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Uusi tarjonta luo uudenlaisia tarpeita” – haastattelussa
kirjaston johtokunnan puheenjohtaja
21.5.2014 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto

Vararehtori ja kirjaston johtokunnan puheenjohtaja Kaisa Miettinen.
Toimit yliopistossa muun muassa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tutkijana ja
opettajana. Akateeminen ympäristö on sinulle siis tuttua monilta osin. Miten kirjasto
liittyy eri työtehtäviisi? Mitä apua kirjastosta on työssäsi?
Tietysti pääsy lukemaan tieteellisiä lehtiartikkeleita ja kirjoja on keskeinen edellytys
työskentelylle yliopistossa. Oma tutkimus tulee kytkeä toisten tekemisiin ja kontribuution
uutuusarvo on kyettävä perustelemaan. Tässä on tärkeää se, että pääsee käsiksi sekä
vanhempiin että uusiin tutkimustuloksiin. Toki toisten julkaisema tutkimus voi myös toimia
innoittajana uusille ideoille.
Olen tyytyväinen että kirjastomme tarjonnasta löytyvät tutkimusalani tarvitsemat tärkeimmät
julkaisut. Vararehtorin aika ei riitä luennointiin mutta vedän tutkimusryhmää ja minulle
opettaminen tarkoittaa nykyisellään tohtoriopiskelijoiden ohjaamista ja opastan heitä
hyödyntämään kirjaston tarjontaa. Tyypillisesti tohtoriopiskelijan ensimmäinen työ on
kirjallisuuskatsauksen tekeminen, jotta oman tutkimusaiheen nykytila tulee tutuksi.
Työhöni kuluu tiedeneuvoston johtaminen ja sen tulee vuosittain antaa hallitukselle johdon
katselmuksen yhteydessä arvio tutkimuksen tilasta. Mukana on bibliometrisiä analyysejä,
jotka saamme kirjastosta.
Olen erittäin iloinen, että huhtikuun alusta alkaen julkaisutiedot kirjataan keskitetysti Tutkajärjestelmään kirjastossa. Tässä yhdistyy kaksi minulle tärkeää asiaa. Olemme
tiedeneuvostossa kantaneet huolta siitä, onko tutkimus- ja opetushenkilöstöllä tarpeeksi aikaa
tehdä tutkimusta. Toisaalta julkaisufoorumin ohjausryhmässä keskustellessani eri
yliopistoista OKM:lle tulevien julkaisutietojen yhdistämisestä, korostui, että jos tiedot on
kirjattu keskitetysti, niissä on vähemmän virheitä. Kiitokset rehtorille, joka suostui

ystävällisesti kirjaston lisäresurssointiin ja tietysti kirjastolle, joka innokkaasti otti uuden
tehtävän vastaan. Toivomme, että tämä lisää myös huomattavasti rinnakkaisjulkaisemista
JYX:ssä.
Oma tutkimusalasi on monitavoiteoptimointi. Mistä rupeat etsimään tietoa, jos sinulla
on työn alla jokin uusi julkaisu tai artikkeli? Ovatko parhaat lähteet kirjoja, lehtiä,
painettuja, elektronisia, Google…?
Tyypillisesti etsin artikkeleita eri hakujärjestelmien avulla. Minulla on kohtuullisen kattava
otos alani peruskirjoja hyllyssä mutta toki täytyy seurata mitä uusia kirjoja ilmestyy. Olen
useiden lehtien toimituskunnissa ja niitä lehtiä saan painettuina. Kierrätän niitä myös
tutkimusryhmäni jäsenien nähtävänä. Kun aloitin tutkijanurani, lehdet olivat painettuja ja
vieläkin erottelen mielessäni lehdet niiden kansien värimaailman kautta. Jotenkin lehtien erot
tuntuvat konkreettisemmilta niin, vaikka muuten en painettuja lehtiä enää juurikaan käsittele.
Kurssikirjallisuus on keskeinen osa kirjaston opiskelijoille tarjoamia palveluita. Miten
näet kurssikirjallisuuden muuttumisen painetuista kirjoista e-materiaaleiksi?
Sähköiset materiaalit näen positiivisena kehityksenä ja niiden helppo saatavuus omalta
koneelta on myös tervetullut apu kiireisessä arjessa. Minun alallani kurssikirjallisuus ei tosin
ole niin keskeistä kuin monilla muilla aloilla.
Millainen rooli kirjastolla pitäisi sinun mielestäsi olla e-aineistojen tarjoajana
tiedeyhteisölle (tiedottamisessa, kouluttamisessa yms.)?
Kirjastossa on erittäin monipuolista osaamista ja palveluja eivätkä kaikki niitä välttämättä
osaa hyödyntää. Siispä tiedottamisen ja kouluttamisen roolia ei tule vähätellä.
Millaisena näet kirjaston roolin yliopistossa nyt ja tulevaisuudessa? Millaisia haasteita
kirjastolle on odotettavissa?
Ajat muuttuvat ja kirjasto on seurannut hienosti aikaa, mutta ajassa pysyminen on tietysti
jatkuva haaste. Vanhanaikaiset mielikuvat, joissa kirjasto tarkoittaa rakennusta, jossa on
kirjoja hyllyssä, ovat olleet jo kauan historiaa. Monipuoliset palvelut ovat kasvava osa
kirjaston toimintaa. Toisaalta minusta myös kirjoilla on paikkansa, mutta niiden lisäksi tulee
koko ajan uudenlaista tarjontaa. Kirjaston haasteena on päättää miten resursseja jaetaan esim.
painetun ja elektronisen tms. aineiston kesken, jotta vanhat ja uudet tarpeet täyttyvät
mahdollisimman hyvin. Uusi tarjonta luo myös aivan uudenlaisia tarpeita.
Tuleeko vapaa-ajalla luettua muutakin kirjallisuutta vai viekö epälineaarinen
monitavoiteoptimointi myös tulevina kesäiltoina mukanaan?
Töitä tulee tehtyä monesti iltamyöhään ja olen havainnut romaanien lukemisen hyväksi
tavaksi ’rauhoittua’ ennen nukahtamista. Työskentelin ennen vararehtorikauttani osaaikaisena vierailevana professorina Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa
Tukholmassa ja tämä tarkoitti säännöllistä matkustamista Jyväskylän ja Tukholman väliä.
Silloin löysin pokkarit ja ostan niitä nykyisinkin varsin säännöllisesti. Pokkarit ovat kevyitä
pideltäviä selällään ja monesti jo muutaman sivun lukeminen tuo unen. Minulla on tapana
panna hyvä kiertämään eli annan pokkarit lukemisen jälkeen ystävilleni, joita pyydän
edelleen laittamaan ne kiertoon.
Arto Ikonen

