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Tiedonhankintataidot ovat nykyisin tärkeä osa yliopisto-opiskelua. Uusien opiskelijoiden 
ohjaus kirjasto- ja tietopalveluiden pariin nähdään tärkeäksi heti opintojen alussa. Helsin-
gin yliopistossa uudet opiskelijat saavat ensikosketuksensa kirjastoihin yleensä opiskelija-
tuutoreiden ohjaamina kun he suunnittelevat ja järjestävät uusille opiskelijoille tutustumis-
kierrokset kirjastoissa. Keskustakampuksella Opiskelijakirjasto kouluttaa opiskelijatuutorit 
kirjaston osalta tähän tuutorointitehtävään yhdessä tiedekuntakirjastojen kanssa. 
 
Tutkimuksen taustalla on tarve tuottaa tietoa Opiskelijakirjaston tuutorikoulutuksen kehit-
tämiseen. Tässä tutkimuksessa käsittelen kuitenkin vain tuutoreiden järjestämiä kirjasto-
kierroksia Opiskelijakirjastossa ja Oppimiskeskus Aleksandriassa ja nimenomaan uusien 
opiskelijoiden näkemyksiä niistä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, saivatko uudet 
opiskelijat mielestään riittävästi tietoa Opiskelijakirjaston ja Oppimiskeskus Aleksandrian 
palveluista ja tiloista tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella. Tutkimuksen toinen näkö-
kulma on se, kuinka tärkeiksi uudet opiskelijat arvioivat tiettyjen tilojen ja palveluiden esit-
telyn järjestetyllä kierroksella. Arvioitavat palvelut ja tilat valittiin kyselylomakkeeseen 
Opiskelijakirjastossa käytössä olevan tuutorin muistilistan mukaan, joka jaetaan tuutoreille 
avuksi oman kierroksen suunnitteluun.  
 
Tutkimusaineisto koottiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin e-lomakkeen muodossa säh-
köpostitse yhteensä 213 syksyllä 2007 opintonsa aloittaneelle Helsingin yliopiston keskus-
takampuksen (humanistinen, käyttäytymistieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen ja va l-
tiotieteellinen tiedekunta) opiskelijalle helmikuussa 2008. Kyselyyn vastasi yhteensä 43 
opiskelijaa eli vastausprosentti oli 20,2.  
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että uudet opiskelijat näkevät kirjastojen esittelyn opinto-
jen alkuvaiheessa opiskelijatuutoreiden johdolla melko hyvänä. Suurin osa opiskelijoista oli 
saanut selkeän yleiskuvan Opiskelijakirjastosta ja Oppimiskeskus Aleksandriasta sekä 
riittävästi tietoa kokoelmista ja palveluista. Lisäksi Opiskelijakirjaston tekemään tuutorin 
muistilistaan on koottu myös uusien opiskelijoiden mielestä tärkeitä asioita, koska he ko-
kevat juuri näiden asioiden esittelyn tärkeiksi tuutoreiden järjestämillä kierroksilla.  
 
 
Avainsanat: tutorit, tutorointi, opiskelijat, ohjauskeinot, yliopistokirjastot, kirjastonkäyttö, 
kirjastopalvelut, korkeakouluopiskelu, kyselytutkimus  
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1 Johdanto 
 
Yliopisto-opiskelu on suureksi osaksi tiedonhankintaa. Tentteihin valmistautuminen, 

luennoille osallistuminen ja erilaisten kirjallisten töiden tekeminen vaativat hyviä ja 

tehokkaita tiedonhankintataitoja ja kirjastojen käyttövalmiuksia. Nykyisin näiden taito-

jen harjoittelu nähdään tärkeänä osana yliopisto-opiskelua. Yliopistokirjastojen vuosi-

na 2004–2006 toteuttama Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma –hanke nopeutti 

osaltaan tiedonhankinnan ja -käytön opetuksen integroimista entistä vahvemmin 

osaksi yliopisto-opintoja (Lehto 2007, 109). Helsingin yliopistossa informaatiolukutai-

don osaamistavoitteiden 1. tason opetus on tuotu käytäntöön kolmen opintopisteen 

laajuisina TVT-ajokortti -opintoina (Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti), joka on kuu-

lunut kaikille uusille opiskelijoille pakollisiin yliopisto-opintoihin syksystä 2005 alkaen. 

Yksi osa ajokorttia on tiedonhankinta. TVT-ajokortin muut osiot ovat tietokoneen käy-

tön perusteet, Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö, tiedon muokkaaminen ja 

esittäminen sekä tietoturva ja tietosuoja. Myös muissa Suomen yliopistoissa on otettu 

käyttöön vastaavanlaisia opintojaksoja yliopistojen tutkinnonuudistuksen myötä. 

(Helminen 2007, 183–184.)  

 

Kuitenkin jo ennen TVT-ajokortti -opintojen alkua on tärkeää tutustuttaa uudet opis-

kelijat opiskelun kannalta tärkeisiin kirjastoihin, niiden kokoelmiin ja palveluihin. Täs-

sä ovat hyvänä apuna opiskelijatuutorit, sillä kirjastojen resurssit eivät useinkaan riitä 

esittelemään sadoille opiskelijoille kirjastoja. Tuutoreilla on myös tuore näkemys siitä, 

millaiset tiedot ja taidot ovat eniten hyödyksi uusille opiskelijoille – ovathan he vast-

ikään olleet uusia opiskelijoita itsekin.  

 

Helsingin yliopiston Opiskelijakirjasto (myöhemmin käytän muotoa Opiskelijakirjasto) 

osallistuu tuutoreiden koulutukseen kirjaston osalta keskustakampuksen tiedekunnis-

sa. Tutkimukseni taustalla on tarve tuottaa tietoa Opiskelijakirjaston tuutorikoulutuk-

sen kehittämiseen. Tutkimuksessani käsittelen kuitenkin vain opiskelijatuutoreiden 

järjestämiä esittelykierroksia Opiskelijakirjastossa ja Oppimiskeskus Aleksandriassa 

ja nimenomaan uusien opiskelijoiden käsityksiä niistä. Näitä käsityksiä olen kartoitta-

nut kyselytutkimuksen avulla, joka toteutettiin helmikuussa 2008 ja lähetettiin 213 

Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekunnissa syksyllä 2007 aloittaneelle 

uudelle opiskelijalle. 



   2   

2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 
2.1 Informaatiolukutaito 

 

Informaatiolukutaito (Information literacy) ei ole käsitteenä uusi. Ensimmäisen kerran 

se on ollut esillä jo 1970-luvulla Yhdysvalloissa. (Sinikara 2007, 20.) Yleisemmin tun-

nettu informaatiolukutaidon määritelmä on peräisin American Library Associationin 

(ACRL) vuonna 2000 julkaisemasta standardista. Standardi on suomennettu vuonna 

2001. Suomennoksen mukaan informaatiolukutaitoinen henkilö osaa ”tunnistaa, mil-

loin tietoa tarvitaan, ja taitoa paikantaa, arvioida ja käyttää tehokkaasti tarvittavaa 

tietoa”. (Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluopetukses-

sa 2001.) 

 

Suomen yliopistokirjastojen vuosina 2004-2006 toteuttamassa Informaatiolukutaidon 

opintosuunnitelma -hankkeessa määriteltiin mm. informaatiolukutaidon osaamista-

voitteet. Osaamistavoitteita on viisi ja tavoitteena on, että jokainen yliopistosta va l-

mistuva hallitsisi nämä tavoitteet: ”1. Informaatiolukutaitoinen opiskelija määrittelee 

tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden. 2. Informaatiolukutaitoinen opiskelija hakee 

tarvittavan tiedon tehokkaasti. 3. Informaatiolukutaitoinen opiskelija arvioi tietoa ja 

sen lähteitä kriittisesti ja liittää valitsemansa tiedon omaan tietopohjaansa ja arvojär-

jestelmäänsä. 4. Informaatiolukutaitoinen opiskelija käyttää yksin tai ryhmän jäsene-

nä tietoja tehokkaasti hyväkseen saavuttaakseen tietyn tavoitteen. 5. Informaatiolu-

kutaitoinen opiskelija ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia 

kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon käyttöön, ja käyttää tiedonlähteitä ja tietoa eettisesti 

ja laillisesti oikein.” (Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakou-

luopetuksessa 2001.) 
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2.2 Tuutori ja tuutorointi 

 

Vaikka tuutori- ja tuutorointi -käsitteet ovat olleet yliopisto-ohjauksen yhteydessä käy-

tössä jo pitkään, määritellään ne monissa yhteyksissä edelleen hyvin vaihtelevasti ja 

jäsentymättömästi. Toisaalta käytettävät määritelmät riippuvat myös siitä, tarkoite-

taanko tuutoroinnilla enemmän virallista ohjausta, jota järjestetään esim. tiedekunnan 

tai laitoksen toimesta vai epävirallista ohjausta, jota voivat antaa esim. opiskelutove-

rit. Tiedekunnan järjestämä opiskelijatuutorointi kuuluu myös virallisen tuutoroinnin 

piiriin. Silloin siitä usein käytetään nimitystä vertaistuutorointi, koska tuutorina toimii 

opiskelijan kanssa samankaltaisessa tilanteessa oleva henkilö. (Ahonen 1999, 102.) 

Sunnari (1995, 62) kuvailee tuutoria ”henkilöksi, joka ohjaa opiskelijaa opintokari-

koissa ja vaikeilla opintoreiteillä”. 

 

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opiskelijatuutorin tehtäväksi mää-

ritellään ennen kaikkea ”uuden opiskelijan sosiaalinen haltuunotto”, eli uuden opiske-

lijan tutustuttaminen uuteen opiskelijayhteisöönsä sekä ehkä hyvin byrokraattiseltakin 

tuntuvaan opiskeluympäristöönsä. Opiskelijatuutoroinnin selkeä vahvuus on siinä, 

että vertaisasemansa kautta opiskelijatuutori voi luoda opiskeluun rennomman  ilma-

piirin kuin yliopiston henkilökunta. Tällöin myös asioiden kysyminen saattaa olla he l-

pompaa. (Mikkonen & Kyrönlahti 2003, 5.) 

 

Tuutoroinnista on joskus käytetty myös suomenkielistä termiä opintoluotsi, joka ei 

kuitenkaan näytä vakiintuneen yleisesti käytetyksi termiksi. Tutor tai tuutori ovat siis 

yleisesti suomen kielessä käytetyt termit. (Sunnari 1995, 62.) Omassa tutkimukses-

sani käytän termejä opiskelijatuutori ja -tuutorointi sekä lyhyempää muotoa tuutori, 

sillä ne ovat Helsingin yliopistossa vakiintuneet termit, kun puhutaan uuden opiskeli-

jan alkuvaiheen ohjauksesta (Mikkonen & Kyrönlahti 2003, 4). 

 

Helsingin yliopistossa opiskelijatuutoreiden järjestämillä kirjastokierroksilla 

painottuvat sosiaalisia asioita enemmän tiedolliset lähtökohdat. Tämä on varsin 

luontevaa – ovathan yliopistojen kirjastot enemmän opiskelupaikkoja ja opiskelussa 

tarvittavien aineistojen käyttö- ja lainauspaikkoja kuin niinkään sosiaalisia 

ympäristöjä. Tämä näkökulma on myös omassa työssäni. Tutkimukseeni liittyvän 
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kyselytutkimuksen laadinnassa oli lähtökohtana nimenomaan uuden opiskelijan 

tiedollisten asioiden ha ltuunotto. 

  

3 Aiempaa tutkimusta aiheesta 
 

Yliopisto-opintojen yhteydessä on jo pitkään puhuttu erilaisista ohjauskeinoista, joilla 

pyritään parantamaan opiskelijan integroitumista yliopisto-opintoihin. Aiemmissa tut-

kimuksissa ohjauksesta puhutaan yleensä varsinaisen opiskelun kontekstissa, eikä 

kirjastoja mainita niissä erikseen. Samoja ohjauskäytäntöjä voidaan kuitenkin sove l-

taa myös kirjastokenttään ja nykyään kirjastot ovatkin jo melko näkyvässä roolissa 

uuden opiskelijan yliopisto-opintojen alkutaipaleella. 

 

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella vuonna 1998 tehdyssä pro gradu -

tutkielmassa tutkittiin humanistisia ja yhteiskunnallisia aineita opiskelevien opiskeli-

joiden kokemuksia ohjauksesta. Tutkimuksen mukaan opiskelijat toivoivat ohjauksel-

ta erityisesti tiedollista tukemista ja ohjausta käytännön asioihin. Opiskelijat kokivat 

tärkeäksi myös sen, että heistä oltiin kiinnostuneita eikä heitä haluttu jättää opinto-

jensa alkuvaiheessa yksin. Tärkeimpänä ohjausmuotona opiskelijat pitivät vertaistuu-

torointia eli vanhempien opiskelijoiden tarjoamaa ohjausta, ja vasta toiseksi tärkeim-

pänä tuli opettajatuutorien antama ohjaus. Näitä kahta ohjausmuotoa ei voida kuiten-

kaan pitää täysin erillisinä, vaan molemmat ohjausmuodot ovat tärkeitä, ja parhaat 

tulokset saadaan näiden ohjausmuotojen yhteisvaikutuksena. (Ahonen 1998; tässä 

Ahonen 1999.) 

 

Myös Oulun yliopistossa on kokeiltu erilaisia tuutorointimalleja yliopisto-ohjauksessa. 

Kronqvist näkee opiskelijatuutoroinnin hyvin sopivaksi toimintamuodoksi varsinkin 

yliopisto-opiskelun alussa. Opiskelijatuutorin rooli koetaan kuitenkin jonkin verran 

epäselväksi ja ristiriitaiseksi, ja tehtäväkentän määrittely olisikin suunniteltava huole l-

lisesti, jotta opiskelijatuutoroinnista saataisiin paras anti. (Kronqvist 1995, 115.) 

 

Myös Sunnari (1995) korostaa huolellisen suunnittelun tärkeyttä. Hänellä on 

omakohtaista kokemusta opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistosta 1970-luvun 

alussa. Tuolloin opintojen alussa oli vanhempien opiskelijoiden järjestämää 
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pienryhmätoimintaa, jossa Sunnari tunsi olonsa lähinnä vieraantuneeksi sekä 

närkästyneeksi vanhemman opiskelijan kommenteista, ettei kaikilla luennoilla 

kannattaisi käydä. Jotta tämänkaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin, on 

opiskelijatuutoroinnin huolellinen suunnittelu tärkeää. Esimerkiksi kirjaston esittelyyn 

on tärkeää saada henkilökunnan ohjausta, jotta vanhempien opiskelijoiden 

mahdolliset huonot kokemukset eivät sellaisenaan vaikuttaisi uusien opiskelijoiden 

asenteiden muovautumiseen. Tätä asiaa pyritään korostamaan opiskelijatuutoreille 

myös Opiskelijakirjaston järjestämässä koulutuksessa. Sunnarin näkemyksen 

mukaan opiskelijat ovat yleensä hyvin innostuneita aloittaessaan yliopisto-opinnot, ja 

siksi tuutoritoimintaan liittyy paljon paitsi mahdollisuuksia myös uhkia. On varottava, 

ettei ainakaan puutteellisen ohjauksen takia tämä alkuinnostus pääse katoamaan. 

(Sunnari 1995, 60–61.) 

 

Yhdysvalloissa on käytetty jo pitkään vertaistuutorointia myös kirjastonkäytön ohja-

uksessa. Kirjastoilla on käytössään erityisiä, sertifioituja tuutorointiohjelmia, jotka on 

kehitetty nimenomaan kirjastojen ja koulujen yhteistyön tehostamiseen. Samoin kuin 

Suomen ohjauskäytännöissä, kiinnitetään myös näissä tuutoriohjelmissa erityistä 

huomiota tuutorin rooliin. Deese-Roberts ja Keating esittelevät kirjassaan tuutorioh-

jelman Library instruction peer tutoring program (LITP), joka on hyvin laaja ja kattaa 

kaikki osa-alueet kirjaston esittelykierroksista uusille opiskelijoille aina edistyneem-

pään tiedonhankintaan saakka. Ohjelman ensimmäinen osa: Kampuskirjastojen esit-

teleminen (Introduction to campus libraries) muistuttaa melko paljon Opiskelijakirjas-

tossa toteutettavaa tuutoreiden järjestämää kirjastokierrosta. Tosin se sisältää osia jo 

sellaisista tiedonhankinnan taidoista, joita Helsingin yliopistossa opetetaan vähän 

myöhemmässä vaiheessa, joko TVT-ajokortti -opintojen yhteydessä tai kaikille kirjas-

ton asiakkaille tarkoitetuilla tiedonhankinnan kursseilla. Paljon huomiota kiinnitetään 

jo pelkästään tuutoreiden valintaan. Tuutoreiksi valitaan pidemmälle ehtineitä, hyvin 

vastaavanlaisilla kirjaston kursseilla menestyneitä opiskelijoita ja heitä myös haasta-

tellaan ennen tuutoreiksi valitsemista. Deese-Roberts ja Keating korostavat, että tuu-

toreiden, kirjaston esittelijöinä toimiessaan, on tunnettava hyvin sekä kirjaston fyysi-

nen ympäristö että sen tarjoamat palvelut. (Deese-Roberts & Keating 2000.)   

 



   6   

4 Opiskelijatuutorointi Helsingin yliopistossa 

 
Opiskelijatuutoritoiminnalla on Helsingin yliopistossa pitkät perinteet, sillä se on aloi-

tettu jo 1960-luvulla. 1990-luvun lopulla opiskelijatuutoritoiminnan tavoitteita ja keino-

ja uudistettiin ja vuosina 2001–2002 käynnissä olleen Helsingin ja Oulun yliopistojen 

yhteisen Tuella ja taidolla -hankkeen aikana se muotoutui nykyisenkaltaiseksi ohjaus-

toiminnaksi. Tuolloin mm. opiskelijatuutoreiden valinta ja koulutus siirtyivät kokonaan 

Opintoasiainosastolta tiedekuntien vastuulle. (Mikkonen & Kyrönlahti 2003, 3–5.) 

 

Helsingin yliopistossa ei ole mahdollista asettaa kovinkaan suuria ennakkokriteereitä 

opiskelijatuutorille, koska monissa tiedekunnissa tuutoreita tarvitaan niin paljon, että 

halukkaista on pikemminkin pulaa kuin ylitarjontaa. Esimerkiksi opiskelijamäärältään 

suurimmassa humanistisessa tiedekunnassa, opiskelijatuutoreita tarvitaan yli 100. 

(Mikkonen & Kyrönlahti 2003, 9.) Tilanne on siis erilainen kuin Deese-Robertsin ja 

Keatingin (2000, 37) esittelemässä tuutorointimallissa, jossa tuutoreille on tiukka kar-

sinta. Helsingin yliopistossa kirjastoissa ei myöskään ole omia tuutoreita, vaan samat 

opiskelijatuutorit vastaavat oman tiedekuntansa kaikenlaisesta uusien opiskelijoiden 

ohjauksesta.    

 

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa todetaan, että yksi 

korkeatasoisen opiskeluympäristön tunnusmerkeistä on opiskelijoiden ohjaus yliopis-

ton keskeisten oppimisympäristöjen pariin heti opintojen alussa. Muiden opetuksen 

tukipalveluiden ohella opiskelijoille pyritään siis tarjoamaan myös laadukkaita ja te-

hokkaita kirjasto- ja tietopalveluja heti opintojen alusta lähtien. (Opetuksen ja opinto-

jen kehittämisohjelma 2006, 8.) 

 

Opiskelijakirjasto hankkii perusopintojen tutkintovaatimuksissa olevat kurssikirjat ja 

järjestää tiedonhankintataitojen perusopetusta. Tämän takia se on opintojen alkuvai-

heessa tärkein kirjasto keskustakampuksen uudelle opiskelijalle. Myöhemmin opin-

noissa korostuu entistä enemmän tiedekuntakirjastojen osuus kokoelmineen ja hei-

dän tarjoamansa tieteenalakohtainen tiedonhankinnan opetus. 

Suurin osa uusista opiskelijoista saa ensikosketuksensa kirjasto - ja tietopalveluihin 

opiskelijatuutoreiden välittämänä. Opiskelijatuutorit järjestävät oman tiedekuntansa 
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uusille opiskelijoille kierrokset tärkeimmissä kirjastoissa, ja tähän he saavat 

koulutusta sekä Opiskelijakirjastosta että oman tiedekuntansa kirjastosta. Kirjastojen 

koulutus on osa tiedekuntien järjestämää opiskelijatuutoreiden koulutuspakettia.  

 

Opiskelijatuutoreiden koulutus on vuosien varrella muuttunut Opiskelijakirjaston osal-

ta jonkin verran. Uusia toimintamuotoja ja edellisen vuoden kokemuksia pohditaan 

joka kevät yhdessä kunkin keskustakampuksen tiedekunnan kanssa, jotta opiskelija-

tuutorointi olisi toimivaa ja Helsingin yliopiston ohjauskäytäntöjen mukaista. 1990-

luvun alussa tuutorit nähtiin oppilaina ja heille opetettiin kirjaston käyttöä mm. kirjas-

toa esittelevän diasarjan sekä tiedonhankintatehtävien avulla. Nykyisin tuutoreiden 

rooli on olla enemmänkin kirjaston yhteistyökumppani, jonka tuutorointitehtävä näh-

dään erittäin tärkeänä opiskelijan ohjausmuotona sekä orientaationa kirjastojen käy-

täntöihin. Tuutorikoulutukset ovat vuorovaikutteisia tapaamisia, joissa annetaan vink-

kejä kirjaston tilojen ja palvelujen esittelyä varten sekä keskustellaan käytännöistä, 

joilla parhaiten saataisiin siirrettyä tuutorina toimivan opiskelijan kirjastonkäyttötottu-

mukset uusien opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijakirjaston tuutorikoulutus on pakolli-

nen vain käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tuutoreille. Muiden tiedekuntien tuuto-

reiksi valituille opiskelijoille sitä ainoastaan suositellaan. Melko suuri osa tuutoreiksi 

valituista opiskelijoista osallistuukin koulutukseen. Vähiten tuutoreita osallistuu yleen-

sä humanistisesta ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta.  

 

Nykyisin tuutoreiden koulutus on integroitu tiedonhankinnan koulutuskokonaisuuteen 

informaatiolukutaidon opintosuunnitelman mukaisesti, joka on esitetty kuvassa 1. 

Tuutoreiden järjestämien kirjastokierrosten tavoitteena on luoda uusille opiskelijoille 

perusta kirjastojen tilojen ja palveluiden tuntemiseen heti opintojen alussa. 

Varsinainen tiedonhankinnan oppiminen alkaa kuitenkin vasta TVT-ajokortin 

tiedonhankinta-osiossa. Mikään osa tiedonhankinnan koulutuksesta ei ole irrallaan 

muusta yliopisto-opetuksesta, mutta mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä 

enemmän myös tiedonhankinnan koulutus on yhteydessä oman aineen opetukseen. 

Alimpana kolmiossa on kuvattu uusien opiskelijoiden koulutus, johon kuuluu paitsi 

tuutoreiden järjestämät kirjastokierrokset, myös orientaatiotilaisuudet, joihin 

osallistuvat yleensä myös kirjastojen edustajat. Seuraavana kolmiossa on kuvattu 

TVT-ajokortin tiedonhankinta-osio. Sen lähiopetuksesta keskustakampuksella vastaa 

Opiskelijakirjasto kaikkien muiden paitsi valtiotieteellisen tiedekunnan osalta. 
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Opiskelujen edetessä vastuu tiedonhankinnan opetuksesta siirtyy entistä enemmän 

tiedekuntakirjastoille. Tiedonhankinnan ohjausta on saatavissa sekä 

kandidaatintutkielman että pro gradu –tutkielman yhteydessä. 

 

 
Kuva 1. Uusien opiskelijoiden ohjaus kirjasto- ja tietopalveluihin Helsingin yliopiston Opiskelijakirjas-
tossa. Kuvan on muokannut Opiskelijakirjaston informaatikko Eija Nevalainen Lehdon (2007, 112) 
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuosituksesta. 
 

5 Tutkimusongelma ja aineisto  

 
5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen taustalla on tarve tuottaa tietoa Opiskelijakirjaston tuutorikoulutuksen 

kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa käsittelen kuitenkin vain tuutoreiden järjestämiä 

kirjastokierroksia ja nimenomaan uusien opiskelijoiden näkemyksiä niistä. Tuutorei-

den järjestämistä kirjastojen esittelykierroksista on aiemmin pyydetty palautetta tuuto-

reina toimineilta opiskelijoilta, mutta kirjaston toimesta ei ole aiemmin kuultu uusia 

opiskelijoita. 

 

Tuutoreiksi valituilla opiskelijoilla on hyvin vaihtelevat kirjastonkäyttötottumukset ja 

heidän lähtötietonsa kirjastojen palveluista ja kokoelmista eroavat suuresti toisistaan. 
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Tuutoreiden heterogeenisyydestä huolimatta uusille opiskelijoille pyritään tarjoamaan 

tasapuoliset lähtökohdat opiskelunsa aloittamiselle kirjastopalveluiden osalta. 

Tuutoreita tulee siis ohjata siihen, että he pyrkivät järjestämään kirjastojen 

esittelykierrokset uuden opiskelijan tarpeet huomioon ottaen. 

 

Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, saivatko uudet opiskelijat mielestään riit-

tävästi tietoa Opiskelijakirjaston ja Oppimiskeskus Aleksandrian palveluista ja tiloista 

tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella. Tutkimuksen toinen näkökulma on se, kuin-

ka tärkeiksi uudet opiskelijat arvioivat tiettyjen tilojen ja palveluiden esittelyn järjeste-

tyllä kierroksella. Arvioitavat palvelut ja tilat valittiin kyselylomakkeeseen Opiskelija-

kirjastossa käytössä olevan tuutorin muistilistan (liite 1) mukaan. Muistilista jaettiin 

tuutoreina toimiville opiskelijoille tuutorikoulutuksen yhteydessä.  Tutkimukseni kos-

kee ainoastaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen uusia opiskelijoita. Keskus-

takampuksella tutkimuksessani tarkoitetaan humanistista, käyttäytymistieteellistä, 

oikeustieteellistä, teologista ja valtiotieteellistä tiedekuntaa, jotka sijaitsevat Helsingin 

keskustan alueella. Muut Helsingin yliopiston kampukset ovat Kumpula, Meilahti-

Ruskeasuo ja Viikki. 

 

5.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely 

 

Tutkimusaineisto koottiin kyselylomakkeella (liite 2), joka lähetettiin e-lomakkeen 

muodossa sähköpostitse yhteensä 213 syksyllä 2007 opintonsa aloittaneelle Helsin-

gin yliopiston keskustakampuksen opiskelijalle. Otantamenetelmänä käytettiin ositet-

tua otantaa, jotta tiedekuntien kokoerot voitiin huomioida. Otannan määrä vastaa 

15,0 %:a kunkin tiedekunnan uusista läsnä olevista opiskelijoista, jotka ovat antaneet 

luvan tietojensa luovuttamiseen tutkimustarkoituksiin Oodi-

opintohallintojärjestelmästä. Opiskelijamäärään ei ole otettu mukaan tiedekuntaa 

vaihtaneita opiskelijoita, sillä he ovat saattaneet osallistua vastaavanlaiselle tuutori-

kierrokselle aikaisemmissa opinnoissaan ja tämä olisi mahdollisesti vääristänyt tutki-

mukseni tuloksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 43 opiskelijaa. Tutkimuksen kvantitatii-

vinen aineisto käsiteltiin Excel taulukkolaskentaohjelman avulla. Taulukossa 1 on 

esitetty lähetettyjen kyselylomakkeiden sekä kyselyyn vastanneiden määrät tiede-

kunnittain.  
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Taulukko 1. Lähetetyt kyselylomakkeet, tutkimuslomakkeen palauttaneiden määrät sekä prosent-
tiosuudet tiedekunnittain.  
 

Tiedekunta 
Lähetetyt               
kyselyt 

kyselyyn va s-
tanneet opiskeli-
jat 

Kyselyyn vastanneet 
opiskelijat (%) 

Humanistinen 48 10 20,8 
Käyttäytymistiet. 59 13 22,0 
Oikeustieteellinen 29 4 13,8 
Teologinen 26 8 30,8 
Valtiotieteellinen 51 8 15,7 
Yhteensä  213 43 20,2 

 

Kyselylomakkeeseen vastasi reilu viidennes opiskelijoista, joille se lähetettiin eli vas-

tausprosentti oli 20,2. Tiedekunnittain vastausprosentti vaihteli 13,8:n ja 30,8:n välillä. 

Korkein vastausprosentti oli teologisen tiedekunnan opiskelijoilla ja matalin vastaus-

prosentti oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla. Tiedekuntien väliset erot pa-

lautteen annossa ovat olleet havaittavissa muissakin kirjaston tekemissä kyselyissä. 

 

6 Kirjastopalveluiden merkitys yliopisto-opinnoissa 

 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin uusien opiskelijoiden mielipidettä siitä, miten tärkeiksi 

he kokevat kirjastopalvelut omissa opinnoissaan. Tämä on tärkeää tietää siksi, että 

pystytään paremmin asettumaan uuden opiskelijan asemaan kirjastonkäytön ohjaus-

ta suunniteltaessa.  

 

Tiedonhankinnan tärkeys nykyisenkaltaisessa yliopisto-opiskelussa tiedostetaan hy-

vin uusien opiskelijoiden keskuudessa. Kysymykseen kirjastopalveluiden merkityk-

sestä omissa yliopisto-opinnoissa vastasi 37 opiskelijaa ja paria poikkeusta lukuun 

ottamatta kirjastopalveluita pidettiin erittäin tärkeinä omassa yliopisto-opiskelussa. 

Merkittävin yksittäinen huomio kohdistui kurssikirjojen saatavuuteen, joiden hankki-

minen onkin Opiskelijakirjaston tärkein tehtävä. 

 

Kirjastopalvelut ovat erittäin tärkeitä opiskelijoille, varsinkin omalla kohdallani. 

On hienoa, että suurimman osan kurssikirjoista saa lainattua kirjastosta, ettei 

kaikkia tarvitse itse ostaa. (Nainen, valtiotieteellinen tiedekunta.) 
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Humanistisella oppialallani luetaan paljon vieraskielistä kirjallisuutta, moni 

teoksista on saatavilla vain opiskelijakirjaston erikoisvalikoimista. 

Kirjastopalvelut erittäin merkittäviä opiskelulleni. (Nainen, humanistinen 

tiedekunta.)  

Suuri. Haaveilen muuttamisesta alakerran kirjojen joukkoon.  

(Mies, teologinen tiedekunta.) 

 

Ilman kirjastopalveluita ei työskentelystä varmaan mitään tulisi (Mies käyttäyty-

mistieteellinen tiedekunta). 

 

Oikeustieteellisen tiedekunnan osalta kyselyissä tulee usein esille kurssikirjojen riittä-

vyys. Oikeustieteen kurssikirjoja hankitaan muihin tiedekuntiin verrattuna enemmän, 

mutta opinnoissa painottuva massatenttien suuri määrä sekä kirjoista usein ilmesty-

vät uudet painokset aiheuttavat silti ongelmia kirjojen saatavuuteen.  

 

Kirjastopalveluilla pitäisi olla suuri merkitys kaikkien opiskelijoiden opinnoissa, 

en kuitenkaan usko että minun opiskelussa ole, kun ei ole tarpeeksi kirjoja 

(Nainen, oikeustieteellinen tiedekunta). 

 

Useat oikeustieteellisen ja osin muidenkin tiedekuntien kurssikirjat ovat saatavilla 

myös elektronisessa muodossa, joten tuutorin kannattaa mainita myös tästä mahdol-

lisuudesta uudelle opiskelijalle. Elektroniset kirjat eivät ainakaan vielä kuitenkaan 

houkuttele lukemiseen yhtä paljon kuin painetut. 
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Erittäin tärkeä merkitys. Vaikka internetistä löytyy aineistoa, ei tentittäviä 

teoksia jaksa lukea näytöltä. Lisäksi huomaan lukevani kirjaa tarkemmin kuin 

näyttöllä [p.o. näytöllä] olevaa tekstiä. Eikä kirja häviä, kuten epämääräiset 

printtikasat. (Nainen, valtiotieteellinen tiedekunta.) 

 

Opiskelijat mainitsivat myös Opiskelijakirjaston ja Oppimiskeskus Aleksandrian tarjo-

amien luku- ja atk-tilojen merkityksen opinnoissaan. Opiskelijakirjastossa on opiskeli-

joiden käytössä noin 170 työskentelypaikkaa ja Oppimiskeskus Aleksandriassa noin 

500 työskentelypaikkaa. Oppimiskeskus Aleksandriassa työskentely on mahdollista 

ympäri vuorokauden yökäyttöavaimen avulla. (Opiskelijakirjasto. Toimintakertomus 

2006, 12.) 

 

Kirjastopalveluilla on opinnoissani tärkeä merkitys, sillä lainaan kaikki mahdolli-

set tenttikirjat kirjastoista ja työskentelen muutenkin paljon mm. kirjaston tieto-

koneilla ja ryhmätyötiloissa/lukusaleissa (Nainen, käyttäytymistieteellinen tiede-

kunta). 

 

7 Tuutorin järjestämä kirjastokierros uudelle opiskelijalle 

 
7.1 Yleiskuva Opiskelijakirjastosta ja Oppimiskeskus Aleksandriasta 

 

Opiskelijakirjaston järjestämässä tuutoreiden koulutuksessa opiskelijatuutorin tehtä-

väksi määritellään kirjastojen peruspalveluiden esittely uusille opiskelijoille sekä yli-

opiston tilojen ja palvelujen haltuunotto uutena opiskelu- ja tiedonhankintaympäristö-

nä (Opiskelijakirjaston koulutus tuutoreille 2008). Tuutoreiden koulutuksessa tähän 

tehtävään annetaan valmiuksia kierrättämällä tuutoreiksi valittuja opiskelijoita sekä 

Opiskelijakirjaston että Oppimiskeskus Aleksandrian tiloissa esimerkkikierroksen ta-

paan sekä mm. jakamalla heille tuutorin muistilista. Tätä listaa tuutorit voivat käyttää 

runkona suunnitellessaan omaa kierrostaan uusille opiskelijoille. Siihen, minkälaisen 

kierroksen tuutorit uusille opiskelijoille järjestävät, ei tämän tarkemmin puututa tai 

valvota, vaan se hoituu täysin tuutoreiden johdolla heti opintojen alussa.  

 

Arvioidessaan tuutorin järjestämää kirjastokierrosta uudet opiskelijat arvioivat 

saaneensa jonkin verran selkeämmän kuvan Opiskelijakirjastosta kuin 
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Oppimiskeskus Aleksandriasta. Suuriakaan tiedekuntakohtaisia eroja ei vastauksissa 

ollut havaittavissa, joten taulukossa ei esitetä vastauksia tiedekunnittain.  

 
 
Taulukko 2. Yleiskuva Opiskelijakirjastosta ja Oppimiskeskus Aleksandriasta tuutorin järjestämän kir-
jastokierroksen perusteella. Vastaukset prosenttiosuuksittain. (N=43). 
 

Mielipide  Samaa mieltä 
Osittain samaa          
mieltä 

Osittain eri 
mieltä Eri mieltä Yhteensä  

Sain selkeän yleiskuvan 
Opiskelijakirjaston palve-
luista 30,2 48,8 16,3 4,7 100,0 

Sain selkeän yleiskuvan 
Opiskelijakirjaston tiloista 39,5 44,2 7,0 9,3 100,0 

Sain selkeän yleiskuvan 
Oppimiskeskus Aleksan-
drian palveluista 18,6 41,9 27,9 11,6 100,0 

Sain selkeän yleiskuvan 
Oppimiskeskus Aleksan-
drian tiloista 23,3 37,2 25,6 13,9 100,0 

 

 

Monivalintakysymyksen lisäksi opiskelijoiden saamaa yleiskuvaa kartoitettiin avoimel-

la kysymyksellä ”Mikä yleisvaikutelma sinulle jäi Opiskelijakirjastosta tuutorin järjes-

tämällä kirjastokierroksella?” Kysymykseen vastasi yhteensä 34 opiskelijaa eli 79,1 

% kaikista kyselyyn vastanneista . 

 

Opiskelijoiden kirjoittamista avoimista kommenteista ilmenee, että syy miksi opiskeli-

jat ovat saaneet selkeämmän yleiskuvan Opiskelijakirjastosta kuin Oppimiskeskus 

Aleksandriasta saattaa olla se, että tuutorit ovat esitelleet Opiskelijakirjaston tilat tar-

kemmin kuin Oppimiskeskus Aleksandrian. Toinen esiin tullut seikka on se, että Op-

pimiskeskus Aleksandria 5-kerroksisena ja paljon erilaisia toimintoja sisältävänä tila-

na on ehkä hankalammin hahmotettava kuin kahdessa kerroksessa toimiva kirjasto. 

Lisäksi kirjasto tilana jonkinlaisessa muodossa on varmasti suurimmalle osalle opis-

kelijoista tuttu aiemmista oppilaitoksista, mutta Oppimiskeskus Aleksandrian kaltaisia 

tiloja ja palveluita ei monissakaan oppilaitoksissa ole tarjolla. 

 

Oppimiskeskus Aleksandria on kokonaisuudessaan niin suuri ja monimutkainen 

tila, että sen hahmottaminen on minulle edelleenkin hieman vaikeaa (Nainen, 

teologinen tiedekunta). 
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Kävimme vain ovella pyörähtämässä, mutta kirjasto oli minulle jo entuudestaan 

tuttu. Aleksandriassa olisimme voineet kierrellä vielä perusteellisemmin, sillä en 

vieläkään tiedä, mitä kaikkea se pitää sisällään. (Nainen, valtiotieteellinen tie-

dekunta.) 

 

Tuutorikierron [p.o. tuutorikierros] oli hyvin lyhyt ja mitäänsanomaton. Esitteli 

periaatteesa vain että tässä on kirjasto. Piti itsestäänselvyytenä että "kaikki tie-

tävät miten täällä toimitaan." (Nainen, valtiotieteellinen tiedekunta.) 

 

Jäi vähän keskeneräiseksi. Minulle jäi mielikuva, että ei näitä nyt tarvitse oppia 

näitä asioita, vaan ne oppii sitten myöhemmin itse (=kantapään kautta!)... (Nai-

nen, humanistinen tiedekunta.) 

 

Oppimiskeskus Aleksandria ei ole yksi toimija vaan samoissa tiloissa toimivat  Kieli-

keskus, Opetusteknologiakeskus sekä Tietotekniikkakeskus. Kaikilla näillä toimijoilla 

on useita eri palvelumuotoja ja esimerkiksi aukioloajat vaihtelevat jonkin verran. Tä-

mä osaltaan vaikuttaa varmasti siihen, että uudet opiskelijat eivät saa kovinkaan sel-

keää kuvaa Oppimiskeskus Aleksandrian palveluista ensimmäisellä tutustumiskäyn-

nillä. 

 

Vaikka suurin osa vastaajista olikin tyytyväinen tuutorin järjestämään kierrokseen 

kirjastossa, toivat monet vastaajat esiin sen, että kierros oli niin pikainen, ja ettei sel-

keää kuvaa tiloista ja palveluista ehtinyt muodostua. Toisaalta opiskelijat korostivat 

kuitenkin sitä, että parhaiten palveluihin ja tiloihin tutustuu sitten, kun on ensimmäi-

sen kerran todellinen tarve lainata kirjoja tai käyttää kirjaston muita palveluja. 

 

Aika hämärän peitossa nuo kirjastoasiat vieläkin ovat... otan itse selville sitten 

kun tarvitsen palveluita.... oma apu paras apu (Mies, humanistinen tiedekunta). 

  

Suurpiirteinen kuva, missä mitäkin on. Tutorit kehottivat kysymään henkilökun-

nalta, jos apua tarvitsee jatkossa. Tätä neuvoa olenkin hyödyntänyt paljon. 

(Nainen, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.) 

 

Aika pintapuolinen. Lähinnä kerrottiin tiloista, ei niinkään palveluista ja kirjoista. 

(Nainen, oikeustieteellinen tiedekunta.) 
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Lyhyessä ajassa valaiseva kierros (Mies, teologinen tiedekunta). 
 

7.2 Opiskelijakirjaston kokoelmat 

 

Koska Opiskelijakirjaston tehtävänä on hankkia kokoelmiinsa keskustakampuksen 

tiedekuntien tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, on perusteltua, että uudet opiskelijat 

tutustuvat kokoelmiin heti opintojensa alussa. Tällöin tentteihin valmistautuminen ja 

kirjallisten töiden tekeminen sujuu alusta asti helposti, eikä ylimääräistä energiaa tar-

vitse kuluttaa siihen, ettei tiedä mistä opinnoissa tarvittava kirjallisuus on löydettävis-

sä.  

 

64,3 % kyselyyn vastanneista uusista opiskelijoista vastasi kierroksen jälkeen tien-

neensä missä heille tärkeät kirjat sijaitsevat (samaa mieltä tai osittain samaa mieltä). 

Sen sijaan reilu kolmannes vastaajista (35,7 %) ei ollut saanut itselleen tärkeiden 

kirjojen sijainnista täysin selkeää kuvaa (osittain eri mieltä tai eri mieltä). Kaikkein 

vähiten tietoa kirjojen sijainnista arvioivat saaneensa humanistisen ja valtiotieteelli-

sen tiedekunnan opiskelijat. Taulukossa 3 on esitetty vastausten jakautuminen tiede-

kunnittain. 

 

Taulukko 3. Väittämän ”Kierroksen jälkeen tiesin, missä minulle tärkeät kirjat sijaitsevat” vastausja-
kauma tiedekunnittain. (N=42). 
 

Tiedekunta Samaa mieltä 
Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä Eri mieltä Yhteensä  

Humanistinen 4,8 9,5 2,4 7,1 23,8 
Käyttäytymistiet. 4,8 16,6 7,1 2,4 30,9 
Oikeustieteellinen 4,8 2,4 0,0 2,4 9,6 

Teologinen 11,9 2,4 0,0 2,4 16,7 

Valtiotieteellinen 0,0 7,1 9,5 2,4 19,0 

Yhteensä  26,3 38,0 19,0 16,7 100,0 
 

Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat myös yhtä mieltä siitä, että kurssikirjojen 

ja lyhytlainojen esittely on tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella tärkeää. 88,4 % 

vastaajista arvioi sen tärkeäksi tai melko tärkeäksi ja 11,6 %:lla kurssikirjojen ja lyhyt-

lainojen esittely ei kuulunut tuutorin järjestämään kirjastokierrokseen ollenkaan. 

 

Opiskelijakirjaston alakerrassa sijaitsevan yleiskokoelman esittelyä tuutorin 

järjestämällä kirjastokierroksella ei sen sijaan pidetty yhtä olennaisena kuin 



   16   

kurssikirjojen ja lyhytlainojen esittelyä. 65,1 % vastanneista opiskelijoista piti sitäkin 

kuitenkin tärkeänä tai melko tärkeänä ja ainoastaan 18,6 % vastanneista 

opiskelijoista valitsi vaihtoehdon ei kovinkaan tärkeä. 16,3 %:lla yleiskokoelman 

esittely ei kuulunut tuutorin kierrokseen ollenkaan. 

 

[…] oli hyvä, että tutori näytti mistä löytää kurssikirjat ensimmäisille kursseille. 

Ei tarvinnut itse pähkäillä, että mistä löytyvät. (Nainen, humanistinen tiedekun-

ta.) 

 

Tuutori opasti lähinnä Helka-kirjastokortin hankinnassa ja erään kurssikirjan lai-

naamisessa jo kirjastokierroksella, mutta muuta neuvontaa tuutori ei antanut 

(Nainen, humanistinen tiedekunta). 

 

[…] kurssikirjallisuusosasto jne. Opintojen ollessa alkuvaiheessa minua ei hai-

tannut, vaikka esim. yleiskokoelman esittelyyn ei pahemmin syvennytty. 

(Mies, valtiotieteellinen tiedekunta.) 

 

7.3 Helka-tietokannan hyödyt opiskelussa 

 

Melko suuri osa opiskelijoista ei ollut saanut riittävästi tietoa tuutoriltaan Helka-

tietokannan hyödyistä opiskelussa. Kysymykseen ”sain riittävästi tietoa Helka-

tietokannan hyödyistä opiskelussa” ainoastaan reilu puolet eli 53,5 % opiskelijoista 

vastasi samaa mieltä tai osittain samaa mieltä ja 46,5 % vastasi osittain eri mieltä tai 

eri mieltä. Tiedekunnittain vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti, mutta selkeästi 

eniten tietoa Helka-tietokannasta arvioivat saaneensa käyttäytymistieteellisen tiede-

kunnan opiskelijat ja kaikkein vähiten valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan 

opiskelijat. Taulukossa 4 on kuvattu Helka-tietokannan esittelyn riittävyyden arviointi 

tiedekunnittain. 

Taulukko 4. Väittämän ”sain riittävästi tietoa Helka-tietokannan hyödyistä opiskelussa” vastausja-
kauma tiedekunnittain. (N=43). 
 

Tiedekunta Samaa mieltä 
Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä Eri mieltä Yhteensä  

Humanistinen 2,3 9,3 2,3 9,3 23,2 
Käyttäytymistiet. 2,3 20,9 7,0 0,0 30,2 
Oikeustieteellinen 0,0 2,3 4,7 2,3 9,3 

Teologinen 4,7 7,0 4,7 2,3 18,7 

Valtiotieteellinen 0,0 4,7 11,6 2,3 18,6 
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Yhteensä  9,3 44,2 30,3 16,2 100,0 
 

Uudet opiskelijat pitivät kuitenkin hyvin tärkeänä sitä, että kierroksella esitellään kirjo-

jen uusiminen ja varaaminen Helka-tietokannassa. 81,4 % opiskelijoista vastasi näi-

den toimintojen esittelyn kierroksella olevan tärkeää tai melko tärkeää, mutta kukaan 

vastaajista ei arvioinut sitä ei kovinkaan tärkeäksi tai ei ollenkaan tärkeäksi. 18,7 

%:lla opiskelijoista Helka-tietokannan esittely ei kuulunut kierrokseen ollenkaan. Tä-

män asian kohdalla uusien opiskelijoiden odotukset ja tuutorin järjestämän kirjasto-

kierroksen anti eivät siis kohdanneet täysin toivotulla tavalla. Tiedekunnittain vasta-

uksissa ei ollut suuriakaan eroja. Taulukossa 5 on kuvattu Helka-tietokannan esitte-

lyn tärkeys tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella. 

 

Taulukko 5. Kirjojen uusiminen ja varaaminen Helka-tietokannassa. Miten tärkeäksi uudet opiskelijat 
kokivat palvelun esittelyn tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella. (N=43). 
 

Tiedekunta Tärkeä Melko tärkeä 
Ei kovinkaan 
tärkeä 

Ei ollenkaan 
tärkeä 

Ei kuulunut 
kierrokseen Yhteensä  

Humanistinen 11,6 6,9 0,0 0,0 4,7 23,2 
Käyttäytymistieteellinen 20,9 4,7 0,0 0,0 4,7 30,3 
Oikeustieteellinen 4,7 2,3 0,0 0,0 2,3 9,3 
Teologinen 6,9 9,3 0,0 0,0 2,3 18,5 
Valtiotieteellinen 4,7 9,3 0,0 0,0 4,7 18,7 
Yhteensä  48,8 32,5 0,0 0,0 18,7 100,0 
 

Myös avovastauksissa tuli jossain määrin esiin Helka-tietokannan riittämätön esittely. 

Helka-tietokannan käyttö käsitellään huolellisesti TVT-ajokortin tiedonhankinta-osion 

lähiopetuksessa ja TVT-ajokortin oppimateriaalissa, mutta koska opetukseen osallis-

tuminen on vapaaehtoista ja osa opiskelijoista suorittaa TVT-ajokortin tenttimällä, 

olisi uuden opiskelijan hyvä saada jonkinlainen esittely omalta tuutoriltaan Helka-

tietokannan käyttöön, jotta opiskelussa tarvittavien kirjojen paikantaminen olisi help-

poa heti opiskelun alusta alkaen.  

 

Ryhmittelyjako joko tekijän nimen tai teoksen nimien mukaan jäi vähän epä-

määräiseksi, joten jouduin aluksi pohtimaan pää punaisena, miksi en nyt löydä 

tätä kirjaa, vaikka Helkan mukaan sen pitäisi olla hyllyssä. (Nainen, valtiotieteel-

linen tiedekunta.) 
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7.4 Nelli-portaalin hyödyt opiskelussa 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei kokenut saaneensa riittävästi tietoa 

Nelli-portaalista tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella. Kysymykseen ”sain riittä-

västi tietoa Nelli-portaalin hyödyistä opiskelussa” ainoastaan 25,6 % opiskelijoista 

vastasi samaa mieltä tai osittain samaa mieltä ja 74,4 % opiskelijoista vastasi osittain 

eri mieltä tai eri mieltä. Tiedekunnittain vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Ky-

selylomakkeessa ei kysytty sitä, miten tärkeäksi uudet opiskelijat kokevat Nelli-

portaaliin tutustumisen tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella, mutta kirjaston nä-

kemyksen mukaan siihen tutustuminen ei ole kovinkaan tärkeää heti opintojen alka-

essa. Uusille opiskelijoille riittää tieto siitä, mikä Nelli-portaali on, miten sinne pääsee 

ja minkälaista aineistoa sieltä on löydettävissä. Tulevaisuudessa, kun yhä enemmän 

aineistoa alkaa olla saatavilla elektronisessa muodossa, Nelli-portaalin merkitys jo 

opintojen alussa tulee tärkeämmäksi. Tällä hetkellä Nelli-portaalia käytetään eniten 

ulkomaisten artikkelien etsimiseen, mutta tulevaisuudessa myös e-kirjojen käyttö sitä 

kautta tullee lisääntymään.  

 

En ainakaan muista Nelli-portaalia käydyn ollenkaan läpi tuutorin kanssa. Tosin 

voi olla vikana ihan oma muistikin - tuolloin tuli niin paljon kaikkea uutta asiaa, 

joten voi olla unohtunutkin. (Nainen, teologinen tiedekunta.) 

 

Neliportaalista [p.o. Nelli-portaalista] ei muistaakseni keskusteltu lainkaan tuuto-

rikierroksen aikana. Aleksandrian tiloista taidettiin esitellä vain opiskelijakirjasto 

ja meille tärkeimmät kirjahyllyt. Muuten tutustuminen jäi oman kiinnostuksen va-

raan. (Nainen, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.) 

 

Lainaaminen on lähes joka viikkoista ja sitten myöhemmin täytyy osata etsiä ar-

tikkeleita yms.. […] (Nainen, käyttäytymistieteellinen tiedekunta). 

7.5 TVT-ajokortin tiedonhankinta -osion lähiopetus 

 

TVT-ajokortin suorittaminen on kuulunut pakollisiin opintoihin Helsingin yliopistossa 

syksystä 2005 alkaen. TVT-ajokortti suoritetaan tekemällä 5-osainen tentti verkko-

oppimisympäristössä; tosin tenttimiskäytännöt vaihtelevat tiedekunnittain. 
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TVT-ajokortin tiedonhankinta-osion lähiopetuksesta vastaa muiden paitsi 

valtiotieteellisen tiedekunnan osalta Opiskelijakirjasto. Lähiopetukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista, mutta se tukee TVT-ajokortin suorittamista. Tiedonhankinnan 

lähiopetuksesta tiedottaminen on koettu vaativaksi, koska sitä ei järjestetä 

tiedekunnittain kuten muuta TVT-ajokortin lähiopetusta vaan opetusta annetaan 

yhteisesti kaikille halukkaille. Lähiopetukseen ilmoittaudutaan Oodi-

opintohallintojärjestelmän kautta. TVT-ajokortin tiedonhankinnan lähiopetuksesta 

tiedotetaan uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana lähetettävässä esitteessä, 

orientaatiotilaisuuksissa, Opiskelijakirjastossa sekä tiedekuntien TVT-ajokorttisivuilla. 

Tämän lisäksi olisi kuitenkin hyvä, että myös tuutorit jakaisivat tietoa tiedonhankinnan 

lähiopetuksesta omissa pienryhmissään. 

 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin uusilta opiskelijoilta, saivatko he omalta tuutoriltaan 

tietoa TVT-ajokortin tiedonhankintaosion lähiopetuksesta. 33,3 % vastaajista kertoi 

saaneensa tuutoriltaan tietoa TVT-ajokortin tiedonhankintaosion lähiopetuksesta ja 

66,7 % ei ollut saanut tietoa kovinkaan paljon tai ei ollenkaan. Vastaukset on esitetty 

tiedekunnittain taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Väittämän ”sain tuutorilta tietoa TVT-ajokortin tiedonhankintaosion lähiopetuksesta” 
vastausjakauma tiedekunnittain. (N=42). 
 

Tiedekunta 
Samaa 
mieltä 

Osittain sa-
maa mieltä 

Osittain eri 
mieltä Eri mieltä Yhteensä  

Humanistinen 0,0 2,4 14,3 7,1 23,8 
Käyttäytymistiet. 0,0 11,8 14,3 4,8 30,9 
Oikeustieteellinen 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Teologinen 2,4 9,5 4,8 0,0 16,7 
Valtiotieteellinen 0,0 2,4 7,1 9,5 19,0 
Yhteensä  4,8 28,5 42,9 23,8 100,0 
 
 
Tiedekunnittain vastausjakauma oli mielenkiintoinen sikäli, että se jonkin verran nou-

dattelee TVT-ajokortin tiedonhankinnan lähiopetukseen osallistujien aktiivisuutta. 

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat ovat saaneet omalta tuutoriltaan tietoa lähiope-

tuksesta vähän ja heidän osallistumisensa lähiopetukseen on tilastojen mukaan mel-

ko vähäistä. Syy siihen, miksi humanistisen tiedekunnan tuutorit eivät ole kertoneet 

uusille opiskelijoille TVT-ajokortin tiedonhankinnan lähiopetuksesta, voi olla se, että 

tuutorit eivät tiedota TVT-ajokortin muista osioista vaan se on tiedekunnan tehtävä. 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat aktiivisimpia lähiopetuksessa 

kävijöitä, ja teologinen tiedekunta pienenä tiedekuntana pystyy tavoittamaan suuren 

osan opiskelijoista paitsi opiskelijatuutoreidensa, myös muun tiedottamisen avulla. 

Oikeustieteellisen tiedekunnan osalta on vaikea tehdä minkäänlaista päätelmää, 

koska vastauksia oli ainoastaan neljä ja ne jakautuivat tasaisesti kaikkien vastaus-

vaihtoehtojen kesken. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat olivat saaneet huma-

nistisen tiedekunnan tavoin hyvin vähän tietoa TVT-ajokortin tiedonhankinta-osion 

lähiopetuksesta, mutta koska Opiskelijakirjasto ei järjestä heidän opetustaan, min-

käänlaista syytä tälle on vaikea löytää.   

 

[…] ja tuutorit eivät kertoneet tvt-ajokortin lähiopetuksesta ollenkaan (Nainen, 

humanistinen tiedekunta). 

 

7.6 Kommunikointi oman tuutorin kanssa 

 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat sitä mieltä, että kommunikointi 

oman tuutorin kanssa oli sujunut hyvin. Peräti 95,4 % vastaajista valitsi väittämään 

”kommunikaatio tuutorin kanssa sujui hyvin” vastausvaihtoehdon samaa mieltä tai 
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osittain samaa mieltä ja ainoastaan 4,6 % valitsi vastausvaihtoehdon osittain eri 

mieltä. Vastausvaihtoehtoa eri mieltä ei valinnut kukaan vastaajista. 

 

Taulukko 7. Väittämän ”Kommunikaatio tuutorin kanssa sujui hyvin” vastausjakauma tiedekunnittain. 
(N=43). 
 

Tiedekunta Samaa mieltä 
Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä Yhteensä  

Humanistinen 7,0 14,0 2,3 23,3 

Käyttäytymistiet. 18,6 9,3 2,3 30,2 

Oikeustieteellinen 7,0 2,3 0,0 9,3 

Teologinen 16,3 2,3 0,0 18,6 

Valtiotieteellinen 11,6 7,0 0,0 18,6 

Yhteensä 60,5 34,9 4,6 100,0 
 
 
Avovastauksissa opiskelijat kiittelivät sitä, että vaikka esittelykierros olikin monilla 

nopea ja pintapuolinen, omalta tuutorilta pystyi myöhemmin kysymään epäselväksi 

jääneitä asioita. Toisaalta avokysymyksen vastaukset vaihtelevat hyvin paljon jopa 

saman tiedekunnan sisällä. Ensimmäisen kahden viikon aikana tuutoreiden pitäisi 

pystyä esittelemään uusille opiskelijoille todella paljon kaikenlaisia tiloja, palveluja ja 

käytäntöjä, joten tämän vuoksi kovinkaan syvällisesti ei moniinkaan asioihin ehditä 

perehtymään. Myös uuden opiskelijan vastaanottokyky on rajallinen ja tuutoreiden 

ohjauksen lisäksi yliopistokäytännöistä kertovat myös monet muut yliopiston toimijat. 

 

Varsinainen kirjastokierros oli kovin nopea, joten jotkut asiat jäivät epäselviksi 

tai käymättä läpi, mutta tuutoreilta pystyi myöhemmin kysymään askarruttavia 

asioita (Nainen, käyttäytymistieteellinen tiedekunta). 

 

Tuutoreita pitäisi ohjastaa enemmän kierrokseen liittyen! Esimerkiksi jonkunlai-

nen "kirjastokierrospassi" olisi hyvä keksintö. Siinä voisi olla kaikki tärkeimmät 

kohteet ja käsiteltävät asiat listattuna ja opiskelijat voisivat itse täyttää. (Nainen, 

humanistinen tiedekunta.) 

 

Tutori ei useinkaan ollut paikalla eikä välttämättä päässyt yhteisiin tapaamisiin 

(Nainen, humanistinen tiedekunta). 

 

Tuutori oli asiansa osaava ja osasi kertoa kaiken hyödyllisen (Nainen, oikeus-

tieteellinen tiedekunta). 
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Tuntui että he eivät oikein tienneet mitään mistään (Nainen, oikeustieteellinen 

tiedekunta). 

 

7.7 Kirjastokierroksella esiteltävien palveluiden tärkeys  

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin uusien opiskelijoiden mielipidettä myös siitä, miten tä r-

keiksi he kokevat tiettyjen palveluiden esittelyn tuutorin järjestämällä kirjastokierrok-

sella. Palveluista mukaan valittiin Opiskelijakirjaston eri palvelupisteet (neuvonta, va-

rattujen kirjojen nouto sekä palautus), itsepalveluautomaatit (lainaus ja palautus), 

Oppimiskeskus Aleksandrian atk-neuvonta sekä tärkeimpien kirjastopalveluiden esit-

tely Helsingin yliopiston www-sivuilta. Kirjojen uusiminen ja varaaminen Helka-

tietokannassa käsiteltiin jo luvussa 7.3. Näiden palveluiden esittelyä suositellaan tuu-

toreille Opiskelijakirjaston tuutorikoulutuksissa ja ne mainitaan myös tuutorin muisti-

listassa (liite 1), joka jaetaan tuutorin tueksi oman kirjastokierroksen suunnitteluun. 

 

Kaikkein tärkeimmäksi tuutorin järjestämällä kirjastokierroksella uudet opiskelijat ar-

vioivat Opiskelijakirjaston eri palvelupisteiden esittelyn. Sen arvioi tärkeäksi tai melko 

tärkeäksi yhteensä 79,1 % vastaajista. Vähiten tärkeäksi uudet opiskelijat arvioivat 

Oppimiskeskus Aleksandrian atk-neuvonnan esittelemisen, jonka arvioi tärkeäksi tai 

melko tärkeäksi 49,0 % vastaajista. Tiedekunnittain suuriakaan eroja vastauksissa ei 

ollut, mutta kaiken kaikkiaan tärkeimmiksi palveluiden esittelyn arvioi käyttäytymistie-

teellisen tiedekunnan opiskelijat. Vastauksista kävi hyvin ilmi myös se, mitkä palvelut 

olivat sellaisia, joita tuutorit eivät olleet esitelleet järjestämällään kierroksella ollen-

kaan. Selkeimmin joukosta erottuivat tärkeimpien kirjastopalvelujen esittely www-

sivuilta sekä Oppimiskeskus Aleksandrian atk-neuvonta. Erityisesti humanistisen tie-

dekunnan tuutorit olivat jättäneet näiden palveluiden esittelyn vähimmälle huomiolle, 

mutta suuria tiedekuntakohtaisia eroja ei muuten ollut havaittavissa. Taulukossa 8 on 

esitetty eri palveluiden esittelyn tärkeys prosenttiosuuksittain. 
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Taulukko 8. Kirjastokierroksella esiteltävien palveluiden tärkeys. (N=43). 
 

Kierroksella esitellyt 
palvelut Tärkeä Melko tärkeä 

Ei kovinkaan 
tärkeä 

Ei ollenkaan 
tärkeä 

Ei kuulunut 
kierrokseen  Yhteensä  

Opiskelijakirjaston eri pal-
velupisteet 39,5 39,6 11,6 2,3 7,0 100,0 

Itsepalveluautomaatit 39,5 25,6 18,6 2,3 14,0 100,0 

Tärkeimmät kirjastopalve-
lut www-sivuilla 32,6 25,6 9,4 0,0 32,4 100,0 

Oppimiskeskus Aleksan-
drian atk-neuvonta 18,7 30,3 20,8 0,0 30,2 100,0 
 

7.8 Kirjastokierroksella esiteltävien tilojen tärkeys 

 

Uusien opiskelijoiden mielipidettä kysyttiin myös kirjastokierroksella esiteltävien tilo-

jen tärkeydestä. Kyselylomakkeeseen valitut tilat, kuten palvelutkin, valittiin tuutorin 

muistilistan mukaan. Tiloista tutkimukseen otettiin mukaan Oppimiskeskus Aleksan-

drian työskentelymahdollisuudet (atk-, ryhmätyö- ja lukutilat) sekä Kielikeskuksen 

itseopiskelutilat. Kurssikirjallisuus ja lyhytlainat sekä yleiskokoelma käsiteltiin luvussa 

7.2. 

 

Emme tutustuneet kielikeskuksen itseopiskelutiloihin. Tutori viittasi niihin vain 

ylimalkaisesti. En vieläkään ole täysin varma tilojen sijainnista. (Nainen, huma-

nistinen tiedekunta.) 

 

Uudet opiskelijat arvioivat Oppimiskeskus Aleksandrian työskentelytilojen esittelyn 

suunnilleen yhtä tärkeäksi kuin Opiskelijakirjaston eri palvelupisteiden esittelyn, sillä 

79,2 % valitsi vastausvaihtoehdon tärkeä tai melko tärkeä. Sen sijaan Kielikeskuksen 

itseopiskelutiloja ei koettu niin tärkeiksi, sillä ainoastaan 48,8 % vastaajista valitsi 

vaihtoehdon tärkeä tai melko tärkeä. Toisaalta suuri osa tuutoreista oli jättänyt 

Kielikeskuksen tilat kokonaan esittelemättä, sillä 30,1 % vastaajista ilmoitti, ettei 

niiden esittely kuulunut kierrokseen ollenkaan. Kaikkein tärkeimpänä tilojen esittelyä 

pitivät käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat ja suurin osa heistä, joiden 

tuutorikierrokseen eivät kumpienkaan tilojen esittely kuulunut, oli humanistisen 

tiedekunnan opiskelijoita. Muuten suuriakaan tiedekuntakohtaisia eroja ei ollut 

havaittavissa. Taulukossa 9 on esitetty eri tilojen esittelyn tärkeys 

prosenttiosuuksittain. 
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Taulukko 9. Kirjastokierroksella esiteltävien tilojen tärkeys. (N=43). 
 

Kierroksella esitellyt tilatTärkeä Melko tärkeä 
Ei kovinkaan 
tärkeä 

Ei ollenkaan 
tärkeä 

Ei kuulunut 
kierrokseen  Yhteensä  

Oppimiskeskus 
Aleksandrian 
työskentelymahdollisuudet 37,4 41,8 6,9 0,0 13,9 100,0 

Kielikeskuksen 
itseopiskelutilat 9,3 39,5 18,8 2,3 30,1 100,0 
   

7.9 Uusien opiskelijoiden mielipiteet muista tärkeistä kirjastopalveluista 

 

Halusin kyselytutkimuksessa myös selvittää, onko uusille opiskelijoille tullut 

myöhemmin opinnoissaan vastaan jotain sellaisia kirjastopalveluihin liittyviä asioita, 

joka olisi ollut hyvä tietää jo opintojen alussa. Tämä avoin kysymys antoi tärkeää 

tietoa niistä asioista, joita tuutorin kannattaisi ottaa järjestämällään kierroksella esiin, 

jotta esittely parhaiten vastaisi uuden opiskelijan tarpeita. Yhteensä 20 opiskelijaa 

vastasi tähän kysymykseen eli 46,5 % kaikista kyselyyn vastanneista opiskelijoista.  

 

Asia, jonka monet vastaajat mainitsivat, oli kurssikirjojen riittävyys ja se, että 

tenttikirjaan kannattaa tehdä varaus riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta sen 

varmimmin saisi ennen tenttiä itselleen. Kurssikirjojen riittävyys tuli esiin erityisesti 

oikeustieteellisen tiedekunnan vastauksissa ja heidän osaltaan asiaa käsiteltiinkin jo 

luvussa 6. 

 

Esimerkiksi se, että tenttikirjallisuuden varaaminen tulisi tehdä riittävän ajoissa 

(Nainen, oikeustieteellinen tiedekunta).   

 

Kirjojen varaamisesta joutuu maksamaan euron varausmaksun. Oli myöskin 

yllättävää, miten vaikeasti jotkin kurssikirjat ovat saatavissa tai miten vähän 

joitain kappaleita on olemassa opiskelijakirjastoissa. (Nainen, 

käyttäytymistieteellinen tiedekunta.) 

 

Muutama opiskelija mainitsi myös, että laina-ajoista, lukupaikoista tai atk-

työskentelypaikoista olisi voitu kertoa perusteellisemmin.  
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Lukupaikoista, laina-ajoista... (Nainen, humanistinen tiedekunta). 

 

Hyvin paljon. Laina-ajoista, missä "eritkoisalan kirjat" [p.o. erikoisalan kirjat] 

ovat, muista kirjastoista, kirjastojen tiloista ja esim. sen että on mahdollisuus 

käyttää tietokonetta. (Nainen, valtiotieteellinen tiedekunta.) 

 

Opiskelijakirjaston muista kuin vain sisääntulo-tason palveluista ja tiloista olisi 

voitu kertoa aiemmin. Löysin itse vahingossa lisää lukupaikkoja alemmista 

kerroksista. (Nainen, valtiotieteellinen tiedekunta.) 

 

Osa tuutoreista oli uusien opiskelijoiden mielestä järjestänyt turhankin laajan 

kierroksen. Kaikkea ei välttämättä olisi tarvinnut kertoa heti opintojen alussa. 

 

Aika itsestäänselviä asioita käytiin läpi. Nämä varmaan tietää ja saa helposti 

tietoonsa, jos ei tiedä. Turhan massiivinen esittely. (Nainen, teologinen 

tiedekunta.) 

 

Tosi hyvä ja perusteellinen kierros. Toisaalta osittain voisi olla vähemmänkin 

perusteellinen ja käyttää aikaa enemmän muuhun, koska aika on rajallista aina. 

(Nainen, teologinen tiedekunta.) 

 

8 Johtopäätökset 

 
8.1 Tutkimuksen arviointi ja kyselylomakkeen toimivuus 

 

Tutkimuskyselyn tekemisen ajankohta (helmikuu 2008) uusille opiskelijoille oli sikäli 

huono, että se toteutettiin lähes puoli vuotta tuutorien järjestämien kirjastokierrosten 

jälkeen. Jos kysely olisi tehty esimerkiksi lokakuussa 2007, kun tuutorin järjestämä 

kierros oli vielä tuoreessa muistissa, olisi vastausprosentti todennäköisesti ollut 

korkeampi kuin 20,2. Erityisesti Oikeustieteellisen tiedekunnan kohdalla ei alhaisen 

vastausprosentin (13,8) vuoksi voi suuriakaan yleistyksiä tehdä. Jos nyt tekisin 

tutkimuskyselyn uudelleen, olisin lisännyt otoksen määrää siinä vaiheessa kun alkoi 

näyttää, että vastauksia olisi hyvä saada enemmän. Kyselyssä painotin sitä, että 

vastaajien tulisi pyrkiä muistelemaan vastatessaan nimenomaan syksyllä  järjestettyä 
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kierrosta, vaikka Opiskelijakirjasto ja Oppimiskeskus Aleksandria olisikin tämän 

jälkeen jo tullut tutummaksi. Ainakin avointen kysymysten vastausten perusteella 

tämä näyttääkin onnistuneen melko hyvin. 

 

Tällaiseen toiminnan laatua mittaavaan tutkimukseen olisi sopinut myös täysin 

kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Toisaalta kvantitatiivista menetelmää puoltaa se, 

että halusin saada tietoa siitä, olisiko vastauksissa nähtävissä selkeitä 

tiedekuntakohtaisia eroja. Merkittäviä eroja ei kuitenkaan vastauksissa tullut esiin. 

Seikka, joka myös olisi saattanut parantaa kyselylomakkeen toimivuutta, olisi voinut 

olla se, että samassa kysymyspatterissa olisi kysytty sekä väittämien 

paikkansapitävyyttä että niiden tärkeyttä opiskelijalle. Esimerkiksi ”kommunikaatio 

tuutorin kanssa sujui hyvin” (samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, 

eri mieltä) ja ” hyvä kommunikointi tuutorin kanssa on minulle tärkeää” (samaa 

mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, eri mieltä). Tämä olisi helpottanut 

vastausten analysointia ja olisi tehnyt vastaamisesta varmasti helpompaa.  

 

Kyselyyn sisältyi myös neljä avointa kysymystä ja lisäksi kommentointikentät 

määrällisiin kysymyksiin. Avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten määrä ja laatu 

ilahduttivat ja niistä saadaan tärkeää tietoa siitä, miten uudet opiskelijat kokivat 

tuutoreiden järjestämät kirjastokierrokset sekä siitä, miten tärkeinä he tiettyjen 

palvelujen esittelyä pitivät. Toisaalta avoimissa vastauksissa tuotiin selkeämmin 

esille juuri kritiikki ja kierroksella esiin tulleet negatiivisemmat asiat. Jos siis katsotaan 

pelkästään avoimia vastauksia, voisi saada helposti sen kuvan, ettei 

opiskelijatuutoreiden käyttö kirjastojen esittelyssä ole välttämättä kovinkaan hyvä 

ratkaisu. Avoimet vastaukset kuitenkin yhdessä määrällisten kysymysten kanssa 

puoltavat mielestäni opiskelijatuutoreiden merkitystä kirjastokierrosten 

suunnittelijoina ja järjestäjinä. 

 

8.2 Tutkimuksen tuloksia 
 

Uudet opiskelijat näkevät kirjastopalvelut tärkeänä osana yliopisto-opintojaan ja ovat 

kyselytutkimuksen mukaan ymmärtäneet, että tiedonhankinta on erittäin tärkeä osa 

nykyisenkaltaisia yliopisto-opintoja. Ongelmana ehkä pikemminkin on se, miten 

saada opiskelijat huomaamaan, että tehokas kirjastojen tarjoamien aineistojen ja 
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palveluiden käyttö vaatii harjoittelua siinä missä muutkin opiskelutaidot. Mitä 

pidemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän korostuvat hyvät 

tiedonhankintavalmiudet ja tulosten huolellinen evaluointi. 

 

Eniten samaa mieltä uudet opiskelijat olivat siitä, että kommunikointi tuutorin kanssa 

oli sujunut erityisen hyvin. Tämä tutkimustulos tukee esimerkiksi Mikkosen ja 

Kyrönlahden (2003, 5) näkemystä siitä, että opiskelijatuutorin vertaisasema 

mahdollistaa mm. asioiden kysymisen helppouden ja rennon ilmapiirin. Erityisesti 

avointen kysymysten vastauksista on kuitenkin selkeästi nähtävissä se, että uuden 

opiskelijan saama tuutorointikokemus riippuu hyvin paljon siitä, minkälaisen tuutorin 

juuri hän on sattunut saamaan. Vastaavasti tuutorin järjestämä kirjastokierros riippuu 

siitä, minkälaisia kokemuksia hänellä itsellään on sekä kirjastopalveluiden 

toimivuudesta että yhteistyöstään oman tuutorinsa kanssa omien opintojensa alussa. 

 

Vaikka useimmissa kysymyksissä uudet opiskelijat arvioivat saaneensa hyvin tietoa 

omalta tuutoriltaan, avoimissa kommenteissa tuli esiin myös kritiikkiä niistä seikoista, 

jotka olisivat voineet sujua paremminkin. Avoimet kommentit ovat kuitenkin 

yksittäisten vastaajien mielipiteitä,  joten yleistyksiä niistä ei kannata tehdä. Lähes 

kaikissa kysymyksissä humanistisen tiedekunnan opiskelijat arvioivat oman 

tuutorinsa järjestämää kirjastokierrosta ehkä kaikkein kriittisimmin. Syynä tähän voisi 

olla mm. se, että humanistisesta tiedekunnasta opiskelijatuutorit osallistuvat vähiten 

Opiskelijakirjaston järjestämään tuutorikoulutukseen. Tällöin kirjaston tarjoama 

näkökulma siitä, mitä palveluita ja tiloja uusille opiskelijoille kannattaisi kierroksella 

esitellä, jää saavuttamatta. 

 

Asia, johon Opiskelijakirjaston järjestämässä tuutorikoulutuksessa kannattaa jatkossa 

kiinnittää huomiota on se, että uudet opiskelijat odottivat saavansa enemmän tietoa 

Helka-tietokannan käytöstä kuin olivat saaneet. Tuutoreiden tehtävänä ei 

jatkossakaan voi olla Helka-tietokannan käytön opettaminen, mutta uusille 

opiskelijoille kannattaa tuoda esiin se, milloin ja missä Helka-tietokannan opetusta on 

myöhemmin saatavissa. Luvun 7.5 tulokset vahvistivat TVT-ajokortin 

tiedonhankinnan lähiopetuksesta kerättyjä tilastoja ja koulutuskokemuksia 

Opiskelijakirjastossa. Lähiopetuksesta tiedottamisen tärkeys pitää siis ottaa jatkossa 

entistä paremmin huomioon Opiskelijakirjaston tuutorikoulutuksen suunnittelussa. 
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Kaiken kaikkiaan uudet opiskelijat näkevät kirjastojen esittelyn opintojen 

alkuvaiheessa opiskelijatuutoreiden johdolla melko hyvänä. Suurin osa opiskelijoista 

oli saanut selkeän yleiskuvan Opiskelijakirjastosta ja Oppimiskeskus Aleksandriasta 

sekä riittävästi tietoa kokoelmista ja palveluista. Lisäksi Opiskelijakirjaston tekemään 

tuutorin muistilistaan on koottu myös uusien opiskelijoiden mielestä tärkeitä asioita, 

koska he kokevat juuri näiden asioiden esittelyn tärkeiksi tuutoreiden järjestämillä 

kierroksilla. Tuloksissa esiin tullut, vähän yllättävä seikka, oli se, että Helsingin 

yliopiston kirjastopalvelujen esittely www-sivujen avulla, Oppimiskeskus Aleksandrian 

atk-neuvonta sekä Kielikeskuksen itseopiskelutilojen esittely oli jäänyt monelta 

tuutorilta tekemättä. Oppimiskeskus Aleksandria koetaan hankalammin 

hahmotettavaksi paikaksi kuin Opiskelijakirjasto, joten esittelyn selkeys kannattaa 

yrittää jatkossa huomioida entistä paremmin.  
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Tuutorin muistilista Opiskelijakirjastoon 

Opiskelijakirjaston kotisivu http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto 
Oppimiskeskus Aleksandrian kotisivu http://www.helsinki.fi/aleksandria/ 

Aulassa 

§ Kulku kirjastoon ja aukioloajat (ark. 9-20, la 10-16) 
o Aleksandrian sisäpiha suljettu remontin vuoksi n.12.5.08-15.5.09. -> yökäyttö 

Fabianinkatu 28:n rappukäytävän ovesta 
§ Palautusautomaatti 
§ Kirjastokortin hakemuslomakkeet 
§ Lainaaminen, varaaminen ja uusiminen edellyttävät kirjastokorttia, joka voi olla HELKA-

kortti tai kirjastokortiksi rekisteröity Lyyra/UniCard, kortti oltava aina mukana 
§ Rekisteröidyttäessä tulee olla mukana virallinen henkilötodistus 
§ Asiakastiedot ovat voimassa 2 vuotta kerrallaan, vaativat päivittämistä 

 
Kirjaston puolella 
 
§ HELKA & NELLI –päätteet tiedonhakuun kirjaston paikalliskokoelmista ja e-aineistoista 
§ Koulutusta järjestelmien käyttöön osana TVT-ajokorttiopetusta sekä kaikille avoimena 

koulutuksena  
§ Palautuspiste, myöhästymismaksujen maksaminen 
§ Varattujen noutopiste, varausmaksujen maksaminen 
§ Neuvontapiste, neuvonta tiedonhankinnassa ja kirjastonkäytössä 
§ Lainausautomaatit, lainaus vain automaateilla 
§ Yleistä lainaamisesta:  

o Kirja on palautettava tai laina uusittava viimeistään eräpäivänä, eräpäivän jäl-
keen kertyy myöhästymismaksua joka päivältä 

o Vain lainassa olevaa aineistoa voi varata 
 
Kurssikirjakokoelma palvelukerroksessa 
 
§ Valtaosa HY:n keskustakampuksen tiedekuntien tutkintovaatimuksissa mainituista teok-

sista (käytetyimmät kurssikirjat, paljon kappaleita samasta kirjasta) 
§ HELKAssa sijainti: H3 KURSSIKIRJAT Pääsana 
§ Aakkosjärjestyksessä pääsanan mukaan– tarkista HELKAn sijaintiriviltä! 
§ Jos kirjan pitäisi olla paikalla, mutta ei löydy, tarkista tänään palautetut -hyllystä 
§ Laina-aika 4 viikkoa, joillakin kirjoilla 2 viikkoa 

 
Lyhytlainakokoelma palvelukerroksessa 
 
§ Kysytyimpiä kurssikirjoja sekä teoksia, joista tutkintovaatimuksissa on mainittu vain joita-

kin sivuja tai artikkeli 
§ HELKAssa sijainti: H3 LYHYTLAINA Pääsana 
§ Aakkosjärjestyksessä kuten kurssikirjakokoelma 
§ Laina-aika 2 vuorokautta 
§ Lyhytlainakokoelman kirjoja ei voi varata eikä niiden lainaa voi uusia 
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Muita kokoelmia palvelukerroksessa 
 

§ Opiskelun tukiaineistot 
o Hakuteokset, sanakirjat, tietotekniikka-, opiskelu- ja menetelmäoppaat,  
o Kieliaineistot – kielikeskuksen oppaassa ja tutkintovaatimuksissa mainittuja kieli-

paketteja, annetaan varattujen noutopisteestä, laina-aika 2 viikkoa 
o Opinto-oppaat – voimassa olevat sisäänkäynnin vieressä, vanhat yleiskokoel-

massa, ei lainata 
§ Sanomalehdet, aikakauslehtien ja opiskelijalehtien uusimmat numerot, ei lainata 

 
Yleiskokoelma kokoelmakerroksessa (K-kerrokseen hissillä) 
 
§ Tutkintovaatimuksissa olevaa valinnaista kurssikirjallisuutta sekä muuta tieteellistä kirjal-

lisuutta, kaunokirjallisuutta sekä kotimaisilla että monella vieraalla kielellä, klassisten 
kielten tekstit, lehtikokoelma 

§ HELKAssa sijainti H3 YLEISKOK Hyllyluokka Pääsana 
§ Alanmukaisessa järjestyksessä, oma hyllyluokitus (luokat 01-14) 
§ Kerroskartta ja hyllyluokitus ilmoitustaululla 
§ Laina-aika 4 viikkoa 
§ Viimeksi palautettujen hyllyt 

 
Muuta 

 
§ Atk-alue: koneiden käyttö edellyttää tietotekniikkaosaston myöntämää mikroverkon käyt-

täjätunnusta, myös luokka käytettävissä silloin kun siellä ei ole opetusta 
§ Kopiokoneet palvelu- ja kokoelmakerroksessa toimivat Yliopistopainon kopiokortilla 
§ Kopiokorttien myynti kirjastossa varattujen noutopisteessä ja neuvonnassa 
§ WC:t kummassakin kerroksessa 

 
Oppimiskeskus Aleksandrian muut tilat ja toiminnot 
 
§ Aleksandriassa toimivat tietotekniikkaosasto, Kielikeskus, opetusteknologiakeskus ja 

Opiskelijakirjasto 
§ Työasemat vaativat yliopiston käyttäjätunnuksen, johon sisältyy tulostuskiintiö. 
§ 1. kerroksessa työasemat pikakäyttöön ja kielten itseopiskelustudiot: tietokoneohjelmat, 

äänitteet, videot ja satelliittikanavat 
§ 2. kerroksessa atk-neuvontaa, ohjelmistomyynti ja lukutila 
§ 3. kerroksessa käyttölupapiste: mikroverkko- ja unix-luvat 
§ 1.-3. kerroksissa varattavia ryhmätyötiloja. Varataan Aleksandrian nettisivuilta. 
§ 4. kerroksessa työskentelypaikkoja ja työasemia sekä avoimia ryhmätyötiloja 
§ Kellarikerroksessa luokkia ja opiskelijoiden taukotila 
§ Yökäyttö ja taukotilan käyttö magneettiavaimella, jota voi hakea käyttölupapisteestä, kun 

panttimaksu maksettu ensin johonkin UniCafen pisteistä.  
 

Muita hyödyllisiä linkkejä 
HY:n kirjastojen yhteinen sivusto http://www.helsinki.fi/kirjastot/ 
- esim. Kirjastot – kaikki hyödylliset kirjastot, Tiedonhankinnan opetus – kurssikalenteri,      
Palvelut - asiakastilat 

Suomen tieteellisten kirjastojen etusivu TILKE 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tilke/kirjastot.html    
- esim. eri kirjastotyyppien kotisivut ja kokoelmatietokannat 
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