
 
 
 

Näin Euroopassa. Osa 1. Reykjavik 

11th Nordic Conference on Information and Documentation Nord I&D 
Reykjavikissa 29.5.-1.6.2001

Reykjavikissä paikallisen yliopiston kongressitiloissa pidetyn Nord I&D-konferenssin 
teema oli "Spring for Information". Kahden rinnakkaisen ohjelman välillä oli 
useimmiten helppo valita: lattiatason asiat, kuten verkon kautta tarjottavan 
opetuksen ja neuvonnan käytännön järjestelyt ja ongelmat sekä aineistojen 
verkkokäytöstä koituvat muutokset työnkuvassa tuntuivat läheisemmiltä, knowledge 
management jäi toisille. 

Seuraavassa yhteenvedonomaisia poimintoja käsitellyistä aiheista. Kaikki 
konferenssin abstraktit, esitelmät ja PP-esitykset ovat kokonaisuudessaan saatavana 
verkossa tai rompulla Nord I&D. Proceedings on 11th Nordic Conference on 
Information and Documentation. 

Joukkovoimaa hankintaan

Kausijulkaisujen jatkuva hinnannousu on pakottanut kirjastot etsimään uusia keinoja 
pystyäkseen hankkimaan tutkimukselle välttämätöntä aineistoa. Tässä mielessä eri 
maissa on viime vuosina ryhdytty tekemään valtakunnallista hankintayhteistyötä, 
jolloin aineistojen tarjontaa on saatu jopa lisätyksi kohtuullisin kustannuksin. 

Konsortiotilausten tekoon liittyy sangen monia kysymyksiä. Kuka maksaa ja mitä, 
kun jäsenillä on erilaisia tarpeita ja aineistojen käyttäjämäärät ja käyttö voivat eri 
jäsenillä olla hyvin erisuuruisia. Kuinka pitkiä sopimuksia kannattaa tehdä; entä 
hintatakuut pitkissä sopimuksissa; käyttörajoitukset; "embargot" (kustantajan 
asettama viive verkkoversion saatavuudessa); miten turvataan aineiston saatavuus, 
jos tilaus loppuu? Asioidako paikallisen välittäjän kanssa, jolloin ainakin 
periaatteessa on saatavana tukea ja opastusta omalla kielellä ja valuutta on oma, 
vaiko suoraan kustantajan kanssa ilman välikäsiä? Kaikki pitää sopia tarkasti ja 
sopimuksen hiomiseen on varattava riittävästi aikaa. Konsortiotilauksiin ei pidä 
liittää epärealistisia odotuksia, koska lehdenkustantaminenkin on useimmiten 
liiketoimintaa. Myöskään ei kannata perustaa konsortioita konsortioiden vuoksi, vaan 
aina on katsottava oma tarve ja hyöty.

Meillä Suomessa FinELib-konsortion jäsenet ovat korkeakouluja, 
ammattikorkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia, Norjassa konsortion jäseninä voi 
myös olla sairaaloita ja julkishallinnon tai muita organisaatioita. Aineistomäärät ja 
sopimustilanne vaikuttivat ylipäätään melko samanlaisilta kuin meillä, paitsi että 
norjalaiset sopimukset tehdään tavallisesti ilman välittäjiä ja heillä kuului olevan 
myös lupa kaukolainata aineistoa kenelle vain. Meillä ja Ruotsissa sopimuksissa on 
rajoitettu kaukolainausta. 

Islannista esiteltiin koko maan kattavan kirjastojärjestelmän pystyttämistä. 
Konsortion jäseninä on kaikenlaisia kirjastoja kansalliskirjastosta ala-asteen 
koulukirjastoihin. 

e-oppia kirjastoissa ja etäkäyttönä

Eri puolilla vireillä olevissa virtuaaliyliopisto- ja oppimiskeskushankkeissa pyritään 
luomaan etäoppimisympäristöjä, joissa opetuksen ääreen pääsy turvataan kaikille 
tarvitsijoille, kuten harvaan asutuilla alueilla eläville, varttuneemmille tai 
liikuntarajoitteisille henkilöille. Konferenssissa esitellyn parivuotisen ruotsalaisten 
koordinoiman projektin osallistujina oli sekä yleisiä että yliopistokirjastoja viidestä 
Euroopan maasta. Tarkoituksena oli yleisiin kirjastoihin soveltuvan Internet-
pohjaisen oppimisympäristön kehittäminen aikuisopiskelijoille yhteistyössä 
yliopistojen ja muiden oppilaitosten kassa. Kurssitarjonta vaihteli maittain, 
valittavana oli erilaisia täydennyskoulutuskursseja, kuten tietotekniikkakursseja, 
lukioaineita ja kieliä. Tarjolla olevat kurssit olivat enimmäkseen ilmaisia. Projektin 
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aikana saatiin kokemuksia etäopiskelusta erilaisissa kirjastosysteemeissä. 

Opiskelijat tarvitsevat monenlaista tukea, myös teknistä. Etäopetustiloina toimivissa 
kirjastoissa tulisi olla paitsi kunnon tilat, käsikirjasto ja atk-laitteet ja mielellään 
videoneuvottelulaitteisto, myös mahdollisuus hallinnolliseen tukeen ja jopa 
tenttimiseen. Kirjastonhoitajan rooli on toimia tutorina ja tiedonhankinnan aktiivisen 
tukijana. Kirjastonhoitajan on hallittava paitsi erilaisia tiedonlähteitä ja niiden 
opetusta, myös tietoturvallisuus- ja tekijänoikeuskysymyksiä sekä uusia 
opetusmenetelmiä etenkin aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Etäopetuksesta 
kiinnostuneiden kirjastojen yhteistyö kannattaa. 

Myös EU:n painottaman elinikäisen oppimisen konseptiin verkko-opetus sopii hyvin; 
etenkin työelämässä oleville aikuisille etäopiskelijoille verkkokurssit ovat omiaan. 
Yleisten kirjastojen asiakkaissa on paljon aikuisopiskelijoita. Opiskelijat ovat siten 
keskimäärin vanhempia kuin oppilaitoksissa yleensä ja heillä ennestään oleva 
koulutus- ja tietotaso sekä it-osaaminen saattaa vaihdella varsin paljon. Joukossa on 
myös toisista kulttuureista saapuneita opiskelijoita, jotka kenties vaativat 
erityishuomioita.  
 
Kirjastoissa opetuksen siirtyminen osin verkkoon näkyy mm. kävijöiden 
vähenemisenä. Lehtiä ja tietokantoja siirretään verkon kautta käytettäväksi, mutta 
aineiston tarjonnan ylläpito on edelleen kirjastojen tehtävä. Tiedon hankinnan ja -
hallinnan taitojen oppia kirjastomaailmassa halutaan tarjota avoimesti kaikille, kun 
taas oppilaitoksissa verkkokursseja tarjotaan erilaisissa suljetuissa 
oppimisympäristöissä. On aina mietittävä, millainen ratkaisu kulloinkin on hyvä. 
Valitako perinteistä luentoa muistuttava, vain tiettyyn aikaan käytettävissä oleva, 
vai aina saatavilla oleva ratkaisu? Ratkaisuja sanelevat käytettävissä olevat 
tekniikka ja tarjolla olevat elektroniset aineistot. Yhteistyötä opetushenkilökunnan ja 
teknisen henkilökunnan välillä tarvitaan. Myös informaatiolukutaitokysymykset tulee 
huomioida kursseja suunniteltaessa.

Muutoksia työnkuvissa

Tietopalvelutyö on aiemmin ollut paljolti tietoresurssien ja tiedon käyttäjien 
'välikätenä' olo, ja työn näkyvä osuus on ollut tiedonhaku asiakkaalle erilaisista 
ulkoisista tietokannoista. Nykyisin työ on yhä enemmän tiedon arviointia ja 
organisointia itsenäiskäyttäjiä varten. Tietopalvelu on tällä tavoin muuttunut 
aktiiviseksi osaksi kehysorganisaatiotaan. Kehysorganisaation tyyppi ratkaisee, millä 
tavoin palveluja suunnataan. Erilaiset oppimiskeskusratkaisut voivat tarjota hyviä 
mahdollisuuksia tietopalveluiden kehittämiseksi. 

Kirjastot toimivat 'kahden maailman rajalla', sekä globaalin että paikallisen. Tieto 
siirtyy kumpaankin suuntaan: paikalliseen, kun kirjasto hankkii resursseja 
paikallisasiakkailleen, ja ulospäin, kun kirjasto tarjoaa omia resurssejaan 
verkkokäyttöön myös ulkopuolelle. Kirjastojen ydinmerkitys on siellä työskentelevien 
ihmisten tietämys, osaaminen ja pätevyys tiedon saatavuuden ja järjestämisen 
parissa, hakipa asiakas tietoa tulemalla paikalle tai verkon kautta. Nopeasti 
muuttuvassa informaatioympäristössä kirjastoammatillisen työn älyllinen ja 
pedagoginen aspekti korostuu. 
Mm. verkkopalvelujen rakentaminen asettaa uusia vaatimuksia. Toisaalta verkko on 
tuonut myös apuakin lähelle: kysymyksiä ja kokemuksia vaihdetaan nykyisin 
ammattilaisten kesken erilaisilla sähköpostilistoilla ja keskusteluryhmissä.

e-kyselyt: vapaasti vai 'formulla'?

Erilaisia "kysy kirjastonhoitajalta" -palveluita kehitellään ahkerasti käyttäjien avuksi. 
Ruotsalainen työelämäkirjasto esitteli chat-pohjaista palveluaan, jossa on lisäksi 
mahdollisuus myös henkilökohtaiseen palveluun. Palvelun kehityksessä on 
panostettu helppokäyttöisyyteen, ja vaikka kirjastolaiset itse olivat aluksi epäilleen 
palvelun tarpeellisuutta, käyttäjät ovat sen kuitenkin pikkuhiljaa löytäneet. 
Viikoittain palvelussa saattaa olla useita kymmeniä kävijöitä. Palvelu on auki, kun 
kirjasto on auki, ja henkilökunnasta noin puolet osallistuu kahden tunnin vuoroissa 
verkkopäivystykseen. Kts. http://www.niwl.se/bibl/phibi/ 

Tanskalaisessa kirjasto-oppilaitoksessa tehdyn, eri Skandinavian maiden yleisten 
kirjastojen "Ask Librarian"-palveluihin kohdistuneen kartoituksen perusteella palvelut 
ovat jaettavissa kolmeen tyyppiin: vapaa sähköposti, pelkistetty kysymyskaavake 
sekä yksityiskohtainen kaavake. Kartoituksen pohjalta oli päädytty pitämään 
viimeksi mainittua suositeltavimpana. Vapaan kysymisen tai kovin pelkistetyn 
kaavakkeen käytön ei uskottu antavan riittävän hyvää tietoa kysyjän 
tiedontarpeesta. Asiakkaan koulutus ja kognitiivinen tietämys, aikaisemmat 
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kokemukset ja tietämys kirjaston palveluista ja internetistä ylipäänsä vaikuttavat 
tämän kykyyn formuloida kysymyksiä. Vapaata kyselyä käytettäessä "haastattelu" 
sähköpostitse on yleensä tarpeen, ja tämä on usein työlästä. Tutkijoiden mukaan 
nykyisin käytettävissä palveluissa kaavakkeet ovat tavallisesti liian yksinkertaisia. 
Sen sijaan hyvin laadittu kaavake ohjaa riittävästi asiakkaan kysymyksiä ja korvaa 
pitkälti henkilökohtaista palvelua, eikä lisäkysymyksiä tarvita. Joidenkin epäilevien 
yleisökommenttien mukaan liian monimutkaiseksi laadittu kaavake karkottaa 
asiakkaita, ja koska asiakkaiden kysymykset ovat mitä moninaisimpia, kaikille 
soveltuvan kaavakkeen laadinta ole kovinkaan helppo tehtävä. 

Pelisääntökysymyksiä 

Verkkojen kautta aineistoihin pääsy on asettanut perinteiset välittäjät tilanteeseen, 
jossa ne joutuvat tarkastelemaan uudestaan toimintafilosofiaansa. Merkitys 
jakeluketjussa pienenee: aineiston jakelu voi palautua kustantajille tai jopa 
kirjoittajille itselleen. Entisten välittäjien uhaksi ja toiminnan kannattavuutta 
nakertamaan on tullut uusia verkkopalvelujen tarjoajia, joiden haasteeseen yritysten 
on pystyttävä vastaamaan uudistamalla omia toimintamallejaan. Uudentyyppisten 
palveluiden lanseeraaminen sisältää yleensä myös taloudellisia riskejä.

Ilmaisuvapauden puolustaminen ja kaikenlaisen sensuurin vastustaminen on kirjattu 
useissa yhteyksissä kirjastotyön periaatteisiin. Norjassa on käynnistetty hanke 
tarpeelliseksi koettujen eettisten suositusten tekemiseksi akateemisille ja 
tutkimuskirjastoille, islantilaisilla ohjeistusta kuului jo olevan. Kirjastotyössä voidaan 
puhua infoeettisistä pelisäännöistä. Näihin kuuluu mm. huolellisuus 
tekijänoikeuskysymyksissä tai että kokoelmapolitiikan ei tulisi olla muotivirtausten 
sanelemaa.

Useammassakin paikassa oli mietitty, millä tavoin kirjastoissa tulisi suhtautua 
sisältöön perustuvien käyttörajoitusten asettamiseen. Kun kirjastojen luetteloita on 
siirretty verkkoon, erilaisten aineistojen olemassaolo tulee paljon entistä paremmin 
näkyväksi. Mitä tehdä, kun ideologialtaan kyseenalaista aineistoa, kuten natsi- tai 
pornografista kirjallisuutta, on ruvettu ahkerasti lainaamaan ja on epäiltävissä, että 
lainaajat eivät käytä aineistoa minkään tutkimustyön pohjana, vaan todennäköisesti 
aivan muihin tarkoituksiin. Harmi, että tämä mielenkiintoinen käytännön 
kirjastoelämän etiikkakysymys jäi nyt yleisökommenttien tasolle. Aihe olisi 
ansainnut enemmänkin käsittelyä. 

Islannista ja Reykjavikista 

Asukkaita koko saarella on noin 270 000, ja suurin osa asuu Reykjavikissa tai sen 
ympäristössä, mutta asutusta on rannikolla koko saaren ympäri. Saaren keskiosa on 
asumiskelvotonta, ja tiestö on osin vain kausiluontoisesti käyttökelpoista.

Lämpötila Islannissa koko saarella on läpi vuoden varsin tasainen, kesällä lienee 
kymmenisen astetta aika tavallinen, talvella pakkanen harvoin äityy muutamaa 
astetta kireämmäksi. Tuulta riittää. Sää vaihtelee nopeasti: "jos et pidä säästä, 
odota vartti", tai "säätä ei ole, on vain näytteitä siitä". Kaupungin keskusta oli 
mukavan kotoisen oloinen pientaloineen. Puutaloja oli hyvin vähän, koska puuta ei 
saarella ole kuin nimeksi. Varsin usein talot oli päällystetty aaltopellillä, joka oli joko 
maalattu tai jätetty niikseen patinoitumaan. Maalaukseen oli usein käytetty varsin 
reippaitakin värejä, mikä ei näyttänyt ollenkaan pahalta. Rakennuksissa oli 
havaintojeni mukaan aina vain yksinkertaiset ikkunat: lämmitysenergia ei saarella 
paljon maksa. Muut hyödykkeet maksoivatkin sitten sen edestä: vaikkapa lähes 
pelkästään riisistä koostuva kasvisateria, ruokajuomana vesi ja jälkiruokana 
porkkanakakkupala ja kuppi teetä, maksoi 100 Smk!

Islantilaisten elintaso on varsin korkea. Puolet maan kansantulosta kertyy 
edelleenkin kalastuksesta. Internet-yhteyksiä sanottiin olevan henkeä kohti eniten 
maailmassa - mitä me suomalaiset tietenkin mielellämme epäilemme! Kaupungin 
keskustan ulkopuolella näkyi runsaasti mittavaakin rakentamista, kun ottaa 
väkimäärän huomioon. 

Jälkeenpäin vähän harmitti, että en tehnyt kuten monet muut viisaammat ja ottanut 
konferenssista muutamaa tuntia iltapäivävapaata saarikierrosta varten. Niinpä 
minulta jäivät näkemättä niin vihreät niityt lampaineen ja hevosineen kuin 
geysiritkin. Kumpuileva laavamaisema oli saman näköistä koko sillä Keflavikin 
lentokentän ja Reykjavikin välisellä tienoolla, jonka näin. Oli mielenkiintoista verrata 
Islannin ja Kanariansaariin lukeutuvan Lanzaroten laavamaisemia. Islannissa kostea 
ilmasto on edesauttanut jäkälä- ja sammalpeitteen syntymistä karun maiseman 
pehmikkeeksi. Kotiinlähtöä odotellessa osallistuin sentään pienelle 
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valaankatseluretkelle, mutta sateentuhruisessa säässä valaatkin olivat kaiketi 
sadetta pitämässä, ja näimme vain joitakin lintuja. Retken päälle uitiin tovi Blue 
Lagoon -nimisessä lämpövoimalan lauhdevesialtaassa.

Lopuksi

Konferenssissa tuli sellainen tuntuma, että syrjäisestä sijainnistamme huolimatta 
näytämme pysyvän muun maailman tahdissa. Vaikutti siltä, että kutakuinkin samoja 
asioita suunniteltiin, tehtiin ja murehdittiin myös naapureissa. Matkalla oli erityisen 
antoisaa tavata "omien" tieteenalojen kollegoita, kun itse on ainoana omassa 
talossa. Järjestelykomitea kiteytti konferenssin parhaan annin seuraavasti: vaikka 
käytettävissämme olevat erilaiset tekniset kommunikaatiovälineet tekevät 
informaation saannin entistä helpommaksi, mikään ei kuitenkaan korvaa oikeata 
ihmiskontaktia. Tähän ei ole vastaansanomista!

Liisa Halttunen 
Informaatikko  
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