
Saksalaiset ylpeinä esittelevät: 

Standards der Informationskompetenz  
 

Informaatiolukutaidon hallinnan standardien saksannos esiteltiin Augsburgissa 9.-12. 
huhtikuuta pidetyillä Saksan 92. kirjastopäivillä. Käännöksen käsittelemistä varten oli päivien 
ohjelmassa oma workshopinsa, jonka toimeenpanijoina olivat Kommission des EDBI für 
Benutzung und Information sekä Arbeitsgemenischaft Informationskompetenz agIK.  

Työkokousta vetivät näiden organisaatioiden vastuuhenkilöt Detlev Dannenberg Hamprin 
ammattikorkeakoulusta ja Benno Homann Heidelbergin yliopiston kirjastosta. He ovat 
perehtyneet erityisesti käyttäjäkoulutukseen, joka Saksassa kulkee "teaching library" -otsikon 
alla. Benno Homann on myös kääntänyt Standards der Informationskompetenz für 
Hochschulen. Verkkojulkaisuna sitä en ainakaan toistaiseksi ole löytänyt, mutta kiinnostuneet 
voivat saada minulta kopion tilaisuudessa jaetusta versiosta. Alkuperäinen julkaisu 
Information Literacy Competence Standards for Higher Education löytyy verkosta ja 
Irma Talosen suomennos Opiskelijakirjaston sivuilta.  

Tilaisuus muistutti hämmästyttävässä määrin sekä 
rakenteeltaan että sisällöltään tasan vuotta aiemmin 
(11.4.2001) meillä pidettyä Opiskelijakirjaston ja Suomen 
Tieteellisen Kirjastoseuran Opintopalvelu t-työryhmän 
järjestämää Informaatiolukutaidon hallinnan standardointi-
työseminaaria, sillä monet Anja Aganderin 
seminaariraporttiin kirjaamat kommentit toistuivat lähes 
sanasta sanaan Augsburgissa.  

Helsingin yleisesitelmäosuutta vastasi aamupäivällä ennen 
työseminaaria pidetty käyttäjäkoulutusteeman luentosarja 
Bibliotheken als Vermittler von Informationskompetenz an der Schnittstelle von Schule und 
Hochschule. Kaikkien esitelmien lyhyet yhteenvedot sisältyvät päivien osanottajille jaettuun 
referaattikirjaseen, joten voin lähettää halukkaille kopioita, mutta ainakin pari tiivistelmää on 
julkaistu myös agIKin sivuilla.  

Monista muista kirjastopäivien workshopeista poiketen tämä työkokous oli kaikille avoin. 
Paikalla oli noin kolmekymmentä osanottajaa, näiden joukossa aktiiveina edellä mainitun 
teemaosion esiintyjiä. Aiheeseen paneuduttiin standardikohtaisina pienryhminä, joista kukin 
esitti lyhyen yhteenvedon käsittelemistään kysymyksistä.  

Standardeja kommentoitiin myös yleisellä tasolla ja niiden tavoitteiden tärkeys mainittiin 
toistuvasti. Taustana sille on elämänikäisen oppimisen tarpeellisuuden tunnustamisen sekä 
tietotekniikan eri elämänaloille ulottuvien sovellusten, mm. verkkojulkaisemisen ja verkko-
opetuksen yleistymisen ohella myös PISA -tutkimuksen saksalaisille aiheuttama shokki. Sen 
mukaan Saksan koulujen oppimistulokset ovat Euroopan huonoimmasta päästä. Pisa toistui 
kaikkien huulilla päivien ajan ja kirjastoille asetettiin haasteita ongelman korjaamiseksi 
esimerkiksi informaatiolukutaidon edistämisen avulla. Tosin itse Informationskompetenz 
tuomittiin uuskieliseksi siansaksaksi, josta on vaikea tietää, mitä sillä pitäisi ymmärtää. 

http://www.bibliothekartag.de/
http://www.dbi-berlin.de/
http://www.agik.net/
http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html
http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/hankkeet/infolit/korjattu/suom1.htm
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/hankkeet/infolit/agander.htm
http://www.agik.net/categories.php?op=newindex&catid=3


Parempaakaan vaihtoehtoa ei kellään ollut tarjota.  

Standardit 

Ensimmäiseksi kysymykseksi nousi, miten sitovia standardit ovat, kuka on niiden 
välittämisestä ja toteuttamisesta vastuussa. Tämä ei ilmene tekstistä. Informaation välittäjä 
vaihtelee, se voi olla esim. opettaja tai kirjasto. Kuka ja miten mittaa taitojen tasot? 
Standardien katsottiinkin kuvaavan toivetilaa ja olevan pikemminkin suosituksia kuin 
varsinaisia pilkuntarkasti noudatettavia normeja.  
Suositusten noudattamisen katsottiin joka tapauksessa edellyttävän yhteistyötä aineopetuksen, 
kirjastojen ja laskentakeskusten kesken.  

Toisen standardin työryhmä muotoili kehittämisohjelman kolmelle osapuolelle. 
Korkeakoulujen pitäisi tunnustaa informaatiolukutaidon tarve, ottaa sen opetus 
opetusohjelmaansa sekä motivoida ja aktivoida oppimista. Kirjastojen pitäisi asettaa 
toiminalleen prioriteetit, tehdä organisaatioonsa tarvittavat muutokset ja ryhtyä yhteistyöhön. 
Kirjastonhoitajien tulee muuttaa itseymmärrystään. Samoin kirjastonhoitajien 
koulutussisältöjä pitää muuttaa ja tarjota heille jatkuvasti ammatillista, metodista ja didaktista 
jatkokoulutusta. Kirjastonhoitajien kvalifikaatiota on korotettava ja tiedonvälitystaitoja 
parannettava.  

Varsinaisiin standardeihin suhtauduttiin myönteisesti, vain 5. standardin muotoilussa 
"...opiskelija ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä..." 
sana viele oli liikaa ja se haluttiin hyvän tyylin tähden poistettavaksi. Sen sijaan 
suoritusindikaattorit ja varsinkin niiden tulosesimerkit herättivät purevaakin kritiikkiä. 
Useissa puheenvuoroissa nämä todettiin liian amerikkalaisiksi ja liian lapsellisiksi. Tämän 
katsottiin ainakin osin johtuvan siitä, että Yhdysvalloissa korkeakouluopiskelijat aloittavat 
nuorempina ja opiskelevat vasta silloin sellaista, mitä Saksassa ja muuallakin Euroopassa 
opetetaan viimeistään lukiossa.  

Benno Homannin huomautus, että ALA on laatinut myös kouluille omat monikohtaiset 
informaatiolukutaidon hallinnan standardit, johti pohtimaan, pitäisikö joka koulutustasolla 
olla omat standardinsa. Tätä ei pidetty suotavana, vaan toivottiin, että käsiteltävänä ollutta 
luonnosta muokattaisiin yleispäteväksi tieteellisen työskentelyyn soveltuvaksi suositukseksi 
sekä eri tasojen opiskelijoiden että tutkijoiden tarpeisiin. Max Plankt -instituutin edustaja 
totesikin standardeissa olevan tähän hyvän pohjan, mutta sellaiset naiiviudet kuten vaatimus 
verkkokeskusteluun osallistumisesta ja salasanojen korrekti käyttö joutaisivat vaikka 
tietotekniikan peruskursseille tai tarraksi atk-luokan mikropöytään. Tavallinen tapakasvatus 
saa ihmiset noudattamaan netikettiä.  

Yleisenä mielipiteenä oli, että suositukset pitäisi toimittaa eurooppalaisiin oloihin 
soveltuviksi johdonmukaisemmiksi teemakokonaisuuksiksi, joissa ei olisi tärkeitä 
periaatteellisia kysymyksiä tutkimusetiikasta ja toisarvoisia ohjeita leikkaa/liimaa -
tekniikoista sikin sokin. Augsburgin työkokous oli standardien käännöksen ensi esittely, 
jonka lopuksi sen vetäjät kiittivät mukana olleita intensiivisestä paneutumisesta 
ryhmätyöskentelyyn.  

Benno Homann (homann@ub.uni-heidelberg.de) lupasi ottaa huomioon käännöksestään 
saamansa kommentit ja jatkaa työskentelyä niiden pohjalta. Tässä vaiheessa ei vielä esitetty 
konkreettisia suunnitelmia tai ehdotuksia, millaisen muodon tai aseman 

mailto:homann@ub.uni-heidelberg.de


informaatiolukutaitostandardien toivottaisiin Saksassa saavan. Liioin saksankielisten 
naapurimaiden suhtautumisesta standardeihin tai niiden tunnettuudestakaan en kuullut 
mainintoja.  

Nyt näyttäisi olevan tutustumisen ja yleisen periaatekeskustelun aika ennen kuin voidaan 
ryhtyä pohtimaan kansainvälistä yhteistyötä esim. taitotasojen suoritusten 
yhteismitallisuudesta ja osasuoritusten mahdollisesta hyväksilukemisesta jossakin toisessa tai 
toisen maan koulutusjärjestelmässä. Avoinna on kansallisillakin tasoilla, hyväksytäänkö 
ALA:n standardit sellaisinaan vai kehitetäänkö oma(t) malli(t), pidetäänkö standardeja 
suosituksina vai muokataanko niiden pohjalta normeja ja mittareita.  
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