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Akateemiset verkkotaidot -hankkeen tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön tiedonhankinnan 
opetusohjelma, joka suunnitellaan erityisesti keskustakampuksen tiedekuntien ja kirjastojen 
käyttöön. Ohjelma toteutetaan ja ylläpidetään pedagogisessa oppimisympäristössä.  

Ohjelma tarjoaa tieteenalan ja tietotason mukaisia lähestymistapoja tiedonhankinnan opettamiseen 
ja oppimiseen lähtien tiedonhaun perusvalmiuksista ja edeten tiedon tuottajataitoihin.  

Ohjelma soveltuu erilaisille käyttäjäryhmille ja opintojen eri vaiheisiin. Yhtenä tavoitteena on, että 
se voidaan joustavasti nivoa yliopiston perusopetukseen, jolloin sitä voidaan käyttää yliopisto-
opetuksen osana tai kirjastojen tarjoaman tiedonhankinnan opetuksen perusmateriaalina.  

Tässä ohjelmassa tiedonhankintataidot on jaettu neljään kategoriaan:  

• perusvalmiudet  
• kuluttajataidot  
• soveltajataidot 
• tuottajataidot 

Ohjelman luomista ohjaava ja sen rakenteisiin kudottu oppimiskäsitys korostaa konstruktiivista, 
ongelmakeskeistä ja itseohjautuvaa oppimisprosessia. Oppija on aktiivinen, tietoa konstruoiva 
toimija, joka yhteisöllisessä tietoverkkoympäristössä toteutettavassa ohjelmassa etenee 
tiedonhankinnan noviisista itsenäiseksi tiedonhakijaksi ja tuottajaksi. 

Ohjelma koostuu oppimisdokumenteista sekä opetus- ja ohjaustoiminnan mahdollistavasta WebCT 
-ohjelmasta, joskin WebCT:n käyttöä vasta testataan rinnakkain muiden tarjolla olevien 
vaihtoehtoisten ohjelmien kanssa.  

Hankkeen yhteistyöosapuolet  

Hankkeeseen osallistuu kirjastoväkeä ja opettajia Helsingin yliopiston keskustakampuksen viidestä 
tiedekunnasta ja seitsemästä kirjastosta. Osallistuja edustavat humanistis-yhteiskuntatieteellisiä 
tieteenaloja.  

Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Vaasan yliopiston kirjasto, Svenska handelshögskolans 
bibliotek, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Tampereen yliopisto ja Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran kirjasto. Asiantuntija-apua on myös luvannut CSC -tieteellinen laskenta. Hankkeen 
toteutuksessa etsitään yhteistyömahdollisuuksia muiden vastaavien hankkeiden kanssa sekä 
Suomessa että muissa pohjoismaissa päällekkäistyön välttämiseksi. Monet kirjastot, mm. 
Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja Sibelius-akatemian kirjastot ovat osoittaneet halua 
yhteistyöhön. Yhteistyötä aiotaan tehdä myös vuonna 2001 aloitetun Kuopion yliopiston kirjaston 
vetämän seitsemän yliopiston yhteishankkeen kanssa. Tämän hankkeen nimenä on "Tieteellisen 
tiedonhankinnan verkko-opetushanke" , ja sen tavoitteet ovat melko samanlaisia kuin Akateemiset 

 



verkkotaidot -hankkeessa, mutta siihen osallistuvien kirjastojen tieteenalojen jakautuma on 
laajempi. Kuopion hankkeesta saa lisätietoja osoitteesta: http://www.uku.fi/kirjasto/tievop/  

Käynnistyneet tai käynnistymässä olevat osaprojektit 

• Tiedonhaun perusvalmiudet: Opiskelijakirjasto 
• Hankkeen tekninen struktuuri ja graafinen suunnittelu Opiskelijakirjasto (raha-anomus 

sisällä), Ope-fi-koulutus 
• Pedagogiset valmiudet: Ope.fi-koulutus, A learning library for the virtual university -

hankesuunnitelma (TKK, HY, Ruotsi, Tanska, hankesuunnitelma, rahoitussuunnitelma ei 
toteutunut, jatkosta ei sovittu) 

• Tieteenalakohtaiset osahankkeet: 

o teologia - Teologinen tiedekunta ja kirjasto 
o oikeustiede – Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, KATTI-kirjasto 
o kansantalous ja sosiaalitieteet - Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 

(yhteistyötahot Vaasan yliopiston kirjasto ja Svenska handelshögskolans bibliotek, 
jotka ovat laatimassa opetusohjelmaa liiketaloustieteessä) 

o kasvatustiede ja psykologia – kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteellisen 
tiedekunnan kirjasto 

o Kultturi- perinne- ja historiatieteet –Humanistisen tiedekunnan kirjasto 
(yhteistyötaho SKS:n kirjasto) 

o Kotimainen kirjallisuus, Suomen historia ja Itä-Euroopan ja Lähi-idän Tutkimus – 
Helsingin yliopiston kirjasto 

Hankkeen aikataulu ja rahoitus 

Hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan vuosina 2000-2003. Ensimmäiselle vuodelle ei 
saatu rahoitusta, mutta hankkeessa pyrittiin kuitenkin etenemään ja siinä onnistuttiinkin lähes 
ohjelman mukaisesti. 

Vuodeksi 2001 Helsingin yliopisto rahoitti hanketta 350 000 markalla. 

Hankkeelle on yritetty saada rahoitusta Opetusministeriöltä ja osahankkeeseen myös Nordinfolta. 
Tulevien vuosien 2002-2003 rahoitusta yritetään hankkia Opetusministeriöltä yhdessä Kuopion 
projektin kanssa. Hanketta koordinoi Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto ja sen 
koordinaattorina toimii Tuula Ruhanen. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy keskustakampuksen kirjastojen sivuilta mm. Kasvatustieteellisen 
tiedekunnan kirjaston sivulta osoitteesta http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/verkkotaidot.html 

 

Kirjoittaja on kasvatustieteellisen tiedekunnan  
kirjaston johtaja [ tuula.ruhanen@helsinki.fi ] 
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