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Kirjastonjohtajien neuvottelupäivien yhteydessä 27.9.2001 järjestetyssä tapaamisessa 
yliopistokirjastojen tiedonhaun verkko-opetushankkeet kertoivat suunnitelmistaan. 
Keskusteltiin siitä, mitä voidaan tehdä yhteisesti. Olen koonnut yhteen keskustelussa esiin 
tulleita ajatuksia. Joitain ideoita on kehitelty jo eteenpäinkin ja olen kirjannut myös näitä 
jatkokehittelyjä. 

Hankkeista ja yhteisestä sähköpostilistasta löytyy tietoa yliopistokirjastojen neuvoston 
verkkosivuilta, jota täydennän piakkoin. 

• http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/Verkko-opetus.htm. 

 Kouluttautuminen 

Kirjastoissa tarvitaan verkkokurssien tekemisessä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opiskeltavia 
asioita ovat verkkopedagogiikka, vuorovaikutteiset oppimisympäristöt ja muu tieto- ja 
viestintätekniikka. Hankkeissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että kirjastohenkilöstö 
osallistuu TieVie- ja ope.fi-kursseille yhdessä opettajien kanssa. Näin synnytetään paitsi 
yhteistä tietoperustaa myös hyödyllisiä kontakteja ja ymmärtämystä toisten tekemän työhön. 
Jokaisesta kirjastosta tulisi lähettää ihmisiä TieVie tai ope.fi -kursseille.  

Koulutusta voidaan järjestää myös kirjastojen hankkeille yhteisesti. Käytännönläheiset 
alustukset ja hyväksi havaittujen käytäntöjen esittelyt sopisivat osaksi yhteisiä tapaamisia ja 
suunnittelupalavereja. Lisäksi voidaan myös järjestää laajemmalle joukolle tarkoitettuja 
teemaseminaareja, joihin kutsutaan ulkopuolisia alustajia esim. ulkomailta. Yksi tällainen on 
esim. Opiskelijakirjaston 24.10. järjestämä e-oppimateriaaliseminaari.  

 Informaatiolukutaidon osaamistasot  

Jokainen opiskelija tarvitsee tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan taitoja, etenkin 
virtuaaliyliopiston kursseja suorittaessaan. Näitä opetetaan erityisesti perusopintovaiheessa, 
mutta useimmissa yliopistoissa opetus ei ole osa tutkintovaatimuksia. Opiskelijoiden hyvät 
verkkotyöskentelyn ja tiedonhaun valmiudet tulisi nähdä osana akateemisten opintojen 
perustaitoja. Informaatiolukutaidon osaamistavoitteiden soveltaminen yliopisto-opetuksessa 
tarjoaa mahdollisuuden keskustella työnjaosta ja yhteistyöstä laitosten, tiedekuntien, 
kirjastojen ja atk-keskusten kesken. 

 Tiedonhallintataitojen tasokoe  

Helsingin yliopistossa valmistellaan perusopintovaiheeseen tiedonhankintataitojen tason 

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/Verkko-opetus.htm


testiä. Testin perusteella saadaan realistisempi käsitys osaamisen tasosta ja opetusta voidaan 
kohdentaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Testi rinnastuu atk-ajokorttiin. Kannattaisikin pohtia, 
olisiko mahdollista yhdistää nämä kaksi eli tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan 
taitojen tason testaaminen ja opetus yhdeksi kokonaisuudeksi. Sellaisena ne ovat ehkäpä 
helpommin perusteltavissa osaksi pakollisia perusopintoja kuin kahtena erillisenä kurssina.  

Perusopiskelijoiden tiedonhallintataitojen testin laatimisessa käytetään hyväksi 
informaatiolukutaidon osaamistasojen määrityksiä. Keskustelussa esitettiin pohdittavaksi 
kysymys, voisiko testin perusrakenne voisi olla valtakunnallinen, jolloin jokaisessa 
yliopistossa sovellettaisiin samaa pohjaa omaan ympäristöön sopivaksi. Tarvitaanko 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille karkealla tasolla tieteenaloittain eriytettyjä testejä? 

Kattohanke – osahankkeet  

Jatkon kannalta olisi tarpeen koota valtakunnallinen tiedonhallinnan verkko-opetuksen 
kattohanke, jonka osahankkeita olisivat nykyiset ja mahdolliset uudet yhteiset ja 
kirjastokohtaiset hankkeet. Tällaisen valtakunnallisen tiedonhallinnan verkko-
opetushankkeen kautta voitaisiin järjestää yhteistä koulutusta, hankkia rahoitusta ja 
koordinoida paremmin erillisten hankkeiden suunnitelmia ja tuloksia toisiaan tukeviksi 
kokonaisuuksiksi.  

Kattohankkeen organisoinnista keskusteltaessa kysyttiin, voisiko se toimia 
yliopistokirjastojen neuvoston alaisuudessa, jonka toimintasuunnitelmassa yhtenä tehtävänä 
on mainittu verkko-opetushankkeiden koordinointi. Tällöin osa neuvoston suunnittelijan 
työpanoksesta olisi sidottu tähän hankkeeseen ja pois muiden ajankohtaisten selvitysten 
tekemisestä. Esitettiin myös, että koordinointitehtävä sopisi jollekin kirjastolle, joka 
aktiivisesti kehittää verkko-opetusta ja jolla on sitä kautta sisällöllistä näkemystä ja 
käytännön kokemusta verkko-opetuksesta. Ongelmaksi nähtiin se, että koordinointiin on 
vaikea saada pysyvää rahoitusta. Keskustelua koordinoinnin työnjaosta ja rahoituksesta on 
pikaisesti jatkettava. Neuvosto käsittelee asiaa loka-marraskuussa ennen seuraavaa johtajien 
kokousta.  

Kattohankkeen tavoitteet, rakenne, rahoitus ja hankkeen nimi ovat myös asioita, joita tulisi 
edistää mahdollisimman pian. Yhteisen hankesuunnitelman tekemiseksi kutsutaan eri 
hankkeiden edustajat koolle. Neuvoston sihteerinä hoidan asiasta tiedottamisen ja kokouksen 
koollekutsumisen.  

 

Kirjoittaja on yliopistokirjastojen  
neuvoston sihteeri irma.reijonen@helsinki.fi  
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