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Valtiotieteelliseen tiedekuntaan tullaan tietyn oppiaineen opiskelijoiksi. 
Opinto-oppaan mukaan tiedekunnan tieteenalat eivät erotu jyrkästi toisistaan, 
vaan menevät osittain päällekkäin tai sisäkkäin, mutta käytännössä oppiaineet 
ja ainelaitokset ovat sekä opetuksensa että tutkimuksensa puolesta selkeästi 
erillisiä yksiköitä.  

Yhteistä tiedekunnalle ovat lähinnä tiedekuntahallinto, opinto-ohjaus, 
ulkomaalaisohjaus, kirjasto ja atk-palvelut. Näistä kullakin on 
yhteistyökytköksiä toistensa kanssa ja eri oppiainelaitoksiin, joilla taas 
puolestaan on omat yhteistyötahonsa myös Helsingin yliopiston ulkopuolella. 
Uudeksi yhteistyöalueeksi on tieto- ja viestintätekniikan sovellutusalueiden 
laajenemisen myötä syntynyt opetusteknologiayhteistyö.  

• Kirjasto mukana tiedekunnan atk-opetuksessa ja atk-opettajien 
verkostossa 

• Tiedekuntakirjasto kohtaamispaikkana ja oppimis- ja 
opetusympäristönä 

• Tiedekunnan verkko-opetuksen tuki ja kirjasto tvt-opetusyhteistyössä 
• Informaatiolukutaito tiedekunnan virtuaaliyliopistostrategiassa 

  

Kirjasto mukana tiedekunnan atk-opetuksessa ja atk-opettajien 
verkostossa 

Tiedekunnan yhteinen opetus tarjoaa lähinnä 
yleisiä akateemisia valmiuksia, esim. kieli-, 
kirjoitus-, vuorovaikutustaitoja ja tilastotieteen 
kursseja. Riippuu kuitenkin oppiaineesta, mitä 
yhteisesti järjestettävästä opetuksesta kunkin 
oppiaineen kandidaatin- tai maisterintutkintoon 
vaaditaan. Yhteistä opetusta, tosin erillisenä 
kokonaisuutena, ovat atk-kurssit. Atk-
johdantokurssi on pakollinen lähes kaikissa 
aineissa. Tiedekunnan kirjastosta ollaan mukana 
tällä kurssilla pitämällä luento kirjaston 
tietokannoista.  

Johdantokurssiin kuten muihinkin tieto- ja 
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viestintätekniikan eriaiheisiin kursseihin liittyy aina harjoituksia, ja niitä 
pitämään tarvitaan yleensä edistyneemmistä opiskelijoista koostuva 
harjoitusmestarien ja apuopettajien joukko.  

Kirjaston väkeä on ollut mukana kirjaston verkkoaineistojen harjoituksissa 
apuopejen tukena ja näin on päästy mukaan tiedekunnan atk-opettajien 
vuotuisiin traditioihin, joita ovat kesän korvalla vietettävät pikkujoulut ja 
syyslukukauden lopuksi järjestettävät juhannusjuhlat. Seremonioihin kuuluu 
sään salliessa petanki ja talvikaudella biljardi tai hohtokeilaus, pallopelin 
jälkeen saunominen Harjutorin saunassa ja lopuksi virkeimmille 
tutustumiskäyntejä ravitsemisliikkeiden tarjoomuksiin.  

Juhlaperinne näyttää luoneen yhteisöllistä jatkuvuutta, koska sähköpostilistalla 
haluaa pysytellä ja tilaisuuksiin saapuu aina entisiä varsinaisia atk-opettajia ja 
apuopettajia, jotka ovat jo siirtyneet muuanne tai muihin haasteellisiin 
tehtäviin. 

Tiedekuntakirjasto kohtaamispaikkana ja oppimis- ja opetusympäristönä 

Tiedekunnan kirjasto tarjoaa yhteisiä etä- ja paikallispalveluja kaikille 
tiedekuntalaisille. Pitkän kahtiajakautumisen kauden jälkeen kirjasto jo 
yhtenäisenä tilana yhdistää tapaamispaikkana eri tieteenalojen ihmisiä. Samalla 
se tarjoaa tilaa kunkin opinalan omalle toiminnalle. Opiskelijatoiminta 
painottuu oppiainekohtaisiin ainejärjestöihin, On olemassa tiedekuntatason 
kattojärjestö Kannunvalajat ja sen lehti Tutkain, mutta ainejärjestöt julkaisevat 
omat lehtensä (osin myös verkossa) sekä järjestävät omat ekskursionsa ja 
bileensä. Tilaisuuksien lippujen myynti ja kahvion pito matkakassan 
kartuttamiseksi tapahtuu kirjastorakennuksen eteisaulassa. Järjestölehdet on 
talletettu kirjaston kokoelmiin. 

Uuden vuoden alkajaisiksi saatiin tiedekunnan kirjastoon 30 tuliterää 
litteänäyttöistä mikroa. Niillä pyritään parantamaan opiskelijoiden 
mahdollisuuksia käyttää opinnoissaan hyväkseen tieto- ja viestintätekniikkaa.  

Nämä tiedekunnan hankkimat ja kirjaston tiloihin sijoitetut uudet 
opiskelijoiden käyttöön osoitetut koneet ovat konkreettinen esimerkki 
tiedekunnan eri tahojen yhteistyöstä opetusteknologian alalla. Tiedekunnan 
atk-yksikön ihmiset huolehtivat laitteiden hankinnasta ja asennustöistä, johon 
myös kirjaston väkeä osallistui. Kirjasto vastaa käyttöön liittyvistä 
järjestelyistä ja valvonnasta. Koneiden sijoittelussa ja käytön opastuksessa on 
pyritty ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset käyttötarpeet.  
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Kirjaston gradulukusalin pystynäyttöisillä mikroilla, jotka tiedekunta on 
hankkinut, esitelmien ja gradujen tekijät voivat edetä sivu sivulta. 

Kirjaston atk-luokka on tiedekunnan ahkerimmin käytetty atk-opetustila, 
minkä voi todeta vaikkapa atk-tilojen sähköisestä varauskalenterista, jonka 
löytää mm. kirjaston verkkosivun ajankohtaisosastosta. Kirjaston antama 
tiedonhankinnan opetus eri oppiaineiden seminaariryhmille vie oman aikansa, 
mutta sen lisäksi luokkaa käyttävät opetuksessaan tiedekunnan opettajat. On 
myös tiedekunnan yleisiä kursseja mm. verkkojulkaisemista ja taitto-
ohjelmista. Monet ainelaitosten WebCT:n ja BSCW:n käyttöön perehdyttävät 
tilaisuudet pidetään kirjaston luokassa. Opiskelijat voivat käyttää luokan 
koneita vapaasti omiin töihinsä silloin, kun siellä ei ole opetusta. Tällaista 
aikaa ei vain tahdo olla kuin lukukausien lopulla ja kesäisin.  

Opiskelijakoneiden lisääminen palvelutoimistoon ja lehtilukusaliin tuovat 
toivottavasti parannuksen siihen, etteivät opiskelijat enää ryntäilisi atk-
luokkaan kesken opetuksen kysymään lupaa lukea sähköpostiaan vapaalta 
koneelta. Sähköposti on opiskelun olennainen viestintäkanava ja kuuluu yhtenä 
välineenä tiedekunnan perusverkotusarsenaaliin. Sitä tietä hoidetaan 
ilmoittautumiset, seminaariesitelmien jakelut ja kokoontumisaikataulut.  

Uudet mikrot eivät kuitenkaan merkinneet täyttä nettolisäystä kirjaston 
opetusteknologisessa varustelussa, vaan osa tuli korvaamaan vanhoja laitteita, 
mm. gradulukusaliin. Sen työasemat on tarkoitettu pitempiaikaiseen 
työskentelyyn, gradun kirjoittamiseen tai verkko-opetusohjelmien 
seuraamiseen. Verkkoluentojen kuuntelemista varten palvelutoimistosta saa 
kuulokkeet. 
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"Kirjastotädit" pelaavat petankia tai biljardia, hohtokeilaavat, nyrkkeilevät ja 
saunovat tiedekunnan opetusteknologiayhteistyön nimissä - toki ilokseen ja 
virkistyksekseenkin. 

  

Tiedekunnan verkko-opetuksen tuki ja kirjasto tvt-opetusyhteistyössä 

Tiedekunnan verkko-opetusaineistojen pilottihankkeissa onkin useita, jotka 
ovat kokonaan tai joihin muun aineiston ohella sisältyy verkon kautta 
kuunneltavia äänitteitä. Laitokset ovat mukana useissa valtakunnallisissa 
verkosto- ja yhteistyöhankkeissa yliopiston virtuaaliyliopistostrategian 
suositusten mukaisesti. Tätä tukemassa on tiedekunnan verkko-opetuksen tuki 
VOPTEK. Sen tavoitteena on tiedekunnan opetushenkilöstön tieto- ja 
viestintätekniikan henkilöstökoulutuksen järjestäminen, ohjaus- ja 
neuvontatehtävät sekä verkko-opetuksen kehittäminen.  

Tiedekunnan verkko-opetuksella on kaksi kokopäivästä ja yksi puolipäiväinen 
tukihenkilö. Nykyisin tiedekunnassa on verkon opetuskäytön kannalta 
katsottuna käytössä tai vähintään kokeiluvaiheessa "täyden palvelun" 
lähiopetuksen tukijärjestelmä. Erityisesti tämä koskee asian teknistä, ohjelmiin 
ja laitteisiin liittyvää puolta. Myös lähiopetuskurssien materiaali on tarjona 
verkossa, näistä esimerkkinä etätyövälinekurssi, johon myös kirjastosta 
osallistuttiin. Laitoskohtaisia opetusteknologia tutuksi -päiviä, joilla esitellään 
myös kirjaston verkkoaineistoja, on tulossa kevätkaudella, samoin opettajille, 
tutkijoille ja muille kiinnostuneille tarkoitettu tutkimustyön virtuaalivälineet -
kurssi. 
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Kirjastolaiset yhteispelissä tiedekunnan atk-porukan kanssa. 

  

Informaatiolukutaito tiedekunnan virtuaaliyliopistostrategiassa 

Tiedekunnan verkko-opetuksen tuki sai dekaanilta 8.10.2002 tehtäväksi 
virtuaaliyliopistostrategian toimeenpanosuunnitelman teon ja tiedekunnan 
panopistealueiden kartoituksen. Kesäkuussa 2003 tiedekunnassa hyväksyttiin 
strategiatyöryhmän laatima Valtiotieteellisen tiedekunnan suunnitelma 
Helsingin yliopiston virtuaaliyliopistostrategian 2003-2006 toimeenpanosta 
[PDF]. 

Opiskelijoiden osaamisen kehittämistavoitteena suunnitelmassa esitetään, että 
strategian toimeenpanokautena tiedekunta panostaa opiskelijoiden tieto- ja 
viestintätekniikan taitojen sekä informaation kriittisen lukutaidon 
kasvattamiseen. "Taidot voidaan pääosin saavuttaa normaalin opetuksen 
yhteydessä eli taidot kehittyvät, kun niitä harjoitetaan", ja edelleen 
toimeenpanostrategian mukaan: "Atk-opetuksen lisäksi kirjastojen 
käyttäjäkoulutus sekä aineopintojen seminaareihin integroituna että erillisinä 
kursseina edistää informaation lukutaitoa. Tavoitteena on edistää 
opiskelijoiden itseohjautuvuutta antamalla valmiuksia tiedon hankkimiselle, 
käsittelylle ja raportoinnille sekä kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitoja."  

Tavoitteet pyritään toteuttamaan ainelaitosten, tiedekunnan atk-opetuksen, 
verkko-opetuksen tuen ja kirjaston yhteistyönä. Tässä kirjataan esiin niitä 
toimintoja ja käytäntöjä, joita on jo eri muodoissa ollutkin olemassa, joskaan ei 
kattavasti eikä järjestelmällisesti toteutuneina. Opetusteknologiaan liittyvä 
yhteistyö ja sen tuomat tapaamiset ovatkin omalta osaltaan kannustaneet 
yhteistoimintaan työkykyä ylläpitävissä hankkeissa. Tiedekunnan 
kuntonyrkkeilypiirin Kehäpäättelijöiden jäsenistä varsin monet ovat mukana 
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opetusteknologiahankkeissa.  

   

Terttu Turunen 
informaatikko 
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