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Lähtökohta

• ”Historia on kirjojen tiede” (Arvi Korhonen)

• Aikaisemman tutkimuksen tuntemus on keskeinen 
osa tutkimusetiikkaa

• Sitä paitsi aiemman tutkimuksen tuntemus 
helpottaa monin tavoin omaa työtä

• Satu Lidman, Anu Koskivirta ja Jari Eilola (toim.), 
Historiantutkimuksen etiikka. Helsinki: Gaudeamus 
2017.
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Konkreettisia yhteistyömuotoja

• Laitostasolla käytännössä päivittäin
• Esimerkkejä hankkeista, joissa läheistä yhteistyötä on 

tehty ja tehdään tulevaisuudessa:
Niin kasaria. Nuorisokulttuurit ja suomalaisen 
yhteiskunnan muutos 1980-luvulla (Niin kasaria)
Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands
och Sveriges demokratier 1890–2020 (DD)
Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat. Bibliometrinen ja 
kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin 
valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–
2020 (Hirsu)
In search of corruption and bad governance practices: 
Swedish and Finnish experiences, ca 1614–1917 (CorGo)
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Yhteistyön konkreettinen esimerkki: 
Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat. 
Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi 
varhaismodernista Ruotsin
valtakunnasta Ruotsin ja Suomen 
historiografiassa 1860–2020

• Petri Karonen ja työryhmä (historian ja etnologian laitos, Jyväskylän 
yliopisto): Hanke, jossa yhdistetään vakiintuneet historiantutkimuksen 
laadulliset metodit, humanistisissa tieteissä vähän käytetyt bibliometriset
menetelmät sekä kattavat digitaaliset tietokannat uudella tavalla

• Hankkeen kehittämisessä ja yhteistyössä keskeistä oli mm. bibliometriikan
mittaustapojen aukikirjoittaminen jo hakemusvaiheessa, sillä hankkeen 
tarkoittamassa merkityksessä bibliometriikkaa on varsinkin humanistisissa 
tieteissä käytetty vain harvoin, jos koskaan
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Miten hanke voi hyödyntää 
tietoasiantuntijaa ryhmän jäsenenä?

• Syvällinen osaaminen tietokannoista ja 
bibliometrisistä menetelmistä ja tekniikoista

Pitkän aikavälin (ja/tai useita maita käsittävät) 
hankkeet vaativat monipuolista osaamista

Ymmärrys kirjastoluokitusten muutoksista

Tietämys erilaisista tiedonlähteistä ja niiden kautta 
tulevat ”kikat”, joiden avulla aineistonkeruusta ja -
hallinnasta tulee systemaattista ja kattavaa

• Luonteva vuorovaikutus ja yhteistyö hankkeen eri 
toimijoiden välillä (myös toimipisteiden läheisyys!)

• Sama kieli: integraatio ja ymmärrys tutkijoiden ja 
tietoasiantuntijan välillä mutkatonta
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Miten tutkimushankkeessa mukana olo 
kehittää tietoasiantuntijan työtä

• Oman osaamisen monipuolisen ammattitaidon 
kehittäminen suhteessa tutkijan työn arkeen

• Tietoasiantuntija tuo oman osaamisensa:
Aineistonhallinta; luettelointityön perusteet eli miten 
tuotetaan laadukasta ja eheää dataa
Yliopiston infrastruktuuri
Bibliometriikka; vastuullisuus, eettisyys ja eheys
Yllättävä elementti: kirjasto muuttamassa väistöön –
miten säilytetään aineisto tutkimusryhmän saavutettavissa

• Koulutukset: esim. KK:n tietoasiantuntijan vierailun 
järjestäminen Jyväskylään

• Tietoasiantuntijaverkostojen hyödyntäminen – kuka 
tietää ja mitä?
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Miten olemme oppineet 
yhteistyökumppanuudesta?

• Säännöllinen tapaaminen ja vaivaton 
yhteydenpito on tärkeää

Kokoukset

Sähköpostit

Satunnaiset tapaamiset kesken työpäivän

• Asiantuntijuuden tunnistaminen
Tuttuus

Luottamus
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Keskustelua – haasteet ja hyödyt?

• Mitä dynaaminen kumppanuus voisi 
merkitä tietoasiantuntijatyössä?
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Kiitos mielenkiinnostanne!
Petri ja Marja
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