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 INNO2000-seminaarissa innostunut ilmapiiri 

Yli 50 kirjastolaista kokoontui elokuun viimeisenä päivänä Helsingin yliopiston kirjaston 
auditorioon kuulemaan koti- ja ulkomaisia kokemuksia oppimiskeskuksista. Tilaisuus liittyi 
INNO2000-konferenssiin satelliittiseminaarina. Kaukaisimmat luennoitsijat tulivat Amerikasta, 
Kalifornian Berkeleyn yliopistosta ja Englannista Bathin yliopiston kirjastosta. Kotimaisia 
oppimiskeskuskokemuksia kuulimme Vaasan ja Kuopion yliopistoista. Lisäksi Helsingin 
yliopistoa edustivat esitykset Keskustakampuksen oppimiskeskussuunnitelmasta ja 
verkkotaidot-kurssista. 
 

Oppimiskeskuksia perustetaan vauhdilla  

Howard Nicholson Bathin yliopiston kirjastosta karisti innostavalla esityksellään aamu-unet 
kuulijoiden silmistä ja pöllytti vanhoja käsityksiä kirjastojen seinien sijainnista. Bathin 
yliopistoon rakennettiin oppimiskeskus viitisen vuotta sitten. Samoihin aikoihin Englannissa 
rakennettiin parikymmentä muutakin oppimiskeskusta. Suunnittelussa ideana oli, että opiskelijat 
ovat asiakkaita kuten tavaratalossa. 

Kun kirjasto tarjoaa muutakin kuin kirjoja, lisääntyy kirjojenkin 
lainaus. Eri oppimiskeskuksissa ideaa on sovellettu monin eri tavoin, 
joillakin oppimiskeskukseen liittyy kirjaston lisäksi TV-studio, 
videokonferenssi-huone, kahvihuone, IT-huone, jne. Bathissa 
oppimiskeskukseen on tuotu 380 tietokonetta, joilla opiskelijat voivat 
hoitaa sähköpostinsa, surffailla internetissä, käsitellä tekstejä ja tehdä 
tiedonhakuja kirjaston tietokannoista.  

Kirjaston porttilaskuri kertoo, että kävijämäärä on noussut 
muutamassa vuodessa 4000 kävijästä 9000 kävijään. Tunnelma on 
välillä kuin ala-asteen pihalla, mutta opiskelijat nauttivat neutraalista 

sosiaalisen kanssakäymisen alueesta. Kirjaston käyttökin on lisääntynyt odotusten mukaisesti, 
tosin elektronisten aineistojen saatavuus on nyttemmin vähentänyt lainausta. 

Sari Tarvonen Vaasan yliopiston oppimiskeskusprojektista on perustamassa suomalaista 
oppimiskeskusta. Projekti on käynnissä ja keskuksen pitäisi alkaa toimintansa ensi vuonna. 
Projektin taustavoimissa on kirjaston lisäksi mukana opetus-, hallinto- ja IT-henkilöstö sekä 
opiskelijat. Tarkoituksena on uuden kirjastorakennuksen myötä yhdistää IT-opetus, tiedonhaun 
opetus ja virtuaaliyliopisto-opetuksen neuvonta.  

 http://www.uwasa.fi/~overi/oppimiskeskus 

Ulla Voutilainen Kuopion yliopistosta kertoi kokemuksia vuosi sitten perustetusta 

 
 

 

http://www.uwasa.fi/~overi/oppimiskeskus


oppimiskeskuksestaan. Keskus on rakennettu 3500 opiskelijan, 110 professorin ja 250 opettajan 
käyttöön. Päivittäin siellä käy noin 600 henkilöä ja työntekijöitä on 10. 
 
Tarkoituksena on tarjota mm. atk-, tiedonhaku- ja opintosuunnittelun neuvontapalveluja, 
järjestää opettajien verkkotaidot- koulutus ja olla korkeatasoinen oppimis- ja opetusympäristö. 
Opiskelijoiden mielestä keskus on käynyt jo liian pieneksi ja palveluita toivotaan lisää. Opettajat 
ovat ottaneet innolla oppimiskeskuksen tarjoaman koulutuksen vastaan. 

 http://www.uku.fi/opk/  

Helsingin yliopiston keskustakampuksen oppimiskeskushanke on vielä arkkitehti Eija Vuoren 
piirustuksissa. Fabianinkatu 28 kiinteistö on tarkoitus muuttaa oppimiskeskuksen tiloiksi. 
Keskus tulisi opiskelijakirjaston yhteyteen. 

Ulla Salomaan jutussa kerrotaan lääketieteellisen tiedekunnan uudesta oppimiskeskuksesta. 

Kuka opettaa tiedon lukutaitoa? 

Patricia Maughan Kaliforniasta, Berkeleyn yliopistosta kertoi, kuinka "tiedon lukutaito –liike" 
on muuttanut Amerikan yliopistokirjastoja. Kirjastot ovat asettaneet tavoitteekseen opettaa 
itsenäinen ja itseohjautuva opiskelija, joka tietää, milloin tietoa 
tarvitaan, mitä tietoa tarvitaan, osaa etsiä oikeaa tietoa ja 
arvioida tiedon laadun.  

Berkeleyssä on toteutettu kirjaston opetusohjelma, jossa 
keskeisiä elementtejä ovat kurssikohtaisesti sovellettu opetus 
eri oppiaineissa, työpajat, tiedekuntien seminaarisarjat, 
opiskelijoille jaettavat ohjelehtiset ja web-suunnittelu. 
Amerikkalaiseen tapaan kirjasto on mitannut valmistuvien 
opiskelijoiden "tiedon lukutaitoja".  

Tiedonlukutaito pitäisikin nähdä olennaisena osana 
oppimisprosessia ja strategiana, jolla parannetaan opiskelijan 
kykyä oppia, miten opitaan. Tuula Ruhanen 
kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastosta puolestaan esitteli 
"Verkkotaidot –projektia", jossa kaikki keskustakampuksen 
kirjastot ovat mukana. Projektin tavoitteena on parantaa 
opiskelijoiden tiedonhakutaitoja nelivaiheisesti, ensin 
opetettaisiin tiedonhaun perustaidot, sitten käyttötaidot, sovellustaidot ja lopuksi tuotantotaidot. 
Projekti on kuitenkin lähtenyt rahoitustilanteen takia hitaasti liikkeelle. 

Sokerina pohjalla kuulimme Terhi Nokkalan opiskelijan näkökulman oppimiskeskuksiin. 
Opiskelijat toivovat paitsi väljyyttä, hyviä teknisiä apuvälineitä, riittävästi tietokoneita ja 
ryhmätyötiloja myös lukusaleja ja KIRJOJA. Tietokoneen näyttö ei ole miellyttävä "lukukirja", 
joten tavallisia kurssikirjoja tarvitaan edelleen.  

Koneet ja verkot eivät korvaa opiskelijalle IHMISTÄ. Ihmiskontaktit ovat yksin puurtavalle 
opiskelijalle tärkeitä, henkilökohtaista opastusta tarvitaan enemmän kuin sitä voidaan antaa. 
Virtuaaliopetuksesta ei saa tulla ratkaisua yliopiston rahahuoliin eikä korviketta opettajalle. Siis 
oppimiskeskuksia tarvitaan unohtamatta ihmiskäden opastusta.  

 

http://www.uku.fi/opk/
http://www.helsinki.fi/kirjastot/infolehti/08_2000/terkko.htm


 


