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tarvittaessa datan tallennus ja kuvailu organisaa-
tion omaan tietokantaan. 

Kirjaston asiantuntijat tutkimuksen 
tukena
Laajemmasta näkökulmasta yliopistokirjastojen 
roolia tutkimuksen edistämisessä on tarkasteltu 
viime vuosina embedded librarianship -käsitteen 
alla. Käsite pitää sisällään tieteenalavastuut ja nii-
hin liittyvän aktiivisen yhteistyön tutkijoiden tai 
tutkimusryhmien kanssa. Palvelumuotoja voivat 
olla esimerkiksi tiedottaminen erilaisista tietore-
surssista ja opastaminen niiden käytössä. 

Helsingin yliopiston kirjastossa vuosina 2009-
2011 toteutettu Solmu-hanke sisälsi pilotteja, 
joissa kirjaston asiantuntijat osallistuivat  tutki-
musryhmien toimintaan ja tarjosivat apua tie-
donlähteiden käyttöön saamisessa sekä aineiston-
hallintasuunnitelmien laatimisessa. Samalla tut-
kimusryhmille laadittiin palvelutarjotin eli tär-
keiden palveluiden kokonaisuus. Solmu-hanke 
tarjosi kaiken kaikkiaan runsaasti tietoa ja ko-
kemuksia siitä, millä tavoin kirjastoammattilai-
set voivat antaa omaa panostaan tehokkaammin 
tutkijoiden käyttöön. (Engeström et al. 2012.)

Solmu-hankkeen jälkeen ”solmumaista” työ-
metodia on pyritty jatkamaan tarpeen mukaan. 
Esimerkiksi kirjaston tutkimusdatatiimin tarjo-
ama neuvonta aineistonhallintasuunnitelmien 
laatimisessa voi sisältää tapaamisia ja palavereja, 
joissa perehdytään tarkemmin tutkimuksen aika-
na kerättävän aineiston erityiskysymyksiin ja py-
ritään löytämään niihin ratkaisuja. Tällainen uu-
dentyyppinen neuvonta- ja tietopalvelu edustaa 
Huotarin ja Iivosen jaottelussa lähinnä generatii-
visia tietoprosesseja.

Digigradujen prosessista 
kumppanuutta 
Kirjastolta vahvaa teknistä osaamista edellyttänyt 
projekti on Helsingin yliopistossa toteutettu jär-
jestelmä, jossa digitaaliset pro gradu -tutkielmat 
voidaan opiskelijan tekemän tallennuksen jälkeen 
arvostella, hyväksyä ja arkistoida saman prosessin 

eri vaiheissa. Lisäksi gradu voidaan julkaista, mi-
käli tekijä prosessin lopussa hyväksyy verkkojul-
kaisusopimuksen. (Holopainen 2015.)

Järjestelmän teknisestä toteutuksesta on vastan-
nut kirjaston tietojärjestelmäasiantuntija, mut-
ta suunnittelu on vaatinut tiivistä yhteistyötä eri 
tiedekuntien opintohallinnon kanssa. Teknisen 
prosessin toteutus on edellyttänyt laitoskohtaises-
ti sovittavaa työnkulkua sekä rooleja henkilöille, 
jotka tavalla tai toisella osallistuvat gradujen ar-
vosteluun tai muuhun käsittelyyn. 

Kirjaston roolina on järjestelmää koskevan 
suunnittelun ja teknisen ylläpidon lisäksi gradu-
jen käyttöön liittyvä asiakasneuvonta sekä palve-
luiden jatkokehitys. Parhaillaan käynnissä on jat-
kokehitysprojekti, jossa pyritään luomaan proses-
si gradujen pitkäaikaissäilytykseen. Tässä projek-
tissa kirjaston kumppaneina ovat yliopiston kes-
kusarkisto ja tietotekniikkakeskus.

Huotarin ja Iivosen tietoprosessimallin näkö-
kulmasta edellä kuvattuun sisältyy niin genera-
tiivisten, produktiivisten kuin representatiivisten 
tietoprosessien piirteitä. Järjestelmän käyttöön-
otto merkitsee digitaalisiin opinnäytteisiin siir-
tymistä koko yliopiston mittakaavassa1. Kyse on 
generatiivisesta tietoprosessista, joka tukee gra-
duihin liittyvän uuden tiedon tuottamista. 

Samalla kyse on produktiivisesta prosessista, 
jossa tuotettu järjestelmä ja sen ylläpito tarjoaa 
laajamittaisesti pääsyn digitaalisiin opinnäyttei-
siin. Kyse on myös representatiivisesta prosessis-
ta, jossa digitaaliset opinnäytteet julkaistaan avoi-
mesti verkossa tai saatetaan asiakkaiden käytettä-
väksi kirjaston työasemilla.

Yhteistyö ja kumppanuus 
lisääntymässä
Tässä artikkelissa on kuvattu vain muutamia esi-
merkkejä yhteistyön ja kumppanuuden eri muo-
doista Helsingin yliopiston kirjastossa. Monia 
muitakin esimerkkejä olisi voinut mainita. Ja on 

1  Tavoitteena on saman prosessimallin toteutus kaikissa 
Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Vuoden 2015 lopussa 
jo suurin osa tiedekunnista on ottanut prosessin käyttöön.




