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me ti-lanne on sikälL mieLenklintoinen, että mei1lä on yhd.istetty nämä
kaksi oppiai-netta ja vieläpä yhteiskuatatieteelllseen tied.ekuntaan ea-
man professuurin alaisuuteen. [llanne antaisi mahdo]-lisuuden mielen-
kilntotsil1e kokelluiLle ja yhteisprojekteilLe tat sitten toisen
tleteenaLan I-aimlnlyömleelle t

Tästäpä syntylkin sitten spontaantsti nielenklintoinen koulutustamme
koskeva keskustelu, Jossa saimme taas uutLeia tiedepolitiikkamne lyhyt-
näköisyydestä. Ta,mpereen koul-utuspistettä,ei kaikklalla nähdä kehltys-
ke3-poisena, vaan pyritään ajamaan jos jonkinlaisia rinnakkais- ja poik-
keuskoulutusvaihtoehtoJa, Joi1La vähäiset resurssit haJotetaan kirjal-
mellisesti taivaan tuu1lin, Meitä kaikkia käytännössä koskeva keskus-
telunaihe o1i teorian ja käytännön suhde koulutuksessamme, saimme mie-lenkiintoista tietoa tämänhetkisestä informaatlkkoj en kurssituksesta.

TIETEEI,ITSEN KOMMUNIKAATTON KTEI.II]RAT

[oisessa lukijglapaamj.sessamme o1i läsnä arvovaltainen joukko vleraita,jotka olivat ottaneet osaa UDK:n järjestämään neuvottelukokoukseen tie-
teenalamme aikakauslehtihankkeesta (I:nneli Hovi, Arja-Riitta Haarala,
Marjatta Ok'r-or.Anneli Vetlahti). Yht.tri. Pertti Suåosen alustus perus-tui Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusproJektiin tfTieteellisei kom-
munikaation olgelmat yhteiskuntatieteissätt, jönka toteuttamlseen otta-vat Suhosen lisäksi osaa mm. 011i Kokkonen jå Pertti Rautio. Suhonenja- Rautl-o. pyrkivät selvtttämään tiedonkulun-verkostoja ja niiden muu-
Igt pi".yhtelskuntatietelssä tutkimaLla sosiologian ;ä väftio-opin väi-tösklrjojen viittettä Ja Lähtelstöä. Samalla pyrftaän kehittamään vii-teanalyysisit j.o}g.ny§yisel1ään on melko karkeä-kvantitatiivinen kirjäs-totieteen tttyövälinert .

Slsä1LönaTal.yysil]g- quhonen ja Rautlo saavat väitöskirJa-alneistostaanesille erllaLsia Iähtelden käytön t?pgja ja traditiottä, näin voidaaneslm. seurata- erl pJatusten tuloa tiädåyhteisöjen pliriin. Akateeminentraditio tal koulukunta on tunnetusti ubeln eaågen-vanhoillinen ja uut-ta tietoa vlerastava, toisin sanoen pitäydytään-vanhoihin paradiÅnoi-
lin ja vältetään sen kanssa rletiriitaisia- tietoa. MlelentiiniJifien ti-
Lanne on esimerkj-ksi marxilaisen tutkimuksen kohdaLla, jokä fuii--suoma-laiseen tieteeseen ikäänkrig 'rtalaperin-", nuorempten tu[tijoraän j; ;:piskel-iJolden tuomana. SlItä puuttiu vahi'a akateäminen #ääiti;--(iokaon olemassa ueei.ssa muissa-Euioopan maissa), nutta sen tiätä"iiiåvy"on jo kutakuinkin yleisesti hyväksyttyä maamne tutt<tjaprireisJäl-' Eri
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asia oa tietenkin_se, gt!ä useat--p_orvarillisen tutkimuksen JohtopiLrltkieltäylfoat 

. id.eologisista eyistä- hyväksymästä marxilaisen iuttiåufceentieteelllsyyttä. Lisäksi suomal-aineä pro?essorikuntä-(v;räi"tiä-vnteis-
kuntatleteiden a1a1ta) voisi toki ltr4ieg narxiräistä iieteäniifoäoffaaja metodilkkaa paremmln, esim. liseTE:fffittiseminäårin orr;aajäirä-on to-ki noloa joutua täysin oppipojan asemaan.

Keskustelimme myös yhteiskuntatieteellisen tiedon Luonteesta yleeneä,
l" 9"I. eoveltumisesta rmekaanistenr tietojär;esiäfmfå; ilfij;käi-(estm.SociaL Science Citation rndex). Esimerkik;i femian"äraria övät-.ir.a-kauslehtiartikkellen nimet +Ilryisin 1ähes vatmlii; Gä;käitåä"Jä lti-tettynä toisiirlsa konJut<tioiilä. Tämä mahdolli;i; ;ossain määrin -toisin kuin vhteiskuntatieteissä - esim. automaattläen indeksoinnln(rwrc. y*: ) tcäyton. vhi;i;kuntatieteelr:-Åe;-ti;A;" -ijr kieLen) Luontee-seen kuuluu kuitenkin ternlnologian suurikfn vaihtåiu tfeiåenträåitio"-ta toj-seen silrryttäess4, igten-suuret kansainvåriåät tfeto.iärläätef-mät ovat sanqen. {xseenalaiåia. Kun lisäksi otetaän h;o;f;i"vrriäi"kun-tatleteellisän tiäaon- m;;[it# rhi"i"dffir:ö;ffiäi""n vällneenä, Jatolsaalta suurten. tieltp järjestelmie+- kaupallinen Luönner oR selvääettä ne sisäl-tävät rneLköisiakin ristiriiloje. tässå t"iå"-rvö;kil 

"-tir+ Fyt.y-tyg infomaatikon aslaltun_tijuudeäta, voi[o pelkkä"'iiniäruraa-tioteknikkon joka hal-litsee lrfoin oleäassaolevat tieOänväfityä[äiavattoimia todellisen- la reLevantin y.hteiskuniåiieteeirisen tied.on väIit-
lai§na.? It[]kä on hånen vastuunsaTinromäätiojå"jääiär*ien-väs{",r-to-
de11a tutkimuksen kannalta tärkeän tiedon tåiii{*riÄessaä ränå-änget-manasetl.lg johtaa jäL1een kerran keskusteruun kä;i;6r."ä"täl'-täärtas-ta ja käytännöstä såta slsälröa ja tetniitan su[täIät",

ffi
I,{eekustelu polvgili ja pulpahteli niin monenlaisisea klinnostavlssateorian ja käytännön-asioiäsa, etten=äte tähän-äAäÄ-pyrtcinytkään kir-jaauaan kaikki-a kesrustelun aihei.t;; rä." [erran-tutiänr.il"i;]frättiir,,että keskustelu on eräs parrräii*.;pp$fsrnuotoja, silLoinkin kun vainkuuntelee. Asioita.vhdesää pyoritåiiäässa niiätå [ääntyy eeiln odotta-nattomia puolia Jotlca marraoiirst";;i-;yvariiää**eä-äppmisen. Elrcä ke-nenkään ainakaan-meidän tapaamisisäåmmä t;*rd*;I"tintea itseään multahuonomnaksi - kaikkt orimmä-;iliiä-;öi*"""a asioita.
Joten päätimme ?"tlg+ syksyllä.eysteemeitä, pttäkäähän silmäIlä I Kunnäkyy noita t
j a mänevan,i åij";**iå;3rflI*T:isirsarj an oåiaflil-Iiläe tvvil'ä"rä"a" Iil
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SYKSYLLA KAIKKI
ON TOISIN

Tä$än vuoden tutkintovaatimusten käsittely on laitoksen perintel,den
mukaan yritetty järjestää mahdoll-islmman l"*ialrg. Jo useana. vuonna on
vaatimuksia valhtelevalfa menestyksellä käyty Iäpi ja paranneltu opis-
kelijaln ja opettajien yhtelsissä työryhmissä ja kokouksissa. Myös
Asiasanan ja Niteen kirjoittelu on sisältänyt kurssivaatimusten konk-
reettista kritiikkiä.
Tä11e vuodell-e voidaan ensinnäkin kirjata se edistysaskel-, että val-
mistelevan työryhmän saavutukset jaettiin luennoilla ja laitoksella
monistettuna kaiken kansan saatavi.Ile, jotta laitoskokouksen työI1ä
olisi pohjaa. Puute verrattuna eräislin aikaisemplin vuoslin o1i-, et-tei valmj.stelutyöhön osallistunut opettajia kuln konsultoivina jäse-
ninä. Työryhmä ehti kokoontua kuutisen kertaa ja slihen osallistui
toistakymmentä ihmistä. Itse laitoskokous 5.4,, jonka tulokset myö-
hemmin }aitosneuvostossa kirjattiln tiedekuntaan vietäviksi, oli niin
kovatahtinen, ottä uudlstava keskustelu jäi Iiiankin vähiin. Toisaal-ta tutkintovaatimustyön yhteydessä (sehän puuttuu lähinnåi kirjalli-
suuteen, opetuksen rakenteeseen, luentosarJojen otsikoihin etö. ) tuliesiin valtavasti ajatuksla opetuksen sisä]löllisestä kehittämisestä.
Tämän aineiston muokkaaminen ja jäsentäminen jatkuul päätettiin esim.pitää Outin ja Annelin sekä halukkaiden oplskelijoiden voimin kohdan
11 (luettel-ointirluokitus ja indeksointi) probleämien ratkalsemiseksipalaveri, joka tätä kirjoitettaessa on vasta tulossa.
laitoksellamme tehty konkreettinen opetuksen krl.tiikkl jonka perus-
teLlisuus ja laaja-alaisuus on harvinaisuus kiintiöbyrokrätian kah-
lehtimassa yllopistossamme saavuttanee tulevina vuäsina yhä pysy-
vämmän aseman opi.nalamme kehittämisessä. Tämä edellyttää dämokiäattis-
ten perinteiden säilyttämistä ja monipuolistamista - esim. kurssi--
neuvostojen toinintaa voisi raa.Jentaa tähän* suuntaan.

Nyt on nähtävästi tul-Iut aika,
jo11o1n kirjastotiede ja informa-
tiikka ovat saamassa niille kuu-
luvan yhteiskuntatieteeLllsen pai-
notuksen. Tämä on tavallaan vas-
taus Ritva Slevänen-Allenin käsi-
tyksille kirjastotieteestä talous-
ja hallintotieteenä sekä Esko
Häklin skeptiselle suhtautumiselle(rir;astolehti )/79) t<ir;astotie-
teeseen yhteiskuntatlsteenä. 0r1
tietenkin tavallaan paradoksaalis-
ta, että juuri nykyisen professo-
rimme aikana - joka ei koulutuk-
seltaan suinkaan ole yhteiskunta-
tieteilijä - ollaan suuntaamassa

opetustamme kohti yhtelskunnallis-
ta kysymyksenasettelua (esim. tie-
dontarve- ja käyttäjätutkimus).
Tilanne saattaa johtaa tiettyihin
arvovaltakysymys ten kärj istymi
siln; kyse on gillolnkin pohjlm-
miltaan ylioplston Ja tieteen
autonomi-asta.
Tutkintovaatimuksissamme näkyy vielä
san€ien raskaana rrammattikoulutukseL-
lisuusrt - varsinkin cum lauden run-
s&is.sa. pakollisiesa harj oi.tuksissa
ja. esitelmissä. On tletenkin selvää,että meistä tulee kouluttaa käytännön
työhön pystyvlä ammatti-ihmisiä. Mie-
lestämme vain l-iian useln joudutaan



johtamaan teoria itse käytännöstä(harjoltuksista Jrm. ) joka on keino-
tekoista, ei elävää käytäntöäl-ffien
D.J. Foskett on osuvasti tod.ennut(UUf:n tietee]linen julk.sarja no 6,s. 11) "joskin on totta, ettå teoria
ilman käytäntöä on steriiliä, ei pidä
myöskään unohtaa, että käytäntö iI-
man teoriaa on sokeatail. Teorialla
emme sij-s suinkaan saa tarkoittaa
steriiliä ja abstraktia teoretisoin-
tia, vaan oppimista edistävä.ä ja
helpottavaa kokonaiskuvaa käsiteltä-
västä ilmiöstä ja sen suhteesta ympä-
rist öönsä.
YLEISOPINNOT

jäivät harmi kyI1ä käsittelemättä
perusteell-isesti. Niiden pakolli-
suus jäfl ennalleen, valkka ei ole
mitään syytä ol]a vaatimatta nii-
tä nyös ylimääräisiltä, ja sivtl-
aineen lukiioilta - JotKa u§el-n
auorittavet aineegteffirne :yain cI ln,
TäIIöin j ää yhteiskun,tatieteel-
llnen koulutus pahasti vajavaisek-
gi-.

APPROBATUR

Appron luonnetta johdatuksena opin-
aLaan ja harjoittelua edeltävinä
opintoina haluttiin selventää.
Koska luokitus on eräs tieteena-
Iamme sol-mukohdista, lisättiin
a:iin luokituksen Luento- Ja har-joituskurssi, jonka päämääränä ontutustuttaa yleislmpiln e1l hie-
rarkisiin järjestelmlin. Visaista
hal-]lnto-kohdan opetusta on tässä
muokattu siten, cttä, kahden pltkän
luentosarjan sijasta kuullaan yh-
dellä 20 tunnln luennolla pääköh-
dat lteista, asetukeista sekä
kehysorganisaatloista. TietoJ en-käslttelyopin peruskurssin koh-talo on avoin - tlukat vaatlmuk-
set on esitetty laitoksen omasta
kurssista (missä asia makaa?).Kirjatentiin, joka kokonaisuutenatodettiin tyydyttäväksi, tisättiin
LFubarjanln uusi Ylelnen kirJasto-tiede, Helsinki 1979 sekä korvat-tiin Tlnfon I mietintö uuden Tin-fon ('rr1, tiitteetlä 1.

CI]M LAUDE. A-I,INJA

koki radi-kaaleimmat muutokset.
1 0b :n kirjatenttiä täydennettiin
Leena Teinilän toimittamalla kir-jqll" Xu-öTo \ralinta kysyntää, itti
1979, slihen liitettlin- myös 

-koh-
dasta 13 Kahlan Neuvostotitton

luento klrjastojen ja informaatio-
palvelukeskusten rakenteesta ja ke-hlttämislinjoista. Klrjatenttiin onj äänyt -Mikhallov-Giljaievski ja kak-s:. tlectontarveartikkelia littunen-
Sinkon kirj as ta yhteiskunffiftEä
tieto ja tiedotustutsimus. Ammati]li-
suuteensa tukehtuvassa cumussa uudis-tus on tervetullut. Ha1l_intoasioiden
opetus on kokonaan kohdassa 14. Sil-
hen kuuluu entiseen tapaan kirJasto-
rakennusten suunnlttelu, perioäiIu-
ento toimlnta- ja taloussuunnittelus-ta luennoLla sovittavine. .kirjaLli-
suuksineen. Uutena ovat peräkkäinpidettävät 2A tunnln lueirls ylelstenja 1O tunnln luen1q tieteellisten
l.ifjastoj en ja inf .palvelukeskusten
hal-linnosta,. Näiden yhteydessä lue_
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bibliografiatolmesta I, ss. 1-DD.
Kovasti kaivattiin kirjallisuutta
palkkaan&ån esim. tiedontarvetut-
kimusen kohdal-Ia olevia aukkoja.

Tolnen kirjatentti vuorostaa su-pistui rajusti sllhen kuulu-nei!g kirjoja on slirrelty yhte-
tslrsiinsä. Tämä kirjatenttl bnkinollut varsln satunnainen ja keino-
tekolnen. Uutena otsikkonä on ,tkirjastotlede ja informatlikka
tutkimusalana, Koko kohtaa 13

kehitettlln clrn sisäänajona,, jo-
ten siihen liittyy 12 tunnin

taan entiset Suomeq kunnätlishallin_
!9, Häkli. leuuq-Eeryn-artikkefeeta.

ten kir.iastojen atk-tmk:n miät

t<i"l astoautomaation luennon yhteydes-
sä tentittäväksi on sliretty I$ig-

Johdatus ti
j efi es t elmän hyväksikäyt öi- näkö-
kuLma, Hki 1977.

Järv
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sia ja lisäyksiä. Alvan uusi, erittäinkirjalllsuuden Lisäksi kaikill-e pa-
looginen vaihtoehto on tieteellisten kollinen Savqlalnen Kirjastotiedä tie-
kirjastojeneri.koistyömuodot.Siihenteenä.-B.mimenäuutoksenjä1-
kuul-uu 12 t. luento sekä kirjat: keen tKlrjastotutkimus yhtelskuntätie-
Houghton: Out of the dinosaurus, Lon- teelli-senä tutkimuksena -luentosarjar .
don 1972, Tl+e interactive tibrar.y: _-computeriz@TffiraryanaK.oF!e?9|Kirjastojenasema(pitätsi
informatj.on networks, Stockhofm 1975 ehkä olla trlnformaationvä]ityåil -0.T. )
sekä \rihitestolg: Photocopying ln yhteiskunnasea ja kulttuurijakelussaf
libra?f§ffiYori< 1977 äeke artik- muuttul rakenteältaan selveämäksi.
kelelta. Slinä on nyt 1kään kuin kolme abstrak-tiotasoa; informaatiososiologian ja t

cuM rAUpE ' B-LrNrA 
;:flå-;l:fi?åi"f3ä-il11533iå?lTlfå[åf:;""

sai muutamia täydennyksiä. Kirjatent- taso. Ensimmä1stä edustavat val-innal-
tiin 10b }lsättiin Houghton: Oit of set Afanas.iev Soziale Information und
the dinosaurus, t,ondöE:i§?? sekä l,eitung der Gesellschaft, Berlin 1976
Suhonen-Rautio i Tieteellinen kommuni- -ta} _V.veo=.t=ski Thought and language, Cam-
ffieenkehitys,Ire1g78.P,19s9-']vIasS,1975.Toinentäso-on
16b-tenttiin lisättiln laudaturista kalkille pakollinen .PietiIä On the sci-
Lancaster Vocabulary 

"orri"år 
-il-r;ä""-entific 

.positlon of äffifuation re-
ffiffon retriåvåil-iruä"[i"fi;; 1ölä" iä' search (vaihtoehtoinen Anderla sj.is
r,a4caster-r'åyen-i"rä"*;;i;;--";i"i"iär putosi pois ) . Konkreettlsia tutkimuk-ffiseles 1s73. --[åi-"u5:t?Ifr3r"ff1å33ä"ffiffi#-

F6Eox-med uitrfot elffieff 
- -p"t osl .
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Erikoistumiskohtiin tuli kirjamuutok- muutosta. A-kohdassa on valinnaisen

LAUDATUR

Erlryisesti ylintä arvosanaa on rasit-
tanut kuusi vuotta kestänyt epäpäte-
vien vt. professorien kåusi. Se on
ollut ftkorvakuuloltatr kokoonpantu.Nyt
on 1 1kään kuin rtkiinteytynytrr, punai-
sena lankana kulkee kirjasto- ja in-
f ormaat i of oiminnan yht ei s kunnal-l- i suu-
den korostaminen. Laudaturimme on o1-
lut sangen kevyt verrattuna muiden op-
piai-nelsiin eikä se siltä oleelllses-
tl muuttunut vi-eläkään. Ei mal-ta o}Ia Kohdal1e 21 oli vaikeaa löytää sopl_siteeraamatta uudelleen Foskettia (s.5)yp"- 

11meä; ,iiär';;;;ffi"äl' 
"ttä termi"klliastonhoitajat.elvät kärsi mi-stään fhartintoi pitee sisåiraåå muutakinerityisestä biologlsesta vammasta, kuin valn "iraltinn;i;i;;;"ia Uyrä[""_

loll tekisi heidät kykenemättömiksi tologiaa". Nimetcsi tul1 pitkähk.]j atkuvaan. opplmiseenrr. :'tifJasto- ; ä inrorn åtiqparvelu-
Laudatnrimme on nykyään seura,,van:- l-aitosten haLlinto ja suunnitelu
lalnen, "* rrJrLJss" §v*4e*Ysrr yhtelskunnaLlisgna tehävänä,. Sg

Laudaturseminaarln pltuus kaksinker- sisältää implisiittisesti demokra-
taistuu eti vastaaman yliopistojen !i"l ja yhtelskuntatieteellisen
ylelstä käytäntöä. Vai- kasvaako- sit- tiedon vaatimukset "hallintotiedol-
tenkään _ ml.ten on tulklttavlssa t"tt, tähän vilttaa myös mukaan
ttz vkt joka tåi"ä" .iiiiir.ålzlk'r? rle- 3:::l:^TANDEM-loppuräportin os&.
teellinän tutkielma pvsvv' änäarr;;". fi:låf,åå? ;ä";iälå3;?l"offiååå;-J],
(ohtaan 19 turee parl käytännössä im*icollbraftät, r,ä"4ön 1978
pientä, mutta periaatteeäsa suurempaa ::1-++9+- Betriebswirtschaftl-iche

rroDl.eme wisgenschaftlicher Bib-



]iotheken 2.)library'plannlnE and
decisioa-making systems tai Libra-
rles in post-inclustrial society
PEenix 1977 3) D''0Lier-Delmas tai
Penna-Foskett-Sewell, 4) Gronow-

tratTä--ffi; at
eet, Porvoo 1977 e ss.

kannattaa vil-aista laitoksen iI-
moitustaulu]La roikkuvat lopulli-set vaatimukset, niistä saa per-
haan kokonaiskur/an.

Tämän vuoden työn yhteydessä teh-tiin pohjaa myös tutt<iirnonuudis-tukeelle ensi vuonna on huoleh-dlttava, ettel se valu hrrkkaan,§amoin on pidettävä kiinni nlistäsuoranalsestl vaatimuksiin kirjaa-mattomista Lukuisista eJatuksi.ätäjoita heräsi opetuksen äi.sattAstä.
liitesä x"iittää tekemlstä enslsyksyllekin,

19YIETSESIT OITAEN

3-129 ja
mieti.ntö,

419-526 ja 5) TTNFON IrI
ilkl 1978 r ss . 5-14).

Koh.ta 22 pysyi ennallaan, samoin
23. Tosin sekä opettajat että opis-
kelijat olisat yhtä mleltä siitä,
että erillisen rrvertailevan kir-
jastotleteenrf olemassaolo on vä-
hintään kyseenalaista. Kohta jä-
tettiin entiselleen lählnnä tek-
nisistä syistä.
B-linja säilyi entisellään, sitä
ei itee asiassa ehditty edes käsi-
tellä. Selvää on kuitenkin, että
sekin vaatii jonkinlaista remont-
tia.

0111 Iuuterl
Tuula Haavisto
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