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Perinteinen kirja on osoittautunut nerokkaaksi keksinnöksi: se on vuosisatoja ollut 
ylivoimainen tietosisältöjen ja fiktion välittäjä. Yliopisto-opinnoissa kurssikirjojen 
tenttiminen on keskeisessä asemassa erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. 
Viime vuosina on otettu ensimmäisiä askelia aineistojen uudenlaisen jakelutavan 
käyttöönotossa. Tietosisältöjen digitoiminen ja WWW-julkaiseminen ovat mahdollistaneet 
myös opiskelijoiden tarvitsemien opintoaineistojen verkkojakelun.  

Kaksisataa Opiskelijakirjaston asiakasta vastasi viime keväänä kyselyyn, jonka 
tarkoituksena oli selvittää keskustakampuksen tiedekuntien opiskelijoiden kokemuksia 
verkko-opintoaineistojen käytöstä. 

  
 

Keskustakampuksen tiedekuntien painetuissa opinto-oppaissa on ainoastaan muutama 
maininta vaatimuksiin kuuluvista WWW-sivuilta löytyvistä aineistoista. Kirjanimekkeiden 
määrät sen sijaan ovat pikemminkin kasvussa, kun laitokset haluavat tarjota opiskelijoille 
erilaisia tenttikirjavaihtoehtoja sekä mahdollisuutta korvata kirjatenttejä esseesuorituksilla.  

Lähes kaikki keskustakampuksen opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vastanneista olivat 
kuitenkin löytäneet verkosta opinnoissa hyödynnettävää aineistoa; yli 40 % opiskelijoista 
ilmoittaa käyttävänsä verkkoaineistoja melko usein tai säännöllisesti. Vaikka lähes puolella 
vastanneista on Internet-yhteyksin varustettu tietokone kotona, ovat kirjastot suosituin 
aineistojen käyttöpaikka. Kyselyyn vastanneet olivat lähes yksimielisiä siitä, että 
verkkoaineistojen tarjoaminen kuuluu nimenomaan kirjastojen palvelukuvaan. 

Mitä aineistoja opiskelijat toivovat verkkoon 

Useimmat kyselyyn vastanneet ovat listanneet verkkovälitykseen sopivia aineistotoiveitaan. 
Tämä osoittaa, että elektroninen aineisto koetaan varteenotettavana vaihtoehtona painetun 
opintomateriaalin rinnalla.  

Kolmasosa kaikista vastaajista toivoo löytävänsä Internetistä erityisesti opintoihin liittyviä 
artikkeleita. Artikkeleista saa ajantasaista, uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, ja ne 
ovat lyhyytensä vuoksi helposti tulostettavissa. Neljäsosa vastanneista käyttäisi verkon kautta 
erilaisia hakuteoksia: tietosanakirjoja, sanakirjoja, henkilöhakemistoja, tilastotietoa. Moni 
toivoo, että Internetin kautta olisi saatavissa opiskeluun liittyviä oppaita, esim. 
menetelmäoppaita ja kielenoppaita.  

Useassa vastauslomakkeessa ehdotetaan myös seuraavia aineistoja: kursseihin liittyvä 
materiaali (kurssiaikataulut, luentorungot, oheismateriaalit), aikaisemmat tenttikysymykset, 
tiivistelmät tenttikirjoista, pro-gradu-tutkielmat ja muut opinnäytetyöt sekä hyvin jäsennellyt 
linkkikokoelmat. Kymmenkunta vastaajaa toivottaa kurssikirjatkin tervetulleiksi verkkoon. 
Verkkokirja olisi eräänlainen varmistus siihen, että kirja on aina jossakin saatavilla; erityisesti 



tämä koskee niitä kirjoja, joita kirjastoissa on vähän tai ei ole lainkaan. 

Mikä rajoittaa verkkoaineistojen käyttöä 

Kyselyyn vastanneet tuovat esille paljon verkkoaineistojen käyttöä rajoittavia seikkoja, joista 
osa on yksilöllisiä, mutta valtaosa monille opiskelijoille yhteisiä. Rajoitteet ja käytön esteet 
voidaan jakaa viiteen ryhmään. 

1) Teknisiin välineisiin liittyvät rajoitteet 

Kampusalueella on riittämätön määrä mikrotyöasemia ja yliopiston verkko toimii ajoittain 
huonosti. Jotkut pitävät olemassa olevia työskentelytiloja epäviihtyisinä ja meluisina. 
Verkkoaineistojen käyttöä rajoittaa myös oman kotitietokoneen puute tai Internet-yhteyden 
käytön kalleus.  

2) Opintoaineistoja ei ole saatavilla tai löydettävissä elektronisessa muodossa 

Relevanttien verkkoaineistojen puute tulee esille kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden 
vastauksissa. Opiskelijat kokevat, että heidän tarvitsemiaan aineistoja ei ole verkossa, tai jos 
mahdollisesti onkin, heillä ei ole tietoa niistä. Monella tuntuu olevan kokemus, että 
mahdollisesti opinnoissa hyödyllinen aineisto hukkuu Internetin informaatiotulvan alle. 

3) Internetistä löytyvän aineiston luotettavuus on kyseenalaista 

Paperimuotoisten dokumenttien tietosisällön luotettavuutta on totuttu punnitsemaan tiettyjen 
kriteerien avulla. Kaikille avoin WWW-julkaiseminen on vielä niin uusi ilmiö, että verkosta 
löytyvän tiedon luotettavuuden varmistamista pidetään hankalana. 

4) Opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet: Internet ei kiinnosta tai tietokone- ja 
tiedonhakutaidot ovat puutteelliset 

Viidesosa kyselyyn vastanneista pitää tietokoneen käyttötaitoaan tai tiedonhakutaitojaan niin 
puutteellisina, että osaamattomuus rajoittaa verkkoaineistojen käyttöä. Erityisesti vaikeuksia 
tuottaa Internetin käyttö ja tiedon hakeminen sieltä. Huomattavasti pienempi osa 
opiskelijoista ilmoittaa, että on selvinnyt opinnoissaan ilman Internetiä tai ettei tietoverkkojen 
käyttö jostakin syystä vain kiinnosta. 

5) Verkkoaineistojen käyttö on hankalampaa, kuin paperimuotoisten  

Monet vastaajat vertaavat verkkoaineistojen käyttömukavuutta paperisiin – kirjoihin ja lehtiin 
– ja pitävät perinteisen paperimuotoisten käyttöominaisuuksia merkittävästi parempina. 
Ruudulta lukemisen sijasta varsinkin pitkät dokumentit luetaan mieluummin paperille 
tulostettuina. 

Haasteita kirjastoille 

Kirjaston perinteiset tehtävät tietoresurssien hankkijana ja käyttöön asettajana, resurssien 
identifioijana ja toimittamisjärjestelmän luojana koskee myös WWW:ssä julkaistuja 
aineistoja. Kirjastojen tulisi systemaattisesti pyrkiä kartoittamaan, mitä asiakkaille tarpeellisia 
aineistoja olisi mahdollista tarjota verkossa. Aineistot tulisi olla tarjolla selkeästi 



identifioituina ja hyvin järjestettyinä, jotta elektronista kokoelmaa olisi helppo käyttää. 
Aineistoja ei kannata hankkia, jos potentiaalisille käyttäjille ei saada tietoa niiden 
olemassaolosta. Aineistojen karttuessa pitäisi niistä tiedottaa käyttäjille. 

Vaikka opiskelijat saavat jo tätä nykyä tiedonhakukoulutusta, tuli taitojen puute tässä 
kyselyssä selkeästi esille Internet-aineistojen käyttöä rajoittavana tekijänä. Tiedonhaku- ja 
laajemmin tiedonhankintataidot ovat tärkeitä jokaiselle yliopisto-opiskelijalle. Kirjastot 
voisivat yhteistyössä ainelaitosten kanssa löytää uusia näkökulmia käyttäjäkoulutuksen 
sisältöjen kehittämiseksi yhä enemmän opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi.  

 

Kirjoittaja on kirjastosihteeri  
Opiskelijakirjastossa [ seija.karvanen@helsinki.fi ] 

Artikkeli perustuu kirjoittajan selvitykseen "Helsingin yliopiston keskustakampuksen 
opiskelijat verkko-opintoaineiston käyttäjinä". Selvitys löytyy osoitteesta 
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/vj/09/index.htm  
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