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Tutkijapalvelut Itämerta ympäröivien maiden 
kirjastoissa: kokemusten jakamista Bibliotheca 
Baltica –järjestön symposiumissa 

26.2.2013 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

 

Bibliotheca Baltican 11. kansainvälinen symposium järjestettiin 25.-26. lokakuuta 2012 Tallinnassa 

Viron kansalliskirjaston tiloissa. 

Bibliotheca Baltican päätehtävänä on tukea Itämeren alueen kulttuurin tutkimusta ja perinteen 

tallennusta. Vahvoina toimijoina ovat alueen kansalliskirjastot, ja tämän päivän haasteina ovat 

digitointi sekä osallistuminen Europeana-hankkeeseen. The European Library-portaali (TEL) kokoaa 

samaan käyttöliittymään eurooppalaisten kansalliskirjastojen kokoelmaluettelot ja digitaaliset 

aineistot. 

Symposiumin ohjelma koostui lähinnä kirjastojen tutkijapalvelujen esittelyistä. Symposiumissa 

kohtasikin kaksi erilaista kirjastomaailmaa: kirjastot, jotka ovat jo tuotteistaneet palvelujaan ja 

löytäneet mahdollisuutensa kohdata tutkijoiden modernit tarpeet sekä ne, jotka tässä työssä ovat 

aivan alussa. 

Palvelujen kehittäminen ja markkinointi edellyttävät toimintatapojen muutoksia. 

Aktiivisempi ote palvelujen kehittämiseen ja markkinointiin edellyttää toimintatapojen muutoksia. 

Myös resursseista kilpaileminen on merkittävä uusi haaste monissa maissa. Useimmat kirjastot 

ovat aloittaneet palvelujen kehittämisen hankkimalla tietoa asiakaskunnan tarpeista kyselyjen 

avulla, ja näiden tuloksia raportoitiin lähes kaikissa esityksissä. 

Symposiumin keynote-puheen piti Klaus Tochtermann, joka on Saksan taloustieteiden 

keskuskirjaston johtaja ja myös Kielin yliopiston mediainformatiikan (Medieninformatik) professori. 

Hän käsitteli havainnollisesti kirjastojen haasteita lähitulevaisuuden tutkimusympäristöissä: 

Science 2.0 – Services for the Library of the Future. 

http://tietue.blog.jyu.fi/2013/02/26/tietue-113/
https://kirjasto.jyu.fi/
http://tietue.blog.jyu.fi/author/jyvalib/
http://baltica.lnb.lv/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/


Tiede 2.0 tuo kirjastoille uusia mahdollisuuksia ja tehtäviä, mm. julkaisemisen näkyvyysasioissa, 

metadatan tuottamisessa digitaalisille tutkimusaineistoille, avoimen datan lisenssikysymyksissä ja 

pitkäaikaissäilytyksessä sekä myös kirjastotilojen suunnittelussa. 

Tarvitaan tietoa tutkijan toiminnasta tutkijayhteisöissä. 

Semanttiset teknologiat mahdollistavat metadatan rikastamisen ja erityyppisten aineistojen 

löydettävyyden. Käyttäjätutkimukset ovat välttämättömiä palvelujen kehittämiseksi. Kaiken 

pohjaksi tarvitaan tietoa tutkijan toiminnasta tutkijayhteisöissä. 

Kirjastopalvelut tutkimustyön tarpeisiin 

Ruotsissa, Karlskronassa sijaitseva Blekinge Tekniska Högskolanin kirjasto markkinoi palvelujaan 

kuvaamalla tutkijapalvelunsa tutkimustyön prosesseihin niveltäen. Samoin olemme Jyväskylässä 

vaiheistaneet tutkijoille suunnatun koulutuksemme tutkimusprosessiin. Eva Norling esitteli 

kirjastossa toteutettua laajaa tutkijapalvelukyselyä. Se rakentui 32 palveluväittämästä. Vastaajat 

valitsivat näistä itselleen 10 tärkeintä palvelua. 

Vastauksista analysoitiin erikseen jatko-opiskelijoiden ja erikseen tutkijoiden painotukset. Tulokset 

eivät olleet kovin yllätyksellisiä. Kumpikin ryhmä katsoi e-aineistotietokannat ja aineistojen 

etäkäytön tärkeimmiksi palveluikseen. Jatko-opiskelijat kokivat tarvitsevansa koulutusta kun taas 

tutkijat henkilökohtaisempia yhteyksiä kirjaston asiantuntijoihin. 

Lisäksi kerättiin kuvailevaa tietoa tutkimusryhmiä haastattelemalla: ”Kuvaile normaali työpäiväsi, 

miten saat tietoa, miten käytät kirjastoa”. Nopeat ja joustavat yhteydet aineistoihin, 

asiantuntijoihin ja palveluihin helpottavat tutkijan arkea. Uuden tiedon seuraamiseen käytetään 

monia kanavia, mutta kaivattiin vahvistusta omien strategioiden kattavuuden ja tehokkuuden 

arviointiin. 

Vahvempaa, aktiivisempaa ja epämuodollista yhteistyötä. 

Suuri osa vastaajista toivoi vahvempaa, aktiivisempaa, mutta epämuodollista yhteistyötä 

kirjastolta, vaikka osa katsoi, että he tietävät kirjaston olemassaolon ja osaavat kääntyä 

tarvitessaan kirjaston puoleen. Puhuja totesikin, että kirjaston kannattaa aloittaa kumppanuuden 

rakentaminen uusista tohtorikoulutettavista, jotta yhteydet säilyisivät luontevasti koko 

tutkijanuran ajan. 

Toinen tärkeä kysymys oli miten tutkija informoi tutkimuksestaan omia kollegoitaan. Eniten 

käytettiin perinteistä, muodollista tapaa: julkaisuja ja kongresseja ja toissijaisesti muita 

mahdollisuuksia: verkostoja, seminaareja ja muita kokouksia. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/tutkijatuutori/kirjasto-tutkijan-kumppanina


Tutkijat ja kirjastoasiantuntijat yhteistyössä 

Kongressin kaksi suomalaisesitystä olivat myös kiinnostavia ja herättivät keskustelua. Irma 

Reijonen esitteli Slaavilaisen kirjaston tutkijapalveluja. Yleisenä huomiona nousi esiin, että 

palvelujen kehittämisen voi aloittaa räätälöidyistä palveluista, jolloin opitaan tuntemaan 

asiakkaiden tarpeita, ja näin päästään kehittämään standardipalveluja suuremmille 

asiakasryhmille. Tutkijat kaipaavat kirjastoasiantuntijoiden näkyvyyttä, läsnäoloa ja 

epämuodollista kohtaamista. 

Kirjastojen kaikki tehtävät edistävät tutkijan työtä. 

Anne Laitinen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta toi symposiumiin 

tutkijanäkökulman. Esityksen lähtökohtana oli huomio, että vaikka tutkijat etupäässä arvostavat 

pääsyä e-aineistoihin, kirjastojen kaikki tehtävät edistävät tutkijan työtä. Laitinen keskittyi Yrjö 

Engeströmin kehittämän SOLMU-työskentelyn esittelyyn, jota on toteutettu sekä Viikissä että 

keskustakampuksella. SOLMU-hankkeessa on kokeiltu uusia tapoja vahvistaa tutkijaryhmien ja 

kirjastoasiantuntijoiden kumppanuutta ja yhteistyömuotoja. 

Viikin kokeilun keskeinen tulos oli aineistonhallintasuunnitelman kehittäminen. 

Käyttäytymistieteilijöille ja humanisteille SOLMU taas toi uusia työtapoja: yksintyöskentelystä 

ryhmätapaamisiin ja tiedonhakupalvelujen laajentamisen e-aineistoihin FeedNavigator-palvelun 

avulla. Kirjastoasiantuntijat saivat uutta näkyvyyttä työlleen myös jalkautumisissa 

tutkijatapaamisiin ja lisääntyneinä tietoiskumaisina koulutuksina. 

Kirjaston on tehtävä itsensä välttämättömäksi tutkijalle. 

Symposiumiin ilmoittautuneiden määrä yllätti järjestäjät: osallistujia oli 75 henkeä, vaikka itse 

järjestöön kuuluu vain 40 kirjastoa. Tilaisuus antoi hyvän kokonaiskuvan miten symposiumiin 

osallistuneissa kirjastoissa on ryhdytty kehittämään tutkijapalveluja. Keskustelut toivat esiin monia 

hyviä käytänteitä, mutta myös ratkaistavia haasteita. Tärkein sanoma oli, että kirjaston on tehtävä 

itsensä välttämättömäksi tutkijalle, ja se onnistuu siinä tuomalla esille omaa asiantuntijuuttaan ja 

kumppanuuttaan kehittyvissä tutkimusympäristöissä. 

Symposiumin aineistot löytyvät täältä. 

Mirja Laitinen 

Tietopalvelupäällikkö 

 

 

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/tutkijapalveluita-kehittaneen-solmu-hankkeen-loppuraportti-ilmestynyt
http://www.nlib.ee/index.php?id=19055
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