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HELSINGIN YLIOPISTO RAPORTTI
OPISKELIJAKIRJASTO 14. 9. 1999

KIRJA OPISKELUPROSESSISSA

1. Kyselyn tausta

Kirja opiskeluprosessissa  -kyselyn tarve tuli esille ensiksi kirjaston johtokunnassa: haluttiin saada
palautetta siitä, miten kirjaston toiminta vastaa opiskelijoiden tarpeita. Toiseksi, opetusministeriön
teettämän, professori Mustajoen johtaman ”Opintojen etenemisen tehostaminen”  - raportissa
opiskeluajoista kirjastopalvelujen ongelmia pidettiin valmistumista hidastavana tekijänä.
Opiskelijakirjaston ja rehtorin kanssa käydyssä tulosneuvottelussa nostettiin esille tarve selvittää,
millaisia vaikeuksia todellisuudessa opiskelijoilla on. Rehtori piti selvitystä aiheellisena, mutta
katsoi, että kampusten käyttöön myönnettyä lisärahoitusta voitaisiin käyttää myös tällaiseen
selvitykseen.

Selvitystarvetta kirjojen merkityksestä opiskelussa käsiteltiin myös Suomen tieteellisen
kirjastoseuran (STKS) kurssikirjatyöryhmässä ja useat yliopistokirjastot olivat kiinnostuneita
toteuttamaan kyselyn omassa yliopistossaan. Lomakkeen suunnittelu tehtiin kuitenkin lopulta
Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Opiskelijakirjastossa
lomakkeen kehittelystä vastasivat kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara ja kirjastonhoitaja Auli Lumme,
joka on kurssikirjojen hankinnan vastuuhenkilö ja STKS:n kurssikirjatyöryhmän jäsen. Kirjastossa
useat henkilöt osallistuivat lomakkeen muokkaukseen ja se käsiteltiin myös johtokunnassa. Oulussa
lomakkeen kehittämisestä vastasi ylikirjastonhoitaja Vesa Kautto.

Kyselylomake koekäytettiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisessa jaostossa
noin parillakymmenellä opiskelijalla. Heiltä tuli paljon hyviä huomautuksia lomakkeen
viimeistelyyn. Kyselyn järjestelyistä ja analysoinnista on vastannut kasvatustieteiden ylioppilas
Marjo Riitta Tervonen, teknisestä toteutuksesta kirjastosihteeri Tommi Koskinen.

Kaikkia kyselylomakkeen kysymyksiä ei ole pyritty analysoimaan tässä raportissa. Kaikki
vastaukset tullaan kuitenkin käymään läpi Opiskelijakirjaston toimintaa kehittäessä ja siten osa
vastauksista on lähinnä sisäistä käyttöä varten.

Vastaavanlainen kysely on suoritettu myös Oulun yliopistossa. Kyselylomakkeena on käytetty lähes
samanlaista lomaketta. Lomake on postitettu Opiskelijakirjaston toimesta kaikkiin Suomen
yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastoihin ja niissä on voitu heidän niin halutessaan toteuttaa
samantyyppinen kysely. Samoin lomake on välitetty kyselyn ulkopuolelle jääville Helsingin
yliopiston tiedekuntakirjastoille.

2. Kyselyn toteutus

Kysely toteutettiin kevään 1999 aikana kuuden eri tiedekunnan tenteissä. Tiedekunnat, joissa kysely
suoritettiin, ovat Opiskelijakirjaston suurimpia käyttäjäryhmiä: humanistinen, kasvatustieteellinen,
oikeustieteellinen,  teologinen ja valtiotieteellinen sekä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.
Kyselyn vastausten lopullinen lukumäärä on 756.
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Kysely jaettiin joko siten, että tentaattori antoi sen tenttikysymyksen yhteydessä tai
Opiskelijakirjaston henkilökunta oli jakamassa lomakkeita ennen tentin alkua opiskelijoille.
Jälkimmäisellä tavalla toteutettuna vastausten lukumäärä osallistujien määrään nähden oli parempi,
koska silloin opiskelijoilla oli aikaa täyttää lomaketta jo ennen tenttikysymysten saamista.
Kysymykset sai palauttaa joko tenttitilaisuudessa tai Opiskelijakirjastoon jälkikäteen. Jälkikäteen
palautettuja lomakkeita oli vain muutamia.

Kysely suoritettiin seuraavissa tenteissä (tentin jälkeen suluissa oleva lukumäärä osoittaa kuinka
paljon kyseisestä tentistä saatiin vastauksia):

Humanistinen tiedekunta: tiedekuntatentti 28.4. (147)

Kasvatustieteellinen tiedekunta: Opettajankoulutuslaitoksen uusintakuulustelu 20.4. (57) ja
kasvatustieteen laitoksen kirjallisuuskuulustelu 4.5. (25)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: matematiikan yleistentti 20.4. (45), kasvifysiologian ja
mikrobiologian tentti 20.4. (38) sekä maantieteen laitoksen kuulustelupäivä 23.4. (38)

Oikeustieteellinen tiedekunta: oikeustaloustieteen tentti 22.4. (30), valtiosääntöoikeuden tentti 29.4.
(32) ja siviilioikeuden tentti 7.5. (50)

Teologinen tiedekunta: tiedekuntatentti 30.4. (122)

Valtiotieteellinen tiedekunta: tiedekuntatentti 17.4. (172)

Lopullisessa raportissa kysymykset on analysoitu opiskelijan pääainetiedekunnan mukaan.
Vastaajien lukumäärät tiedekunnittain olivat seuraavat:

Humanistinen 163, kasvatustieteellinen 88, matemaattis-luonnontieteellinen 131, oikeustieteellinen
111, teologinen 118 ja valtiotieteellinen 117, yhteensä  728.  Muut vastaajat olivat
eläinlääketieteellisen ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan tai muiden korkea- tai
ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, joiden vastaukset ovat mukana yhteenvetotaulukossa. Tyhjiä
tai osittain tyhjiä vastauksia saatiin 15.

3. Otoksen edustavuus ja toiveet tiedekunnilta

Helsingin yliopistossa oli kirjoilla 31.12.1998 yhteensä 27 300 ylempää korkeakoulututkintoa
suorittavaa opiskelijaa. Heistä humanistisessa tiedekunnassa oli 7 961, kasvatustieteellisessä 2 243,
matemaattis-luonnontieteellisessä 6 434, oikeustieteellisessä 1 943 , teologisessa 1 456 ja
valtiotieteellisessä 3 112 opiskelijaa. Näihin lukuihin suhteutettuna humanistisesta tiedekunnasta
kyselyyn osallistui 2,0 % opiskelijoista, kasvatustieteellisestä 3,9 %, matemaattis-
luonnontieteellisestä  2,0 %, oikeustieteellisestä 5,7 %, teologisesta 8,1% ja valtiotieteellisestä 3,7
% opiskelijoista.
Prosentuaaliset erot ovat verrattain suuria, mikä johtuu kahdesta seikasta. Jo alkuvaiheessa
konsultoitiin opintosihteereiden kanssa ja päätettiin, että kysely on järkevintä jakaa jokaiselle
kyseisen tenttisalin opiskelijalle. Etukäteen oli vaikea arvioida, kuinka paljon kuhunkin saliin
todella tulee tenttiin. Toinen syy oli opiskelijoiden tiedekuntakohtainen aktiivisuus. Joissain
tenteissä opiskelijat vain vastasivat ahkerammin kyselyyn kuin toisissa. Tähän vaikutti selvästi
myös edellä mainittu Opiskelijakirjaston henkilökunnan läsnäolo, joka aktivoi vastaajia.
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Jotkut tiedekunnat ovat tuoneet Opiskelijakirjaston ja tiedekuntien välisissä neuvotteluissa esiin
kiinnostuksensa jatkokyselyyn syksyn 1999 aikana. Uusintakysely tehdään tarvittaessa v. 2000.

4. Kyselyn tulokset

Kyselyn tuloksia on käyty läpi Opiskelijakirjaston ja keskustakampuksen tiedekuntien välisissä
neuvotteluissa touko-kesäkuun aikana. Tulokset ovat olleet hyödyllisiä tiedekuntaneuvotteluissa,
sillä ne sisältävät runsaasti opiskelijoiden palautetta ja selkeyttävät kuvaa siitä, millainen osuus
Opiskelijakirjastolla on kunkin tiedekunnan kirjastopalveluissa. Tältä osin kysely tukee myös
keskustakampuksen kirjastostrategian valmistelua.

Tulokset on analysoitu sen mukaan, mikä on opiskelijan pääaineen tiedekunta. Esim. jos
humanistisen tiedekunnan opiskelija suoritti sivuaineopintojaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa,
hänen vastauksensa on koodattu humanistisen tiedekunnan kohdalle.

Ohessa tulokset tiedekunnittain kohta kohdalta eriteltyinä. Vastauksia 756
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Monettako vuotta opiskelet

Opiskeletko päätoimisesti vai osa-aikaisesti
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Oletko työssäkäyvä

Tulosten perusteella näyttää, että valtiotieteilijät ovat innokkaimpia työssäkäyjiä. Muutoinkin
työssäkäyntiprosentti vaihtelee reilun 40 ja 60 %:n välillä.

Työssäkäyvien  viikoittaiset työtunnit keskimäärin:  20,5

1. Mitä tenttiä olit suorittamassa? Oppiaine, opintokokonaisuus
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Kuten kuvasta näkyy, kyselyyn osallistui varsin eri vaiheessa olevia opiskelijoita.
Kasvatustieteellisen syventävien opintojen suureen osallistujamäärään vaikuttanee se, että
syventävät opinnot suoritetaan pääasiassa  kirjatentteinä ja toinen kasvatustieteellisen tiedekunnan
kysely suoritettiin tenttitilaisuudessa, missä oli mahdollisuus suorittaa kyseisiä tenttejä.

Tiedekunnilta on tiedusteltu tarvetta laajennettuun kyselyyn. Ainakin humanistinen tiedekunta on
toivonut otosta, missä syventävien aineiden tenttejä suorittavien opiskelijoiden lukumäärä olisi
suurempi, koska heidän osaltaan suhteellinen määrä on varsin pieni. Kun uusintakysely suoritetaan,
otetaan tiedekuntien toiveet huomioon lisäotosta suunniteltaessa.

2 . Opiskeletko nyt tentittävää ainetta pääaineena vai sivuaineena

Tämän kysymyksen osalta ongelmaksi muodostui se, että opiskelijat eivät aina osanneet vastata
kysymykseen suorittavatko he pää- vai sivuaineen opintoja. Tämä
korostui etenkin teologisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan kohdalla, jossa koko tutkinto yleensä
suoritetaan oman tiedekunnan sisällä. Käytännössä lähes kaikki oikeustieteellisen tiedekunnan
tentteihin osallistuneet olivat tiedekunnan pääaineopiskelijoita, samoin teologisen tiedekunnan
kohdalla.

2 a. Kuinka tärkeä osuus eri opetus- ja oppimistavoilla on omassa opiskelussasi tässä suorituksessa
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Kuten kuvasta näkyy, kirjojen merkitys on erittäin tärkeä tunnetusti kirjavaltaisissa tiedekunnissa,
joissa tutkinnon suorittaminen perustuu pääasiallisesti kirjatentteihin (oikeustieteellinen,
valtiotieteellinen).
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Ryhmä- ja laboratoriotöiden vähäinen merkitys opiskelijoille perustunee siihen, että niitä ei sisälly
opintoihin kovin paljoa, varsinkaan laboratoriotöitä, koska ne liittyvät vain tiettyjen alojen
opetukseen.

Ryhmätöiden merkitys korostuu etenkin kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja
teologisen tiedekunnan vastauksissa. Vastaukseen vaikuttaa se, että kasvatustieteellisen tiedekunnan
osalta vastaajissa oli paljon opettajan- ja lastentarhanopettajan koulutusohjelman opiskelijoita,
joiden opiskelu perustuu pitkälti pienryhmätyöskentelyyn. Matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa osallistutaan laskuharjoituksiin, joita tehdään myös ryhmissä. Yleisesti ottaen
ryhmätöiden vähäiseen merkitykseen vaikuttaa se, että ryhmätyötiloja esimerkiksi kirjastojen
yhteydessä on erittäin vähän. Opiskelijoilla ei siten ole mahdollisuutta tilan puutteen vuoksi aina
tehdä ryhmätöitä.  Ryhmätyötilojen lisääminen on yksi tulevaisuuden haaste etenkin
tilasuunnittelussa.

2 b. Kuinka tärkeä osuus eri opetus- ja oppimistavoilla on opiskelussasi yleensä opinnoissasi

Tämän kysymyksen vastaukset antavat samansuuntaisia tuloksia kuin 2 a  -kohdassakin.
Huomattavaa on, että vähän merkitystä ja ei merkitystä –vastauksia ei ole juuri lainkaan.
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Kuten tuloksista on luettavissa, kirjan merkitys on tärkein kaikista opiskelumuodoista tiedekunnista
riippumatta. Tosin tiedekunnittaista vaihtelua esiintyy. Kirjavaltaisten tiedekuntien opiskelijat
korostavat kirjan merkitystä, mikä voi johtua myös siitä, että opintokokonaisuuksia ei ole muulla
tavalla mahdollisuus edes suorittaa. Poikkeuksena on humanistinen tiedekunta, jossa etenkin
kieliaineissa opiskelu on luentopainotteista, mutta silti opiskelijat pitävät kirjan merkitystä erittäin
tärkeänä. Huomattavaa on myös se, että matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat
pitävät luentomonisteita suhteellisesti tärkeämpänä kuin itse luentoja. Opiskelijoilta ei kysytty
perusteluja vastauksiin kyselyn yhteydessä, joten syyt jäävät avoimeksi.

3. Käytätkö opinnoissasi myös muuta kuin tentittäväksi merkittyä kirjallisuutta / tietoaineistoa?
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Hakuteoksia / tietokantoja

Kaunokirjallisuutta

Verkkoaineistoa
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Vaatimusten ulkopuolisen materiaalin käyttö näyttää yllättävän vähäiseltä. Tähän saattaa olla
selityksenä se, että vaatimukset ovat usein niin suuret, ettei aikaa yksinkertaisesti ole tarpeeksi
oheismateriaaliin tutustumiseen. Jos vielä katsotaan, että merkittävä osa opiskelijoista käy opiskelun
ohella töissä, on opiskelijoilla täysi työ saada edes kurssimateriaali luetuksi.

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat käyttävät muuta kirjallista materiaalia eniten, mikä johtunee
opintojen luonteella ja siitä, että mukana olivat mm. kirjallisuuden opiskelijat. Perässä tulevat
teologit, kasvatustieteilijät ja valtiotieteilijät. Vähiten oheismateriaalia käyttävät oikeustieteilijät,
joilla tentit pohjautuvat ennestäänkin suuriin kirjapaketteihin. Matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan opiskelijat taas hyödyntävät verkkomateriaalia eniten. Mielikuvat matemaattis-
luonnontieteilijästä teknisen osaamisen tuntijana saa tästä vahvistusta. Heille verkon käyttö lienee
keskimäärin tutumpaa ja luonnollisempaa kuin muille, vaikka kyselyssä mukana eivät olekaan
tietojenkäsittelytieteen opiskelijat.

4. Tenttikirjan hankkiminen

Montako kirjaa tenttimistäsi oli suomenkielisiä | ruotsinkielisiä | vieraskielisiä
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Mistä sait kirjat?

Opiskelijakirjastosta saadaan ylivoimaisesti eniten kurssikirjallisuutta. Kirjojen hankkiminen
ostamalla korostuu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kohdalla. Tämä johtunee siitä, että
kirjat ovat ainakin osittain luonteeltaan käsikirjatyyppisiä teoksia, joita tarvitaan pitkin
opiskeluaikaa. Oikeustieteilijät joutuvat turvautumaan kopiointiin eniten. Tiedekunnan tenttikirjat
ovat huomattavan kalliita ostaa ja huolimatta siitä, että Opiskelijakirjasto hankkii runsaasti
kappaleita nimekkeitä kohti, kappalemäärät ovat tarpeeseen nähden riittämättömät.
Oikeustieteellisten kirjojen tiedot myös muuttuvat nopeasti.

Kun opiskelijoilta kysyttiin, että mistä muualta he saivat kirjoja kuin ohessa esitetyistä kirjastoista,
niin vastaukseksi saatiin mm. opiskelukavereilta, laitoksen opetushenkilökunnalta, muista
kirjastoista kuten Eduskunnan, Suomen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Teologisen Instituutin
kirjastoista. Lisäksi kirjoja noudettiin kauempaa kaupunkien ja kuntien kirjastoista sekä muista
pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kirjastoista. Kaupunkien ja kunnankirjastojen osuus on
suhteellisen suuri eritoten humanistisen tiedekunnan kohdalla, joka johtunee siitä, että kirjallisuuden
opiskelijat lainaavat tenttivaatimusten mukaista kaunokirjallisuutta.

Tiedekuntakirjastojen suhteellisen pieni osuus on selitettävissä sillä, että muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta tiedekuntakirjastot lainaavat kurssikirjoja vain lukusali-,  yö- ja
viikonloppulainaan, kun taas Opiskelijakirjaston kurssikirjojen laina-aika on pääasiassa neljä
viikkoa, poikkeuksena lyhytlainakappaleet.
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Kuinka monta kirjaa jäi saamatta

Mitä seurauksia oli kun et saanut kirjaa / kirjoja

Suurin osa opiskelijoista, jotka eivät olleet saaneet kaikkia tenttikirjoja lainkaan tai vasta
myöhäisessä vaiheessa, epäilivät, etteivät pääse tentistä ollenkaan läpi. Kirjoja on vuoroteltu
samaan tenttiin valmistautuvien opiskelijoiden kanssa. Tämä korostuu etenkin oikeustieteellisen
tiedekunnan kohdalla. Opiskelijat totesivat myös, että tenttivastauksista tulee suppeampia ja
huonompia, kun kirjoja ei saatu tai jouduttiin käyttämään lukusalikappaleita. Joissakin
tiedekunnissa tentit voi suorittaa useissa osissa ja tähän ratkaisuun turvauduttiin myös kun kirjoja ei
saatu ennen kyseistä tenttiä. Opiskelijat ovat lukeneet myös vanhempia painoksia kirjoista joita ei
ole saatu, mutta eivät ole tyytyväisiä tähän ratkaisuun.

Lisäksi kirjoja pidetään palautuskehotuksista huolimatta pidempään kuin laina-aika ja maksetaan
suuriakin sakkosummia. Tähän ongelman pienentämiseksi. Opiskelijakirjasto kokeilee uutta
käytäntöä 15.8.-31.12.1999 välisenä aikana, jolloin kurssikirjoista tullaan perimään sakkoa 2
mk/päivä ja muusta kirjallisuudesta 1 mk/päivä kuitenkin siten, että 50 mk/kirja on suurin
mahdollinen summa, joka johtaa samalla lainauskieltoon.

5. Arvio Opiskelijakirjaston toiminnasta
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Jos kirjojen saamisessa oli ongelmia, millaisia?

Erityisen suureksi ongelmaksi koettiin se, että varauksesta huolimatta kirjoja ei saatu ennen tenttiä,
koska niitä ei palauteta ajoissa. Tämä korostuu taas erityisesti oikeustieteellisen tiedekunnan
kohdalla. Varausmaksujen turha maksaminen harmitti opiskelijoita.

Vastauksissa mainittiin myös se, että kirjoja on varastettu tai ne eivät ole hyllyssä, vaikka Helka
osoittaisi niiden olevan siellä. Joidenkin pienten humanististen alojen kirjoja ei opiskelijoiden
mukaan ole Opiskelijakirjastossa lainkaan. Ylipäätään niitä on missään saatavilla todella heikosti.
Opiskelijakirjaston syyslukukaudella 1998 tekemän selvityksen mukaan loppuunmyytyä
kurssikirjallisuutta on humanistisen tiedekunnan kohdalla eniten. Tiedekunnittaisessa
prosentuaalisessa jakaumassa loppuunmyydyistä teoksista humanistisen tiedekunnan kirjoja on
43%, teologisen 20%, valtiotieteellisen 18%, kasvatustieteellisen 13%, oikeustieteellisen 4% ja
matemaattis-luonnontieteellisen 2%. Opiskelijakirjaston ei ole halustaan huolimatta mahdollista
hankkia kaikkia tarvitsemiaan teoksia sen johdosta, että näin merkittävä määrä kirjoista on
loppuunmyytyjä (yhteensä 834 nimekettä 2.10.1998).

Kaikkien tiedekuntien osalta saatiin useita sellaisia vastauksia, että kirjoja on ylipäätään liian vähän,
koska niitä on vaikea saada ja niiden saamiseksi joudutaan maksamaan runsaasti varausmaksuja.

6. Kurssikirjallisuuden laina-aika. Sopiva laina-aika on mielestäni:

Kyselyn perusteella näyttää, että nykyinen 28 vuorokauden laina-aika on opiskelijoidenkin mielestä
sopivin.
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Jos kappaleita on riittämättömästi, kannatatko kahden viikon laina-aikaa neljän viikon sijasta, jotta
useampi lukija saa kirjan?

Laina-ajan lyhentämistä, jotta useampi lukija saisi kirjan, vastustavat erityisesti oikeustieteellisen
tiedekunnan opiskelijat. Tämä johtunee siitä, että heillä kirjatentit ovat usean kirjan tenttipaketteja
ja siten kaksi viikkoa ei riitä kirjojen lukemiseen ja tietojen omaksumiseen.

7. Opiskelutapa

Kuinka monta kertaa luet kirjan tenttiin?
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Teetkö itsellesi muistiinpanoja kirjasta?

Poimitko keskeiset kohdat tentittävistä kirjoista?

Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin, saivatko he tenttikirjoista referaatteja ja ovatko he joutuneet
ostamaan niitä vai saaneet ne ilmaiseksi. Referaatteja tenttiin valmistautuessaan käyttäneitä
opiskelijoita on koko kyselyssä 17 ja suurin osa referaateista on saatu.

Opiskelijoilta kysyttiin heidän lukutavoistaan, lukevatko he yksin vai opintopiireissä. Opintopiirissä
lukevia ilmoittautui yhteensä 16, muut vastaajat ilmoittivat lukevansa yksinään. Toisaalta
yliopistolla ei ole tarjottavanaan liiemmälti tiloja ryhmässä lukemiseen.

Suhteellisesti eniten lukukertoja on oikeustieteilijöillä. Koko aineistosta yllättävän suuri osa, yli
40% opiskelijoista ilmoittaa kuitenkin lukevansa kirjat läpi vain kerran. Oikeustieteilijät myös
tekivät vähiten muistiinpanoja lukemistaan kirjoista. Sen sijaan he alleviivaavat eniten tärkeinä
pitämiään kohtia. Kirjaston kirjojen kannalta alleviivaaminen on ongelmallista ja saattaa olla
haitallista muiden lukijoiden kannalta.
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Runsas työssäkäynti ja opintotukeen tarvittavat opintoviikot (2,5/tukea nostettu kuukausi) ovat
kuitenkin realiteettejä, joita silmällä pitäen lukuaikaa ei tahdosta huolimatta aina ole muuta kuin
kertalukemiseen.

8. Lukupaikka

Koti näyttää olevan yllättävästi ehdottomasti suosituin lukupaikka tiedekunnasta riippumatta.
Alhaisimmat luvut kodin suhteet ovat kahdella kirjavaltaisella tiedekunnalla, oikeus- ja
valtiotieteellisellä, joissa molemmissa myös lukusalien käyttö on aktiivisempaa. On huomattava,
että opiskelijalle annettiin kysymysasettelussa mahdollisuus vastata useaan eri vaihtoehtoon ja
monet opiskelijat ilmoittivat lukevansa monissa eri paikoissa. Lukupaikkatarvetta tullaan
käsittelemään lähiaikoina tilasuunnittelussa mm. sen takia, että tarve on hyvin sesonkiluonteista ja
lukupaikka voisi toimia monikäyttötilana, jos se olisi varustettu esimerkiksi tietokonepäätteellä.

Missä muualla

Liikennevälineet; bussit, junat, metrot ja raitiovaunut olivat ehdottomasti suosituimpia paikkoja
lukemiseen muuksi paikaksi. Lisäksi kerrottiin luettavan kahviloissa, puistoissa ja rannoilla kesäisin
sekä työpaikoilla. Muita kirjastoja käytetään myös kuten Eduskunnan ja Suomen Teologisen
Instituutin kirjastoja, samoin laitosten ja jopa muiden korkeakoulujen lukusaleja.
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9. Kirjastonkäytön opetus

Oletko osallistunut Opiskelijakirjaston tarjoamaan uusille opiskelijoille tarkoitettuun
kirjastonkäytön opetukseen (orientaatiojaksolla)?

Entä oman laitoksesi tai tiedekuntasi kirjaston järjestämään opetukseen?

Kasvatustieteen opiskelijat olivat osallistuneet kaikkein aktiivisimmin kirjastonkäytön opetukseen
sekä aivan opintojen alkuvaiheessa että myöhemmin (laitoksen järjestämään opetukseen). He myös
ilmoittivat saaneensa eniten hyötyä opetuksesta (ks. seur. kuviota).
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Opetus oli hyödyllistä sisällöltään

Opetus oli ajoitettu opintojeni kannalta oikeaan aikaan

Toivomuksesi opetuksen suhteen

Toivomukset olivat hyvin vaihtelevia ja palautetta annettiin muihin avovastauksiin nähden
vähänlaisesti. Suurimmaksi kysymykseksi nousi ajoitus. Jos kurssi oli suoritettu ensimmäisenä
opiskeluvuotena, ajankohtaa toivottiin myöhemmäksi, koska ensimmäisen syksyn aikana on niin
paljon kaikkea uutta opittavaa. Opetusta toivottiin kytkettäväksi kursseihin, joissa tiedonhaku on
olennainen osa kurssia. Jotkut totesivat opetelleensa itse kirjaston käytön. Opiskelijakirjastossa on
suunnitteilla myös moduulikoulutus, joka koostuisi useista eri osista eri toimipisteissä.
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Kun näinkin suuri osa opiskelijoista ilmoittaa, ettei ole osallistunut kirjastonkäytön opetukseen,
tulisi tiedekuntien miettiä sen suunnittelu uudestaan. Yliopistokoulutuksessa pyritään panostamaan
entistä enemmän uusiin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja akateemisiin työelämän taitoihin. Tiedon
haun hallitseminen on tässä olennaista.

Oletko osallistunut Helka-kursseille Opiskelijakirjastossa?

Vain pieni osa vastanneista ilmoitti osallistuneensa Opiskelijakirjaston Helka-kurssille. Kurssi oli
käyty pääasiassa ensimmäisenä vuonna, vain yksittäiset opiskelijat ilmoittivat osallistuneensa
kurssin toisena tai kolmantena vuonna.

Opetus oli hyödyllistä sisällöltään

Toivomuksesi Helka-opetuksen suhteen

Helka-kurssin ajankohdan suhteen esitettiin samantyyppisiä toiveita kuin kirjaston käytön
opetuksen suhteen, eli ei aivan ensimmäisillä viikoilla, jolloin informaatiotulva on niin suuri,
etteivät opiskelijat koe pystyvänsä omaksumaan kaikkea tietoa. Kirjastolle asettavat
kehittämishaasteita erityisesti ne vastaukset, joissa opetusta ei pidetty hyödyllisenä. Ajoitus
suhteessa opintoihin ja kytkennät tieteenalojen tarpeisiin on mietittävä uudelleen.

Jotkut valittelivat, että Helka-kurssin aikana koneet eivät olleet toimineet ja siten kurssi meni
hukkaan. Mahdollisuutta kertauskursseihin toivottiin, samoin kursseja ilta-ajoiksi, jotta
työssäkäyvillä opiskelijoillakin olisi mahdollisuus osallistua kurssiin. Vastauksissa ehdotettiin
myös, että kurssi kytkettäisiin opintoihin esimerkiksi pakolliseen ATK-kurssiin ja että siitä saisi
opintoviikkoja.
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Osallistuisitko kirjaston tarjoamaan opetukseen mieluummin lähiopetuksena vai verkkokurssina

10. Verkkoaineisto (WWW, Internet)

Kuinka usein käytät Opiskelijakirjaston kotisivua?

Mihin tarkoituksiin sitä käytät

Kotisivua käytetään ennen kaikkea aukiolojen ja yhteystietojen katsomiseen, mutta myös lainojen
uusimiseen, kirjojen saatavuuden selvittämiseen ja Helka-tietokantaan pääsyyn.
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Oletko käyttänyt opiskelussasi www-verkkoaineistoja?

Jos olet käyttänyt, niin kerro mitä

Vastaukset olivat hyvin alakohtaisia. Eniten oli käytetty oman alan tietokantoja (esim.
oikeustieteilijät FINLEX), artikkelitietokantoja, ministeriöiden sivuja, ulkomaisia tutkimuksia ja
yliopistojen sivuja. Muutamia vastauksia, joissa kerrottiin luentomuistiinpanojen tai muun
kurssimateriaalin käytöstä tuli oikeustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja teologisen
tiedekunnan opiskelijoilta.

Vastaukset voidaan ryhmitellä seuraaviin luokkiin: hankittu yleistietoa (sisältäen mm. kotisivut ja
yleistä ”surffailua”), tutkimustietoa (mm. artikkelit ja tietokannat), kurssimateriaalia (ym.
tiedekuntien opiskelijat), sekä tutustuttu opiskeluihin liittymättömään materiaalia (newsgroupit,
keskusteluryhmät, sanomalehdet). Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttäneensä WWW-aineistoa
omien kirjallisten tuotosten (proseminaari, gradu, esseet) tekemiseen ja siten tutustuneensa
tarpeelliseen alakohtaiseen WWW-aineistoon.

Onko sinulla internet-yhteydellä varustettu tietokone kotona?
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Millaisia etuja, millaisia ongelmia, mihin suuntaan haluaisit verkko-opetusta kehitettävän?

Vastauksissa toivottiin lisää hyvin toimivia koneita, koneiden käyttöongelmista mainittiin usein.
Lisää luentomateriaalia, harjoituksia ja tenttituloksia verkkomuotoon toivottiin myös. Samalla
toivottiin kuitenkin, ettei verkko-opetus syrjäyttäisi kontaktiopetusta liiaksi, koska se koetaan
kuitenkin parhaaksi ja tehokkaimmaksi oppimismenetelmäksi.

5. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Kyselyn tuloksista saatiin tärkeää tietoa Opiskelijakirjaston toiminnan kehittämiseen. Tuloksista
saadaan myös tärkeää tietoa siitä, miten tärkeäksi opiskelijat kokevat erilaiset oppimismuodot
(luennot, ryhmätyöt, laboratoriotyöt). Näitä tietoja voidaan käyttää tukiaineistona opetuksen
kehittämistyössä ja ne ovat tärkeitä myös tulevaisuuden tilaratkaisuja ajatellen.

Tärkein kysymys on kuitenkin kirjan voimakas merkitys opiskelijoille edelleenkin. Kirjaa ei
tulosten perusteella syrjäyttäne mikään, vaikka muitakin materiaalivaihtoehtoja löytyy.
Opiskelijoiden toiveet siitä, että verkkomateriaali ei saa syrjäyttää tai vähentää kontaktiopetusta, on
samansuuntainen mitä Opiskelijakirjasto on pitänyt periaatteenaan verkkomateriaalia kehittäessään.

Kirjavaltaisten tiedekuntien kohdalla riittämätön kirjamäärä nousee tuloksista, etenkin
avovastauksista, voimakkaasti esiin. Opiskelijat joutuvat kopioimaan, ostamaan ja noutamaan
kaukaakin tenttikirjoja, mikä puolestaan hidastaa heidän valmistumisaikaansa.

Tiedonhaun opetusta pitää kehittää edelleen. Vastausten perusteella voisi tulkita, että mitä enemmän
opiskelijat olivat osallistuneet tiedonhaun opetukseen, sitä hyödyllisemmäksi he sen kokivat.

Jatkotoimenpiteistä mainittiin jo alussa, että syyslukukauden aikana pohditaan lisäotoksen
mahdollisuutta tiedekuntien toiveiden mukaisesti. Lisäksi Oulun yliopiston tulosten valmistuessa
vertailuja tullaan tekemään heidän kanssaan.

Tiedekuntien ja Opiskelijakirjaston välisissä neuvotteluissa esitettiin toive, että kyselyn tulosten
perusteella tehtäisiin yleiskuvaus jokaisen tiedekunnan opiskelijoiden opiskelutavoista. Ohessa
kuvaus, joka perustuu tämän kyselyn tuloksiin, mutta josta lienee tehtävissä myös yleisempiä
johtopäätöksiä.

Humanisti: opiskelee päätoimisesti (82 %) ja pitkään. Lähes 40 % vastaajista oli vähintään
viidennen vuoden opiskelijoita. Työssäkäyviä oli noin puolet. Kirjoilla on erittäin tärkeä merkitys
heidän opinnoissaan, luentomonisteilla ja luennoilla jonkin verran merkitystä, ryhmätöillä ei juuri
lainkaan. Oheiskirjallisuutta opinnoissa käytetään enemmän kuin muissa tiedekunnissa, eritoten
hakuteoksia ja tietokantoja. Verkkomateriaalia käytetään kuitenkin vähänlaisesti. Kaupungin ja
kuntien kirjastoja käytetään suhteellisesti ottaen paljon kirjojen hankintaan, mutta
Opiskelijakirjastosta saadaan kuitenkin vielä suurin osa kirjoista. Kirjoja jää harvoin saamatta.
Tentteihin luetaan yleensä vain yhden kerran (49 %), keskiarvona kuitenkin 1,49 kertaa ja tentteihin
luetaan yksin pääasiassa kotona (62 %). WWW-aineistoja opiskelussa on käyttänyt alle puolet
opiskelijoista, mutta yli puolella (52 %) on internet-yhteydellä varustettu tietokone kotona.

Kasvatustieteilijä: opiskelee päätoimisesti (72 %) ja nopeammin kuin esimerkiksi humanistit. 32 %
vastaajista oli viidennen tai useamman vuoden opiskelijoita. Työssäkäyviä oli hieman yli puolet.
Kirjoilla on erittäin tai jonkin verran tärkeä merkitys heidän opinnoissaan, samoin
luentomonisteilla, luennoilla ja ryhmätöillä. Oheiskirjallisuutta käytetään harvoin tai ei koskaan,
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samoin verkkoaineistoa. Kirjat saadaan pääosin Opiskelijakirjastosta, seuraavaksi eniten
kaupunginkirjastosta. 99% vastaajista oli saanut kaikki tenttikirjat. Tiedekunnan kirjat ovat
keskimäärin edullisia ja niitä on runsaasti yliopiston ulkopuolisissa kirjastoissa. Teokset ovat myös
paljolti kotimaisia. Yli puolet opiskelijoista lukee kirjat useammin kuin yhden kerran, keskimäärin
1,6 kertaa, yksin ja pääasiassa kotona. Suurin osa (66%) ei ole käyttänyt opiskelussa WWW-
aineistoa, mutta lähes puolella on kuitenkin internet-yhteys myös kotoa käsin.

Matemaattis-luonnontieteilijä: opiskelee päätoimisesti (85 %). Vain 24 % vastaajista oli viidennen
tai useamman vuoden opiskelijoita, työssäkäyviä noin puolet (48%). Kirjoilla on erittäin tärkeä
merkitys, samoin luentomonisteilla, luennoilla ja laskuharjoituksilla. Oheiskirjallisuutta ei juurikaan
käytetä, jonkin verran verkkoaineistoa. Kirjoja joudutaan ostamaan lähes yhtä paljon kuin niitä
hankitaan Opiskelijakirjastosta (28 %/32%). Kirjavaltaisiin tiedekuntiin verrattuna matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja on varsin vähän. Tentteihin
luetaan yleensä enemmän kuin yhden kerran, keskimäärin 1,74 kertaa. Tentteihin luetaan yksin ja
kotona (72 %), jos lukeminen tapahtuu kodin ulkopuolella, niin yleensä laitoksen tai tiedekunnan
kirjastossa. WWW-aineistoa käytetään paljon ja internet-yhteys kotoa on yli puolella opiskelijoista.

Oikeustieteilijä: opiskelee päätoimisesti (79 %), vain 15 % vastaajista on  viidennen tai useamman
vuoden opiskelijoita. Työssäkäyviä on kuitenkin yli puolet. Kirjojen merkitys opiskelussa on
ylivoimaisesti suurin, 94 %:n mielestä erittäin tärkeä. Luennoilla, luentomonisteilla ja ryhmätöillä
on vähänlaisesti merkitystä. Oheismateriaalia ei juuri käytetä. Kirjoista suurin osa saadaan
Opiskelijakirjastosta (52 %), lisäksi niitä joudutaan kopioimaan (14%) ja saadaan kaupungin tai
kuntien kirjastoista (10 %). Kirjojen saamisessa koetaan olevan paljon ongelmia, koska niitä ei ole
riittävästi ja niitä palautetaan myöhässä. Lukukertoja on keskimäärin 1,9 kertaa, vain 22 %
vastaajista ilmoittaa lukevansa kirjan ainoastaan yhden kerran. Yleisin lukupaikka on koti (45 %),
mutta myös lukusaleja käytetään paljon, eritoten laitoksen/tdk:n lukusalia ja Domuksen lukusaleja.
WWW-aineistoa on käyttänyt muiden tiedekuntien opiskelijoiden tapaan noin puolet ja tasan 50
%:lla on internet-yhteys kotoa.

Teologi: opiskelee päätoimisesti (87%), 26 % vastaajista on viidennen tai useamman vuoden
opiskelijoita. Työssäkäyviä on alle puolet, 43 %. Kirjoilla on erittäin tärkeä merkitys opinnoissa,
luentomonisteilla, luennoilla ja ryhmätöillä joko erittäin tai jonkun verran merkitystä.
Oheiskirjallisuutta käytetään jonkun verran, lähinnä hakuteoksia ja tietokantoja. Suurin osa kirjoista
saadaan Opiskelijakirjastosta (55 %), mutta myös tiedekuntakirjastosta (13 %) sekä kaupungin
kirjastosta (12 %). Tenttiin luetaan keskimäärin 1,3 kertaa, 63 % vastaajista keskimäärin vain yhden
kerran. Tenttiin luetaan yksin ja kotona, joskus laitoksella tai Opiskelijakirjaston tiloissa. WWW-
aineistoa on käyttänyt alle puolet (46 %)  ja internet-yhteys on vain 39 %:lla vastaajista.

Valtiotieteilijä: opiskelee päätoimisesti (75 %), viidennen tai useamman vuoden opiskelijoita on
28%. Työssäkäyviä on suurin osa eli 69 %. Kirjojen merkitys korostuu opinnoissa,
luentomonisteilla ja luennoilla on jonkin verran merkitystä, ryhmätöillä vähänlaisesti.
Oheiskirjallisuutta ei juurikaan käytetä, jonkin verran hakuteoksia ja muuta tietokirjallisuutta.
Suurin osa kirjoista saadaan Opiskelijakirjastosta (57 %), lisäksi kaupungin kirjastosta 8 % ja
muualta, lähinnä opiskelukavereilta, 7 %. Kirjapulaa valitetaan ja samoin ATK-laitteiden
vähäisyyttä. Tenttiin luetaan keskimäärin 1,45 kertaa, yli puolet lukee vain yhden kerran. Yleensä
luetaan yksin ja kotona, mutta myös laitoksen tai tiedekunnan kirjastossa (23 %), huomattavasti
enemmän kuin Domuksella tai Opiskelijakirjaston tiloissa. Verkkoaineistoa on käyttänyt yli puolet
vastaajista, 57 %., noin puolelta löytyy internet-yhteys myös kotoa.


