
Viikin kampuksen opetuksen kehittämisen 
palvelukeskus 

 

Viikin tiedekirjaston johtokunta päätti kokouksessaan 15.3.2002, että Viikin kampuksen opetuksen 
kehittämisen palvelukeskus -hanke sijoitetaan Viikin tiedekirjastoon tilapäisesti. Viikin 
tiedekirjasto tuntui sopivimmalta sijoitusorganisaatiolta kampuksen yksiköiden yhteiselle 
hankkeelle, koska kirjasto on erillinen laitos, jota kampuksen yksiköt yhdessä rahoittavat.  

Kampuksella sijaitsevat maatalous-metsätieteellinen ja osa matemaattis-luonnontieteellistä 
tiedekuntaa sekä Biotekniikan instituutti. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on myös mukana 
hankkeessa, vaikka fyysisesti muuttaakin kampukselle vasta vuonna 2004. Hanke sai rehtorilta 
rahoitusta kolmeksi vuodeksi. Hankkeen kuluessa evaluoidaan tulokset ja niiden pohjalta päätetään 
jatkotoimista. Arviointikriteerit toiminnan evaluointia varten päätetään jo hankkeen 
käynnistysvaiheessa. 

Viikin kampuksen opetuksen kehittämisen palvelukeskuksen tehtävänä on järjestää ja tuottaa 
opetuksen tukipalveluita, jotka edesauttavat yliopiston ja tiedekuntien opetuksen ja opiskelun 
kehittämisstrategioiden toteuttamista, mm. 

• yliopistopedagogisen ja opetusteknologisen henkilöstökoulutuksen ja -konsultoinnin 
järjestäminen 

• opetuksen ja tutkintojen laadunvarmistukseen liittyvät asiantuntijapalvelut 
• yliopistopedagogiikan ja korkeakoulututkimuksen kehityksen seuraaminen, tiedon 

kokoaminen sekä opetuksen kehittäjien yhteistyön ja verkostumisen edistäminen. 

Resurssit 

Palvelukeskuksen resurssit koostuvat johtajasta, kouluttajasta, verkkopedagogiikan asiantuntijasta 
sekä suunnittelijasta. Parhaillaan rekrytoidaan johtajaa ja suunnittelijaa. Muu henkilökunta otetaan 
vuoden 2003 alusta. Henkilöt tulevat sijoittumaan Viikin Infokeskus Koronan tiloihin; suunnittelija 
Viikin tiedekirjaston tiloihin.  

Hankkeen johtajan tehtävä on suunnitella ja käynnistää keskuksen toiminta yhteistyössä eri 
osapuolten kanssa, johtaa yksikköä, organisoida koulutus- ja konsultointipalvelua sekä toimia 
tarvittaessa itse kouluttajana ja konsulttina. 

Suunnittelija palkataan vuodeksi Viikin tiedekirjastoon. Hänen keskeinen tehtävänsä on kehittää 
hankkeen eri osapuolten tiedonhallinnan verkkokurssikokonaisuutta ja täydentää sitä biologisilta 
aloilta. Viikin tiedekirjastolla on ollut tiedonhallinnan verkkokurssi, josta puuttuvat biologiset alat. 
Myös Elänlääketieteellisellä kirjastolla on oma verkkokurssina, joskin suljettu. Nyt on 
mahdollisuus kehittää näistä erillisistä osasista yksi uusi kokonaisuuus ja saada kurssi myös 
tietosisällöltään kattavaksi.  

Hankkeella on myös ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii varadekaani Aarne Pehkonen 
maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Kustakin tiedekunnasta on kolme edustajaa, joista yksi 
edustaa tiedekunnan opiskelijoita. Biotekniikan instituutti nimeää yhden jäsenen. Lisäksi 

 



ohjausryhmään kuuluvat Viikin tiedekirjaston kirjastonjohtaja sekä Opintoasiainosaston opintojen 
kehitysyksikön päällikkö. 

Viikin tiedekirjasto pitää hankkeen sijoittumista kirjaston yhteyteen mahdollisuutena olla mukana 
yhdessä kampuksen laitosten kanssa edistämassä uusien käytäntöjen ja tekniikoiden käyttöönottoa. 
Kirjasto pitää tärkeänä sitä, että hankkeen mukana saadaan resurssoitua myös tiedonhallinnan 
verkkokurssin uudistaminen koko kampuksen tarpeita palvelemaan ml. eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan tarpeet. Toki suunnittelijalla on muitakin tehtäviä, mutta tämä konkreettinen hanke 
osaltaan edistää kampuksen yhtenäisyyttä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan läsnäolo kampuksella 
on hankkeen myötä näkyvä, vaikka tiedekunta muuttaakin vasta vuonna 2004 Viikkiin.  

Tämän konkreettisen hankkeen kautta eläinlääketieteellinen tiedekunta saa jalansijaa kampuksen 
yhteistyössä sen lisäksi että elintarvike-ja eläinlääketieteellisen talon perustukset nousevat silmissä 
ja osaltaan toivottavat uudet tulijat tervetulleiksi. 

On ilo olla mukana yhdessä tekemässä! 

  

Heli Myllys 
Viikin tiedekirjasto 

heli.myllys@helsinki.fi  
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