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Kahdeksan hengen porukka kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastosta kävi tutustumassa viime 
marraskuussa Kuopion yliopiston oppimiskeskukseen (http://uku.fi/opk). Ajatuksena oli saada 
virikkeitä ja ideoita Siltavuorenpenkereen oppimiskeskussuunnitelmiin. Oppimiskeskus on 
tulossa uudisrakennukseen, jonka arvioidaaan valmistuvan vuosien 2003-2004 vaihteessa. Jo 
aiemmin Siltavuorenpenkereelle ovat muuttamassa Opettajankoulutuslaitos sekä Psykologian 
laitos. Vierailu Kuopioon oli antoisa ja informatiivinen. Tässä lyhyt tiivistelmä siitä mitä 
näimme ja kuulimme vierailun emänniltä Oppimiskeskuksen johtajalta Ulla Voutilaiselta ja 
Kuopion yliopiston kirjaston johtaja Riitta Huuhtaselta. 

Uudenlainen organisaatio 

Kuopion oppimiskeskuksen suunnittelussa lähtökohtana on ollut opetus ja opiskelu ja niiden 
tarvitsemien palvelujen ennakkoluuloton organisatorinen keskittäminen. Tuloksena on syntynyt 
Informaatiopalveluiden tulosyksikkö, jossa ovat erillisinä palveluyksiköinä mm. oppimiskeskus, 
kirjasto, painatuskeskus, atk-keskus ja opintotoimisto. Kaikilla näillä yksiköillä on oma johtaja 
ja budjetti. 

Tiloja monenlaiseen opiskeluun 

Oppimiskeskuksen tarkoituksena on ollut tarjota avoin oppimis- ja opetusympäristö. Tilat ja 
laitteet on suunniteltu soveltuviksi itsenäiseen ja opettajajohtoiseen opiskeluun. Toisaalta 
suunnittelussa on huomioitu myös lähi- ja etäopiskelun erilaiset tarpeet. Oppimiskeskus tarjoaa 
tukea opintojen suunnittelussa, pedagogista tukea sekä opintososiaalista neuvontaa. Se tarjoaa 
teknistä tukea laitteiden käytössä, opastusta tiedonhankinnassa ja yleensä tietopalveluja. Keskus 
myös järjestää verkkopedagogista opetusta opettajille sekä kehittää ja tuottaa itse 
oppimateriaalia verkkoon. Suunnitteilla on myös tiedonhallinnan opetushankkeita sekä atk-
ajokorttiopetusta opiskelijoille ja henkilökunnalle.  

Oppimiskeskuksessa työskentelee yhteensä 13 henkilöä: 2 atk-suunnittelijaa, 1 
virtuaaliyliopistosuunnittelija, 1 informaatikko, 2 opintoneuvojaa, 1 pedagoginen suunnittelija, 2 
mikrotukihenkilöä sekä 3 iltapäivystäjää (yleensä siviilipalvelusmiehiä). 

Oppimiskeskus on keskellä kampusta 

Keskus sijaitsee melko keskeisellä paikalla osana yliopistokampusta. Entinen 
hammaslääketieteen laitosrakennus on kunnostettu opppimiskeskuksen ja kirjaston tarpeisiin 
sopivaksi. Keskus palvelee ensi sijassa opiskelijoita ja opettajia. Kävijämäärä on noin 600 
henkilöä päivässä. Tilat jakautuvat seuraavasti: 

Akvaario, jossa on 30 mikroa asiakaskäyttöön ilman ajanvarausta ( aina täynnä). 
Asiakaspalvelupisteessä päivystää kaksi henkilöä aukioloaikoina (ark. 8-21, la 10-14). Heiltä voi 
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saada pedagogista neuvontaa, atk-tukea, informaatikon palveluita yms. Akvaarion takaosassa on 
myös kolme äänieristettyä kielistudiotyyppistä pistettä kieltenopiskelua varten. 

3 itseopiskelusalia, joissa on kussakin 16 mikroa. Tilat voidaan tarvittaessa muuttaa 
opetuskäyttöön. Tiloihin on varattava aika etukäteen. 

2 mikroluokkaa opetuskäyttöön, varustettuna 18 mikrolla kumpikin. Tilat ovat siitä erikoiset, 
että niissä opettaja voi olla opiskeljoiden selän takana ja seurata mitä näyttöruuduilla tapahtuu 
tai sitten opiskelijat kääntävät tuolinsa ja seuraavat opetusta perinteisesti. 

5 ryhmätyöhuonetta, joihin voi varata aikoja. Huoneisiin mahtuu 10 henkeä ja kysyntää olisi 
vielä useammalle huoneelle. 

Saastamoisen sali, jossa on yksi kone kahta opiskelijaa kohti. Salissa järjestetään myös 
videokonferensseja ja tila voidaan jakaa väliseinillä pienemmäksi. 

Mikroja on käytössä yhteensä 145. Laitehankintoja pyritään tekemään porrastetusti niin, etteivät 
kaikki koneet vanhene kerralla. Tulevaisuudessa langaton verkko tulee muuttamaan laite- ja 
tilaratkaisuja ja siksi on pidetty tärkeänä, että työskentelytilat on suunniteltu muunneltaviksi 
erilaisin väliseinin tarpeiden mukaan.  

Kirjastopalvelut vieressä 

Kirjasto sijaitsee samassa rakennuksessa kuin Opppimiskeskus, vain kerrosta alempana, jolloin 
kirjoja ja muuta aineistoa voi hakea sieltä työpöydälleen. Tähän kirjastoyksikköön on sijoitettu 
sellaista aineistoa, jota on ajateltu oppimiskeskuksen käyttöön, kuten kurssikirjat, hakuteokset, 
käsikirjat jne.  

Kaikenkaikkiaan kuopiolaiset ovat onnistuneet tekemään oppimiskeskuksestaan toimivan 
kokonaisuuden , johon sekä opiskelijat että opettajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä.  

Kirjoittaja on kirjastosihteri Kasvatustieellisen tiedekunnan kirjastossa. katariina.rahko-
schouwvlieger@helsinki.fi  
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