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Riitta Kokkonen ja Leena Huiku, KAyttAjAkoulutusyhteistyo. Tampereen teknil
linen korkeakoulu. Kirjasto. Tiedote 9. 1989. 39 s. + liite. 

TIIVISTELMA 

Raportti muodostuu kolmesta osasta. 

Kirjallisuuskatsauksessa kAsitellAAn lAhinnA pohjoismaiselta kan
nalta seuraavat aiheet: kAyttajakoulutuksen kAsite ja tavoitteet, 
tilastointi ja kartoitukset, kohderyhmAt, opetusmenetelmAt ja op
pimateriaali, arviointi seka yhteistyo. LiitteenA on kotimaisen 
kAyttAjAkoulutusalan bibliografia. 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kAyttAjAkoulutusprojektin tu
loksista on laadittu yhteenveto koskien yhteistyomahdollisuuksia. 
Kyselyn mukaan kaikille yhteisenA toimintana pitAisi organisoida 
esitystaidon opetusta, yleisten asiakaspalveluvalmiuksien opetta
mista sekA opetuksessa tarvittavan oheistekniikan opetusta. Ala
kohtaisia yhteistyoalueita ovat oppimateriaalin laadinta ja ope
tettavan tieteenalan tuntemus. 

TAssA tyossA on puhelinhaastatteluna selvitetty kirjastojen yh
teistyomahdollisuuksia. Esitetyt toimenpiteet on jaettu kolmeen 
ryhmAAn: koulutusyhteistyo, oppimateriaaliyhteistyo ja kokeilutoi
minta. 

KAytannon tOimenpiteinA esitetAAn oppimateriaalitiedoston laati
mista, kAyttAjakoulutuspAivien jarjestAmista ja kokeilutoiminnan 
kaynnistAmista. 
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1. JOHDANTO 

Kirjastojen jarjestamalla kayttajakoulutuksella on pitkat perin
teet, mutta vasta 1970-luvulla se saavutti vakiintuneen aseman 
kirjastojen toimintamuotona Suomessa. Sysayksen tahan antoi komi
teanmietinto 1970:822 (Tieteellisen •• 1970), jossa ehdotettiin in
formaatiopalvelun hyvaksikayton opetuksen jarjestamista korkeakou
lulaitoksessa. Sen mukaan yliopistoihin ja korkeakouluihin tulisi 
organisoida oppikurssien osana saannonmukainen informaatiopalvelun 
ja tieteellisen informaatiovalineiston hyvaksikayton opetus. 

Merkittava muutos kayttajakoulutuksen asemassa opetusalan kirjas
toissa tapahtui 1970-luvulla. Opiskelutaitoihin liittyva tiedon 
hankinta tuli pakolliseksi oppiaineeksi korkeakoulujen ja yliopis
tojen tutkinnonuudistuksen myota. Korkeakoulututkintojen yleiso
pintoihin sisallytettiin kirjaston ja tiedonhankinnan perehdytys
kursseja ja nain uudistus vakiinnutti kayttajakoulutuksen korkea
kouluopintoihin. 

Talloin erityisesti opetusalan kirjastot lisasivat maarallisesti 
antamaansa koulutusta, ja uusia kayttajaryhmia tuli koulutuksen 
piiriin. Uusien opetusmenetelmien ja oppimateriaalin kehittaminen 
tuli tarpeelliseksi. Suorakayttoisten jarjestelmien kayttoonotto 
lisasi myos tarvetta jarjestelmalliseen kayttajakoulutukseen. 

Kayttajakoulutuksen alalta on julkaistu maailmanlaajuisesti run
saasti kirjallisuutta. Jos kasitetta laajennetaan viela sisalta
maan yksiloneuvonta ja kirjastojen palvelujen markkinointi ja tie
dotustoiminta, lahdekirjallisuutta on todella runsaasti. Kotimais
ta kirjallisuutta alalta on kuitenkin melko niukalti. Suomen tie
teellisen kirjastoseuran kayttajakoulutuskartoituksessa vain 12 
kirjastoa 412:sta vastanneesta raportoi tehdyista tutkimuksista 
(Kayttajakoulutus, 1989). 

Tahan raporttiin on keratty kayttajakoulutuksen kotimaisen kirjal 
lisuuden luettelo, joka on liitteena 1. 

Alan seurojen ja yhdistysten piirissa toiminta kayttajakoulutuksen 
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saralla aktivoitui 1970-luvulla. Seka Suomen tieteellisen kirjas
toseuran etta Tietopalveluseuran jasenille jarjestettiin koulutus
ta kayttajien koulutukseen liittyvissa asioissa. 

Nordiska Vetenskapliga Bibliotekarieforbundet (NVBF) on jarjesta
nyt useita ns. round-table -konferensseja, joissa on kasitelty eri 
teemoja - myos kayttajakoulutuksen tilaa eri Pohjoismaissa. Vuonna 
1980 jarjestettiin pohjoismaisten kirjastojarjestojen yhteistyose
minaari, jossa teemana oli kayttajakoulutus. Kokouksia jarjestet 
tiin tasaisesti koko 1980-luvun alkupuolen ajan. NORDINFOn tuke
massa seminaarissa vuonna 1985 arvioitiin kayttajakoulutuksen 
alalla saatuja tuloksia eri Pohjoismaissa vuosina 1976-85 ja poh
dittiin kayttajakoulutuksen evalvoinnin kysymyksia. 

Pohjoismaissa yksittaiset kirjastot ovat olleet aktiivisia kaytta
jakoulutuksen kehittamisessa: Suomessa Helsingin yliopiston kir
jastolaitos, Jyvaskylan yliopiston kirjasto seka Teknillisen kor
keakoulun kirjasto ja Ruotsissa Chalmers tekniska hogskolans bib
1iotek ja Linkoping universitetsbibliotek. Suomi ja Ruotsi olivat 
1970-1uvul1a Pohjoismaissa ede11akavijoita kayttajakoulutuksen 
a1al1a, Tanskassa ja Norjassa on toiminta ollut huomattavasti vaa
timattomampaa. 

Kansainvalisestikin 1970-1uku oli kayttajakoulutuksen kehittamisen 
aikaa. Ang10-amerikkalaisen yhteistyon tuloksena jarjestettiin en
simmainen kayttajakoulutusalan kansainvalinen konferenssi 1980-1u
vun a1ussa Eng1annissa. 
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2. KAYTTAJAKOULUTUKSEN KASITE JA TAVOITTEET 

2.1 Mita kayttajakoulutus on1 

Kirjaston kayttajakoulutuksella pyritaan asiakkaiden omatoimiseen 
kirjaston palveluiden ja kokoelmien hyvaksikayttoon. Paamaarana on 
tiedonhaun lahteiden tuntemus ja niiden tehokkaan kayton hallitse
minen. Useissa tutkimuksissa on nimittain todettu, etta kirjastos
sa on paljon palveluita, joita kayttaa tehokkaasti vain pieni 
joukko kirjaston asiakkaista. Kayttajakoulutuksen tarve on ilmei
nen, silla kirjaston kayttajat pitivat esimerkiksi aakkosellisen 
ja alanmukaisen kortiston kayttoa vaikeana tai tarpeettomana. 
(Uuttu, 1977.) Ruotsalaisissa kirjastoissa on myos tehty useita 
kayttljltutkimuksia tarkoituksena. saada lisatietoa kirjaston kay
ton kehittamiseksi. Klyttajakoulutuksen avulla voidaan siis olen
naisesti tehostaa tiedon ja kokoelmien hyvaksikayttoa. (Fjallb
rant, 1978.) 

Viime aikoina kirjastojen kasvatus- ja opetusrooli on lisaantynyt 
merkittavasti. Syyna tahan kehitykseen ovat esimerkiksi seuraavat 
tekijat: 

julkaistun tiedon kasvu ja julkaisumuotojen erilaisuus 
tiedontarvitsijoiden maaran kasvu, joten enaa ei ole 
mahdollista antaa kaikille kirjaston asiakkaille yksi
lollista neuvontaa 
poikkitieteelliset tutkimusaiheet ovat lisaantyneet 
tutkimusten mukaan opiskelijoiden tiedot kirjastoista 
ja niiden palveluista ovat yllattavan heikot. (Alhai
nen, 1981.) 

Korkeakouluissa kirjastonkayton opetuksen tehtava on tukea muuta 
opiskelua niin, etta opiskelijalle opetetaan ne kirjaston kayton 
valmiudet, jotka ovat edellytyksena kunkin opiskeluvaiheen menes
tykselliselle suorittamiselle (Helsingin, 1976). Kirjaston kaytto 
opetusalan kirjastoissa on kiinteasti sidoksissa opiskeluun, joten 
kirjaston kaytto ei ole mikaan itsetarkoitus vaan tukee opiskelua. 

Kayttajakoulutusta antaa yleensa kirjaston henkilokunta, mutta 
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myos nk. tutor-opiskelijoita on kokeiltu kirjaston kayton ohjaaji
na Helsingin yliopiston kirjastossa. Kirjasto koulutti pienryh
maohjaajia toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoista, jotka toimi
vat tutoreina aloitteleville opiskelijoille. Tutorit toimivat kir
jaston esittelijoina naille uusille opiskelijoille ja kokemukset 
olivat hyvia. (Oksa, 1981.) 

Fjallbrantin ja Stevensonin (1978) mukaan kayttajakoulutus (user 
education) koostuu kahdesta osasta: orientation (library orienta
tion) ja bibliographic instruction. Edellisessa kayttajalle esi 
tellaan kirjaston palveluita ja niiden kayttoa. Jalkimmaisessa 
kayttajalle esitellaan tiedonlahteita ja niiden kayttoa. Talloin 
opetetaan siis tiedonhakua, joka on luonteeltaan edistyneempaa 
kirjastonkayton opetusta. Myos muita englannninkielisia termeja 
kaytetaan kirjastonkayton opetuksesta. Naita ovat esimerkiksi rea
der instruction, library instruction, user orientation, use of the 
library/library use. 

Parviaisen (1988) mukaan suomalaisessa kirjastoalan kirjallisuu
dessa kaytetaan lahinna kahta termia: kirjastonkayton opetus ja 
kayttajakoulutus. Library orientation -termin vastineena on kay
tetty muun muassa termeja kirjasto-orientoituminen tai perehdytta
minen. Bibliographic instruction -termille loytyy vastineita niin 
useita kuin on kayttajakoulutusta antavia kirjastojakin. Kirjas
toissa puhutaankin esimerkiksi tiedonhaun opetuksesta, informa
tiikkakurssista tai informaatiotekniikan perusteista. 

Kayttajakoulutuksen alue tuntuu jatkuvasti elavan tarpeita vastaa
vasti. Tasta syysta terminologiakin on jatkuvassa muutoksessa. 
Tinfon kehittamissuunnitelmassa (Tieteellisen •• , 1989) kayttaja
koulutuksesta puhuttaessa kaytetaan termia tiedonhallinnan koulu
tus. 

On myos muistettava, etta henkilokohtaista kirjastonkayton opetus
ta annetaan jatkuvasti kirjastojen neuvonta- ja lainauspisteissa. 
Neuvonnan ja kayttajakoulutuksen raja onkin melko joustava. Yksi
lollinen kirjaston asiakkaan opastus onkin mita tehokkainta kayt
tajakoulutusta ja tata kayttajakoulutusta annetaan paivittain kir
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jastoissa. 

2.2 Kayttajakoulutuksen tavoitteet 

Kun kayttajakoulutusta suunnitellaan tai edelleen kehitellaan, on 
tarkeaa maaritella tavoitteet. Kayttajakoulutuksen laht6kohtana on 
kasitys, etta taito etsia tietoa on yhta tarkeaa kuin tieto itse. 

Lindberg (1977) kirjoittaa, etta kayttajakoulutuksen tavoitteiden 
maarittely ei ole pelkastaan kirjaston sisainen asia vaan esimer
kiksi korkeakoulukirjastoissa se tehdaan yhteistyossa opettajien 
kanssa. On tarkeaa luoda laheiset suhteet kirjaston ja korkeakou
lun laitosten valille. Jorgensenin (1977) mukaan esimerkiksi Tans
kan kansallisessa teknillisessa kirjastossa on kokeiltu projekti
suuntautuneita kursseja kirjaston asiakkaille. Tallainen vaatii 
kuitenkin erittain laheista yhteistyota korkeakoulun opettajien 
kanssa. 

Alhaisen (1981) mukaan tavoitteiden maarittely on vaikeaa, koska 
kirjaston kayton opetus ei ole erillinen oppiaine, vaan se liittyy 
muuhun opiskeluun. Kayttajakoulutuksen paamaarien tulisi kuitenkin 
olla sopusoinnussa kirjaston yleisten paamaarien kanssa. Tavoit
teet tulisi asettaa tarpeiden mukaan, niinpa kirjaston kayton 
kaikkien osapuolten tulisi osallistua tavoitteiden maarittelyyn. 
Tavoitteet tulisi asettaa siis kirjaston asiakkaiden tarpeiden mu
kaan, eika yksinomaan esimerkiksi kirjaston henkilokunnan tarpei
den mukaan. 

Fjal'lbrantin (1980) mukaan kayttajakoulutuksella on tiedolliset 
(cognitive), tunteelliset (affective) ja psykomotoriset (psychomo
tor) tavoitteet. Tiedon antamisen lisaksi on pyrittava vaikutta
maan kirjaston asiakkaan asenteisiin ja tunteisiin. Kirjaston 
asiakkaille tulisi valittya my6nteinen kuva kirjastosta palvelu
laitoksena. 

Kaytannon 	 tasolla kayttajakoulutuksen tavoitteena on: 
varmistaa, etta kayttaja kykenee hyodyntamaan kirjaston 
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resursseja omien paamaarien saavuttamiseksi 
opetettavan aineen ja kirjastoresurssien vAlille muo
dostuisi yhteys 
antaa kAyttAjille taito hyodyntAA maksimaalisesti pai
kallisen ja kansallisen kirjastojArjestelman resursseja 
kehittAA luottamuksellinen suhde kayttAjan ja kirjaston 
valille 
antaa kayttajalle kAytAnnon eSimerkkejA kirjallisuuden 
kAytostA 
antaa valmius kaytAnnon tiedonhakuun. (Puhakka, 1989.) 

PerehdyttAmiskoulutuksen tarkoitus on esittaA kayttajille perus
tietoja kirjastosta. Naita tietoja ovat mm. kirjaston palvelut, 
aukioloajat, tilat, kokoelmat, luettelot, lainaus ja jArjestys
saAnnot. 

Sen sijaan kirjastoissa tapahtuvan tiedonhaun opetuksen paamaaranA 
on opettaa seuraavat perustaidot: 

tarkeimpien informaatiopalvelulaitosten tunteminen 
kirjastojen ja niiden luetteloiden kaytto 
manuaalisten ja atk-pohjaisten tiedonlAhteiden kaytto 
erilaisten tiedonhakumenetelmien kaytto 
kirjallisuusselvitysten laatiminen. (Tanskanen, 1983.) 

Niinpa kayttajakoulutuksen perimmaisena tavoitteena on, etta kir
jastonkAyton opetuksen avulla kirjaston kayttaja oppii itsenaises
ti suorittamaan kirjallisuushakunsa. 

Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat hyvin monet seikat. Naita 
ovat mm. opetuksen oikea ajoitus, kurssien laajuus, kaytetyt ope
tusmenetelmat, opettajat seka oppimateriaali. Kayttajakoulutuksen 
tavoitteiden saavuttaminen on siis hyvin monen eri asian tietoista 
pohdintaa ja jatkuvaa kehittamista. 
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3. TILASTOINTI JA KARTOITUKSET 


Tieteellisen informainnin neuvosto TINFO keraa tilastotietoa tie
teellisten kirjastojen toiminnasta. Aluksi yhteistilastot julkais
tiin Kirjastolehdessa, vuodesta 1983 keskeiset tilastotiedot on 
julkaistu manisteena Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Vuo
desta 1982 lahtien tilastot on julkaistu myos Kirjastovuosikirjan 
yhteydessa. 

Kayttajakoulutus otettiin tilastointiin mukaan koemielessa vuonna 
1980. Vuosina 1980-1982 kayttajakoulutus sijoittuu taulukkoon, 
jonka otsikkona on Neuvonta ja informaatiopalvelu. Kayttajakoulu
tus. Tiedotustoiminta. Kayttajakoulutus on eritelty seuraavasti: 

oman organisaation asiakkaille: perusopetus/jatko-ope

tus (h) 

ulkopuolisille asiakkaille (h). 


Vuosina 1983-1985 kayttajakoulutus on tilastoitu seuraavan otsikon 
alle: Informaatiopalvelu. Kayttajakoulutus. Tiedotustoiminta. 
Vuonna 1983 koulutus on eritelty oman organisaation asiakkaille ja 
ulkopuolisille asiakkaille. Vuonna 1984 on tilastointi suoritettu 
seuraavasti: 

tilaisuuksia (lkm) 

kavijoita yhteensa (hloa), 

joista ulkopuolisia (hloa). 


Kirjaston yleisesittelyt ovat omana taulukkonaan. 

Vuonna 1985 tilastointitapa on muuttunut: 

pidetyt opetustunnit (h) 
kavijoita yhteensa (hloa) 
joista kehysorganisaation ulkopuolisille (hloa). 

Kirjaston yleisesittelyt ovat omana taulukkonaan. 
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Vuonna 1986 kayttajakou1utus on seuraavan otsikon a11a: Jaljenne
palvelu, lehtikierto ja kayttajakoulutus. Tilastot on eriteTty 
seuraavasti: 

pidetyt opetustunnit (h) 

kavijoita yhteensa (hloa). 


Tilastointitavan vaihtelut aiheuttavat sen, etta kayttajakoulutuk
sen maarallinen vertailu eri vuosien valilla ei ole mahdollista. 
Yleisten suuntaviivojen vetaminen taulukoista sen sijaan onnistuu: 
seka kayttajakoulutukseen kaytetty aika etta koulutuksen piiriin 
kuuluvien maara ovat kasvaneet koko 1980-luvun ajan. 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kayttajakoulutustyoryhma on 
tehnyt laajan kayttajakoulutusselvityksen. Tutkimuksessa on mukana 
Suomen tieteellisten kirjastojen oppaassa mainitut kirjastot, ky
selyyn vastasi 412 kirjastoa, joista 179 kirjastoa ja tietopalve
lua ilmoitti antavansa opetusta kirjaston ja palvelujen kaytossa. 
Selvitys antaa melko kattavan kuvan kayttajakoulutuksesta vuonna 
1987. (Kayttajakoulutus, 1989.) 

NORDINFOn tuella jarjestetyssa NVBF:n jarjestamassa seminaarissa 
vuonna 1985 raportoitiin kayttajakoulutuksesta eri Pohjoismaissa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nancy Fjallbrant (1984) on kar
toittanut myos Ruotsin tieteellisten kirjastojen antanlaa kirjas
tonkayton opastusta. 
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4. KOHDERYHMAT 


Ensimmaisia asioita kayttajakoulutusta suunniteltaessa on kohde
ryhmien erittely ja niiden tarkeysjarjestykseen asettaminen. Kai
kille kirjaston kayttajille ei voida antaa koulutusta, joten koh
deryhmat on valittava huolellisesti. Pohjoismaissa kayttajakoulu
tuksessa aktiiviset kirjastot ovat olleet kirjastoja, jotka palve
levat eriytyneita asiakasryhmia (tekniikka, uudet yliopistot) 
(Fjallbrant, 1987). 

4.1 Korkeakoulukirjastojen asiakkaat 

Opetusalan kirjastoissa kohderyhmina ovat olleet muun muassa uudet 
opiskelijat, varttuneemmat opiskelijat, nuoret tutkijat, opetta
jat, tilapaiset vieraat seka korkeakoulun muu henkilokunta. Kayt
tajakoulutusta tarvitsevat jossain maarin kaikki korkeakoulussa 
tyoskentelevat. (Tammekann &Kokkonen, 1974.) Komiteanmietinnossa 
1970:822 tahdennettiin korkeakouluissa tapahtuvaa kayttajakoulu
tusta ja sen merkitysta seka opiskelulle etta tutkimustyolle. 

4.2 Elinkeinoelaman kayttajat 

Mielenkiintoinen ja tarkea piirre Pohjoismaiden teknillisten kor
keakoulujen kirjastojen kayttajakoulutuksessa on yhteistyo teolli 
suusinsinoorien ja yrityskirjastojen kanssa. Yhteistyossa on jar
jestetty useita erityiskursseja kirjastonkaytosta. (Fjallbrant 
1974, Haarala &Wiklund, 1980) Korkeakoulut ovat antaneet kirjas
ton kayttajakoulutusta myos jarjestamillaan yrityskursseilla. Myos 
yleiset kirjastot ovat osallistuneet yrittajien kouluttamiseen. 
(Lepisto, 1987.) 

Lakien (1983) mukaan kayttajakoulutusta yrityksissa voidaan antaa 
nelitasoisen ohjelman mukaan. 

taso 1 kaikille tyontekijoille 
taso 2 aihespesialisteille ja tekniselle henkilokunnalle 
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taso 3 osastojen johtajille 

taso 4 johtoryhman jasenille. 


Tasoil1e 1-3 kayttajakoulutus on perinteisen muotoista: perehdyt
tamista kirjastoon ja sen palvelujen esittelya. Sen sijaan johto
ryhman jasenille kayttajakoulutuksen tulisi olla enemman tietoi
suuden lisaamista kirjaston aktuaalisista ja potentiaalisista vai
kutusmahdollisuuksista yhtion paamaarien saavuttamiseksi. 

Myos kirjaston palvelujen markkinointi on yksi kayttajakoulutuksen 
muoto. Markkinointi on kayttajien tutustuttamista kirjaston palve
luihin. Hellsten (1975) on tutkinut henkilokuntalehdissa ilmesty
nytta kirjastopalvelujen markkinointia. Ne ovat hanen mukaansa oi
va kanava markkinoida kirjastoa. 

Yritys- ja muiden erikoiskirjastojen kayttajakoulutuksessa tar
keinta on saada kayttajat motivoiduksi kayttamaan tietoa (Saalas
vuo, 1981). Yritysten kirjastojen yhtena ongelmana onkin se, etta 
henkilokunnassa on paljon niita, jotka luulevat kirjastopalvelujen 
olevan vain johtoa ja ylempia toimihenkiloita varten (Salmela, 
1981). Niinpa kayttajakoulutuksen avulla voidaan vahentaa naita 
vaarinkasityksia. 

4.3 Koululaiset 

Koululaiset ovat yksi kirjastojen tarkeimpia kayttajakoulutuksen 
kohderyhmia. Kirjaston kayton opetus on ollut perinteisesti suurin 
yhteistyomuoto koulun ja kirjaston valilla. Kayttajakoulutuksen 
tarkoitus on tutustuttaa lapset kirjastoon. Kun suunnitellaan kir
jaston kayttajakoulutusohjelmaa koululaisille on tarkeaa, etta 
huomio kiinnitetaan kirjaston ja koulun valisiin suhteisiin ja ta
voitteisiin (Marklund, 1977). 

Koulut ja kunnankirjastot ovat tehneet yhteistyota oppilaiden oh
jaamiseksi aktiiviseen tiedonhankintaan (Tiihonen &Tuominen, 
1982). Kuitenkin olisi tarkeaa tehda sitovia paat6ksia siita, 
kuinka kirjaston ja koulun valinen yhteistyo jarjestetaan. Jos jo



17 


kin korkea taso hyvaksyisi sen, etta kirjasto valvoo, etta luokat 
k&yvat kirjastossa ja saavat kayttajakoulutusta, olisi kirjaston 
helpompi jarjestaa kayttajakoulusta koululaisille. (Kauppinen, 
1987.) 

Tiihonen ja Tuominen (1982) ovat kehittaneet opetuskansion ja sii 
hen liittyen Tervetuloa kirjastoon -diasarjan. Tiihosen ja Tuomi
sen mukaan tarkeaa koululaisille tarkoitetussa kayttajakoulutuk
sessa on se, etta kirjastossa kaynnista tehdaan myonteinen, ela
myksellinen kokemus, heratetaan kiinnostus kirjoihin ja saadaan 
heidat kysymaan ja itse etsimaan tietoa. 

Kayttajakoulutuksen tulisi vaihdella sen mukaan minka ikaisia op
pilaat ovate Monet alaluokkien oppilaista eivat ole koskaan kay
neet kirjastossa, joten he ovat taysin tietamattomia siita, mita 
kirjastossa on ja miten siella toimitaan. Lisaksi esimerkiksi 
luetteloiden kayton opettaminen ei sovi aivan pienille. Yleensa 
kirjastoon tulee tutustumaan koko luokka kerralla. Ryhmana koko
nainen luokka on liian iso esimerkiksi tekemaan harjoituksia. 
Niinpa puoli luokkaa kerralla olisi useimmiten sopivampi maara op
pimistulosten kannalta. (Eklund, 1977.) 

Esikoululaisille suunnatussa opetuksessa on huomioitava, etta ym
pariston hahmottaminen on esikoululaiselle tavattoman tarkeaa. 
Myos laheisyyden saaminen lapsiin on tarkeaa. Lisaksi kielen kayt
to on huomioitava. (Ropponen &Joensuu, 1983.) 
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5. OPETUSMENETElMAT JA OPPlMATERlAAlI 


FjAllbrant (1976, 1977) on laajasti kAsitellyt opetusmenetelmiA. 
HAnen mukaansa, kun suunnitellaan kAyttAjAkoulutusohjelmaa kirjas
ton asiakkaille, on vAlttAmAtontA kurssin tavoitteiden, sisAllon 
ja ajoituksen lisAksi mAAritellA myos kAytettAvAt opetusmenetelmAt 
ja opetusmateriaali. Kuhunkin opetustilanteeseen parhaiten sopivat 
opetusmenetelmAt ja kAyttokelpoinen materiaali on onnistuneen 
kAyttAjAkoulutuksen edellytyksenA. 

Oppiminen on tietynlainen prosessi, mikA muuttaa opetettavaa. KAy
tAnnon tilanteissa oppimiseen vaikuttavat motivaatio, aktiviteet
ti, ymmArtAminen sekA palaute. Kirjaston kAyttAjAkoulutusohjelmaa 
voidaan tarkastella nAiden yllAmainittujen tekijoiden kautta. 
KAyttAjAkoulutuksessa olisikin huomioitava, ettA: 

kAyttAjAkoulutusta tulisi antaa hetkellA, jolloin oppi
laan motivaatio on korkealla esimerkiksi hetkellA, kun 
oppilas tarvitsee tietoa 
oppiminen tekemAllA on tehokasta 
kAyttAjAkoulutus on tehokkaampaa, jos oppilas ymmArtAA, 
mitA hAn tekee ja miksi - siis, jos uudet tiedot voi
daan suhteuttaa olemassaolevaan tietoon 
oppilaalla pitAisi olla mahdollisuus palautteen antami
seen 

lisAksi olisi syytA huomioida, ettA opetusmenetelmAt, joissa yh
distyy eri aistien kAytto ovat tehokkaampia kuin ne menetelmat, 
jotka perustuvat vain yhden aistin kAyttoon. Myos opetettavan mah
dollisuus kontrolloida tietotulvaa opetustilanteessa vaikuttaa 
edistAvAsti oppimiseen. NAiden lisAksi myos vuorovaikutus ihmisten 
vAlillA opetustilanteessa vaikuttaa opetustapahtumaan. Vuorovaiku
tus voi olla opettajan ja oppilaiden valistA tai eri oppilaiden 
vAlistA. Opetusmenetelmien valinnassa olisi myos huomioitava oppi
laiden lukumaArA, heidAn kAytettAvissA oleva aikansa, opetuksen 
tavoitteet seka se, millaista opetusta halutaan antaa. 

Haaralan (1988) mukaan opetusmenetelmAt voidaan jakaa kahteen ryh
mAAn: palvelutukeen ja varsinaiseen opetukseen. Palvelutukeen 
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liittyvat ne muodot, joissa joko yksilBllisesti opastetaan kirjas
ton palvelujen kayttBBn tai markkinointiin liittyvat toimet. Var
sinaista opetusta ovat kurssit ja luennot. 

Ensimmaisina kirjaston kaytBn ohjaajina toimivat kirjaston opas
teet, esimerkiksi kyltit ja oppaat, jotka tulisi suunnitella mah
dollisimman huolellisesti (Alhainen, 1981). Opasteiden tulisi olla 
mahdollisimman selkeita, melko lyhyita ja kirjastoslangia tulisi 
valttaa. Kirjaston opasteilla on hyvin suuri merkitys henkilolle, 
joka vasta opettelee kayttamaan kirjastoa ja lBytamaan eri asioita 
sielta. Opasteilla tehdaan kirjasto helpommaksi hahmottaa. (Lind
berg, 1979) 

MyBs erilaiset harjoitukset ovat suosittuja. Viime aikoina on yha 
enemman alettu kayttaa audio-visuaalisia opetusmenetelmia. Aani
nauhoja, dioja, filmeja ja videonauhoja kaytetaan runsaasti kir 
jastonkaytBn opetuksessa. MyBs tietokonepohjaiset opetusohjelmat 
ovat vahitellen yleistymassa. 

Tanskanen (1983) on selvittanyt kaytettyja opetusmenetelmia. Pe
rehdyttamiskoulutuksessa kaytetyi~nat menetelmat ovat: 

ohjattu kiertokaynti 
kayttooppaan jakaminen 
kaytannBn harjoitukset 
luento. 

Tiedonhaun 	opetuksessa kaytetyimmat menetelmat ovat taas: 
demonstraatiot 
kaytannBn harjoitukset 
luento. 

Tanskassa suorakayttoisen tiedonhaun opetus alkoi vuonna 1975 tek
nillisessa korkeakoulussa (Wedel, 1982). MyBs Suomessa se sisally
tettiin opiskelijoiden kirjaston kaytBn opetukseen 70-luvun alussa 
(Kivela, 1974). Tarkoitus on opettaa kirjaston asiakkaat hakujen 
tekoon. Lamvik korostaa artikkelissaan juuri niiden ihmisten kou
lutusta, jotka tarvitsevat tietoa jokapaivaisessa tyBssaan (Lam
vik, 1982). Fjal"lbrantin Ruotsissa tehdyn kyselyn mukaan opetusme
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netelmina opetuksessa ovat olleet mm. luennot, pienryhmat, de
monstraatiot (online tai nauhoitettu), diat, filmit, kirjallista 
materiaalia seka suora oppilaan ohjaus (Fjal'lbrant, 1982). 

Perinteinen kirjaston kayttajakoulutus on suosinut luento-opetusta 
isoille opetusryhmille, opastettuja kiertokaynteja pienemmille 
ryhmille seka henkilokohtaista neuvontaa niille, jotka pyytavat 
neuvoa kirjaston neuvonnasta tai lainauksesta. (Fjallbrant, 1977) 

Opetusmenetelmat voidaan jakaa karkeasti niihin, jotka soveltuvat 
ryhmaopetukseen, niihin, jotka soveltuvat yksiloopetukseen seka 
niihin, jotka soveltuvat molempiin (Fjal'lbrant, 1977). 

Opetustyyppi 	 Opetusmenetelmat 

ryhmaopetus 	 luento 
seminaari/ohjattu ryhma/demonst
raatiot 
ohjattu kiertokaynti 

ryhma- ja yksiloopetus 	 filmi 
videonauhat 
nauha/dia 
aaninauha/kuvia 
aaninauha 

yksiloopetus 	 kirja, painettu ohjekirja jne. 
(micro-media) 
kaytannon harjoitukset 
ohjelmoitu opetus 
itseopiskelu materiaali 
(kiertokaynnit, opasteet jne.) 
henkilokohtainen neuvonta 



21 


6. ARVIOINTI 


Opetukseen kuuluu aina arviointia kuinka opetus on mennyt perille. 
T&lloin verrataan tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Nancy 
Fj&llbrant (1977) on k&sitellyt arvioinnin teoriaa laajasti, mo
nissa kirjoituksissaan. 

Alhainen (1981) toteaa, etta vaikka evalvointia pidet&an t&rke&n&, 
sit& harvoin tehd&an systemaattisesti. Syyn& t&h&n on usein ajan 
ja varojen puute, mutta myos se, etta se on vaikeaa, koska tavoit 
teiden maarittely on vaikeaa. Ei ole olemassa yleisesti hyvaksyt
tyja arviointimalleja kaytt&jakoulutusta varten. Menetelmat vaih
televat informaalisista, subjektiivisista (esimerkiksi epaviralli 
nen palaute opiskelijoilta kurssin paatyttya) formaalisempiin ja 
objektiivisempiin (hyvin laadittu kyselylomake). 

Aktiivista k&ytt&j&koulutusta antavat kirjastot ovat kuitenkin jo 
pitk&an mitanneet antamansa koulutuksen hyotya. Teknillisen kor
keakoulun kirjastossa videoprojektin yhteydess& mitattiin oppimis
ta diagnostisilla testeill& (Kivel& 1974, Haarala 1978). Turunen 
(1986) on selvitt&nyt kirjastotieteen ja informatiikan pro gradu 
-tyoss&&n tieteenalan vaikutusta kirjastonk&yttoon ja kirjaston
k&yton opetukseen. Erityisesti han pyrki selvitt&ma&n kirjaston
kayton opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista yleis
ja osatavoitteiden osalta. Turunen kaytti tavoitteista muodostet
tuja tavoitevaitt&mi&, esim. opin tuntemaan oman alani tiedonl&h
teet ja tiedodnhakuv&lineet ja osaan kaytt&& niit&, ja n&iden 
avulla muodosti kuvan kirjastonkayton opetuksen onnistumisesta. 
Tyytyv&isimpia saamaansa koulutukseen olivat tekniikan ja l&&ke
tieteen opiskelijat, joiden opetusohjelmiin se kuulunut jo pit 
k&&n. Sen sijaan yhteiskuntatieteiden opiskelijat suhtautuivat 
kriittisesti saamaansa opetukseen ja kaipasivat lis&& etenkin kir
jaston antamaa koulutusta. 
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7. YHTEISTYO KAYTTAJAKOULUTUKSEN ALALLA 


Kayttajakou1utusyhteisty6 Suomessa on ollut hyvin vahaista. Se 
olisi kuitenkin keino 1aajentaa kirjastojen kayttajakou1utukseen 
suunnattuja voimavaroja. Ta11a hetke11a jokainen kirjasto suunnit
telee omat kayttajakou1utusohje1mansa ja va1miste1ee itse oppima
teriaa1insa. Kayttajakou1utuksen yhtena onge1mana on my6s se, etta 
kayttajakou1utuksen suunnitte1uun ei tahdo 011a tarpeeksi aikaa 
eika resursseja. Niinpa kayttajakou1utukseen ja sen kehittamiseen 
ei voida keskittya vaan se tehdaan muun ty6n ohe11a. 

A1haisen (1981) mukaan kou1utusyhteisty6n ohe11a oppimateriaaliyh
teisty6 olisi erittain hy6dy11ista. Kaikil1a kirjastoi11a ei ole 
mahdol1isuutta tuottaa eri1aista oppimateriaa1ia, joten oppimate
riaa1in vaihto kirjastojen kesken olisi tode11ista voimavarojen 
saast6a. 

7.1 Kou1utusyhteisty6 

Hoganin (1980) mukaan kirjaston kayttajakou1utuksesta vastaavan 
henki16kunnan kou1uttamise11a pyritaan vaikuttamaan asenteisiin. 
Jos oppia ei saada, ei kayttajakou1utusta katsota tarkeaksi ty6s
sakaan. Toinen onge1ma on kou1utuksen epatasaisuus, sil1a kou1ut
tajat ja opetettavat asiat vaihtelevat, joten edes perusasioita ei 
opeteta kaiki11e sama1la taval1a. Onge1mana on my6s se, etta yhte
nainen ajatte1utapa puuttuu. Niinpa ei ole paasty edes yhteisym
marrykseen siita, mita kayttajakou1utus on. Lisaksi onge1mana on 
jatkuvan kou1utuksen tason ja ajoituksen maaritte1eminen. Usein 
kou1utettavi11a on hyvin eri1ainen tausta. Toiset ovat saaneet 
pa1jonkin koulutusta, toiset taas hyvin vahan. Niinpa on vaikea 
suunnite1la koulutusta, koska kou1utuksen tulisi sopia hyvin mo
nen1aisille ihmisil1e. 

Suomessa kirjastoalan koulutuksessa perehdytaan kayttajakou1utuk
sen antamiseen ainoastaan teoreettise1ta kanna1ta. Jokainen joutuu 
kou1uttamaan itse itsensa, hankkimaan oppimateriaalinsa ja valmis
te1emaan aina a1usta a1kaen opetuksensa. 
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7.2 Oppimateriaalikeskukset 

Oppimateriaalikeskuksia on perustettu useisiin ma"ihin, muun muassa 
USA:han ja 	Englantiin perustettiin keskuksia 1970-1uvulla. Oppima
teriaalikeskukset tai niita voi kutsua myOs valitystoimistoiksi 
(clearing houses) keraavat materiaalia ja levittavat tietoa oppi
materiaalista. 

Malleyn (1982) mukaan yhteistyO oppimateriaalikeskusten ja kaytta
jakoulutuksesta vastaavien valilla onnistuu, jos seuraavat asiat 
huomioidaan: 

1 	 onnistumisen ensimrnainen ehto on nakyvyys. Niinpa oppi
materiaalikeskuksen olemassaolosta on muistutettava 
jatkuvasti. 

2 	 nakyvyyden edellytyksena on hyva viestinta ja tehokkaat 
valineet. Esimerkiksi lyhyt lehtinen tai jokin saannOl
lisesti illnestyva julkaisu muistuttaa keskuksen olemas
saolosta. 

3 	 persoonallinen kontakti kayttajakoulutuksesta vastaa
vien kirjastonhoitajien kanssa on tarkea. Olisi hyva, 
jos keskuksessa on henkilO, jonka kanssa voisi keskus
tella henkilOkohtaisista kayttajakoulutuksen ongelmis
tao 

7.3 Pohjoismainen yhteistyO 

Kirjasto- ja informaatioalan pohjoismainen yhteistyOelin NORDINFO 
on tukenut kayttajakoulutuksen kehittamista myOntamalla avustuksia 
projekteihin seka seminaareihin ja konferensseihin. Nordinfon pai
nopisteala on 1970-80 -luvuilla ollut myos kayttajakoulutus. Vuon
na 1979 perustettiin Nordiska referensgrupp for anvandarutb"ild
ning. Ryhma koostui pohjoismaisista kayttajakoulutuksen asiantun
tijoista. Tavoitteena oli luoda koulutusohjelma kayttajakoulutusta 
antaville henkiloille ja kehittaa oppimateriaalia. Ryhma painotti 
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erityisesti teollisuuden piirissa annettavaa kirjasto- ja infor
maatiopalvelujen kayt6n koulutusta. Ryhman johtajana toimi Ralph 
Str6mfelt Sveriges Mekanf6rbund ' sta. 

Ryhman toimesta jarjestettiin vuonna 1980 seminaari Handledarsemi
narium f6r anvandarutbildning inom naringslivet Borasissa Ruotsis
sa. Seminaariin osallistui noin kolmekymmenta edustajaa Suomesta, 
Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Seminaarin tarkoituksena oli an
taa osallistujille valmiuksia toimia toisaalta aloitteentekijana 
kayttajakoulutuksen alalla ja toisaalta opettajana kayttajakoulu
tuskursseilla. 

Ryhman toiminnan tuloksena julkaistiin Norjassa my6s kayttajakou
lutuksen opas (Alnaes, 1983). NORDINFO anto; tukea my6s pohjois
maiselle kayttajakoulutuksen oppimateriaalikartoitukselle, joka 
tehtiin Link6pingin yliopiston kirjastossa. (Lindberg, 1980) 

NORDINFO on pyrkinyt aktiivisesti saamaan kayttajakoulutuksen pii 
riin laajasti eri ryhmat. Viime vuosina NORDINFO on antanut tukea 
peruskouluissa ja lukioissa toteutettavalle kirjaston kayt6n ope
tukselle. Projektin aikana on ty6skennellyt ty6ryhma, joka on tut
kinut NORDINFOn mahdollisuuksia edistaa koulujen kirjaston kayt6n 
opetusta. 

7.4 Kayttajakoulutusyhteisty6 muissa maissa 

Fjallbrant (1974,1982,1984,1987) on nronessa yhteydessa raportoinut 
eri maiden kayttajakoulutustilannetta. 

SCONUL-projekti on hyva esimerkki yhteisty6sta kayttajakoulutuksen 
alalla. Nain tuotettiin useita hy6dyllisia opetusvalineita ja mel
ko halvoin kustannuksin laajaan kaytt66n. SCONUL-projekti asetet
tiin dia-aani -ohjelmien yhteistuotantoa varten vuonna 1970, aluk
si kolmen kirjaston yhteisty6na. Chalmersin teknillisen korkeakou
lun ja Surreyn yliopiston yhteisty6projektina Ruotsissa kokeiltiin 
englanninkielisen SCONUL dia-aani -materiaalin kayttoa ja se ha
vaittiin hyvaksi. Tama kiihdytti oppaiden laajaa kayttoa ei vain 
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Ruotsissa vaan muissakin Skandinavian maissa. Chalmersin teknilli 
sen korkeakoulun kirjasto toimiikin SCONUL-materiaalikeskuksena ja 
kirjasto kaukolainaa materiaalia Pohjoismaissa. 

Vuonna 1975 aloitettiin Travelling Workshop tutkimusprojekti New
castlen Polyteknillisess~ kirjastossa Englannissa. Travelling 
Workshop on tavallaan opetuslaboratorio, joka voidaan perustaa so
pivaan laitokseen tarjoamaan tietoa, l~hdemateriaalia, opetusmate
riaalia, demanstraatioita ja esimerkkej~ k~ytt~j~koulutuksen alal
tao 

Myos suorak~ytt6isen tiedonhaun opetuksessa on ollut ep~virallista 
yhteistyot! kirjastojen kesken. Lontoon yliopiston ja Chalmersin 
teknillisen korkeakoulun v~lisena yhteistyon~ kehitettiin MEDIAT
RON-opetuspaketti tiedonhakuun, jossa k~ytettiin useita eri AV-va
lineit~. 

LOEX-projekti toimii USA:n kansallisena oppimateriaalilainauskes
kuksena USA:ssa ja se aloitti toimintansa vuonna 1972 (Fj~llbrant, 
1980). 

N~m~ esimerkit yhteistyohankkeista osoittavat, etta yhteisty6 
kayttajakoulutuksen alalla voi todella onnistua. 

Fjallbrantin (1980) mukaan olisi erittain tarkeaa, ett~ p~allek
k~inen ty6 kayttaj~koulutuksessa v~ltett~isiin. Erityisen sopivia 
yhteisty6n kohteita olisivat seuraavat kaytt~j~koulutuksen alueet: 

suorakaytt6isen tiedonhaun opetus 
itseopiskelupakettien kehittaminen tietyille aihea
lueille 
kayttaj~ryhmien tarpeiden selvittaminen 
kaytt~j~koulutuksen pa~ma~rien selvitt~minen 

opetus- ja evalvointimenetelmien kehitt~minen. 

7.5 Tinfon projektit 

Tieteellisen informainnin neuvoston ohjelmassa on jo pitemman ai
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kaa mainittu k~ytt~jien koulutus, viimeisimmassa se on tiedon hal
linnan koulutuksena. 

Vuosien varrella Tinfo on tukenut useita alueeseen liittyvia hank
keita. N~ist~ mainittakoon Lepiston (1987) kirjasto- ja tietopal
veluiden asemaa yrittaj~kurssien opetusohjelmissa kasitellyt sel
vitys. Jyrkosen (1987) atk-ohjelmisto on tarkoitettu suorak~yt
toisten hakujen opetusta helpottamaan. 

Monet Tinfon tukemista hankkeista eiv~t suoranaisesti liity k~yt
t~jien koulutukseen, vaan ovat joko kayttotutkimuksia tai kokei
luita. Niilla on kuitenkin ollut merkittava kayttajakoulutustehta
va. 

7.6 Tieteellisen kirjastoseuran kayttaj~koulutusselvitys 

Vuonna 1987 tehtiin Suomen tieteellisen kirjastoseuran kayttaja
koulutustyoryhm~n toimesta selvitys nimeltaan Kayttajakoulutus 
tieteellisissa kirjastoissa (1989). Kyselyyn osallistuneista 56 
kirjastoa ja tietopalvelua esitti halukkuutensa yhteistyohon. Yli 
puolet naista oli korkeakoulukirjastoja. 

Taulukko 1. Kirjaston kayton opetukseen liittyvat opettajien kou
lutustarpeet (Kayttaj~koulutustilanteen •• , 1987) 

% 
opettamisen taito 43 

oppimateriaalin valmistus ja tieto valmiista mater. 15 
opetusmenetelmat ja opetusvalineet 19 
tietoa kaytt~jien tieteenalasta 9 
kaytt~jakoulutuksesta yleens~ 9 

motivaatiosta ja sen lisaamisesta 4 
N=85 

Kyselyssa tiedusteltiin yhteistyohalukkuutta seka mita opetusta 
tarvittaisiin kayttaj~koulutusta antaville henkiloille 
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Koulutustarpeita koskevaan kysymykseen vastanneet toivoivat eniten 
esitystaidon opetusta. Pedagogista koulutusta kaivattaisiin, silla 
vastaajat toivoivat puheopetusta seka esiintymistaidon opetusta. 
Toiseksi eniten toivottiin tietoa opetuksen organisoinnista eli 
yleista opetusmateriaalia ja tietoa materiaalin laadinnasta. Toi
vottiin koulutusta opetuksen suunnittelusta ja kayttajakoulutuk
sesta tiedottamisesta asiakkaille seka tietyille kayttajaryhmille 
suunnatusta materiaalista. Myos kirjastotyossa tarvittavien yleis
ten asiakaspalveluun liittyvien valmiuksien opettamista kaivat
tiin. Olisi tarkeaa osata myyda kirjastoideaa niin, etta asiakas 
tulee mielellaan uudelleen kirjastoon. Tarkeaa olisi myos oppia 
nakemaan kirjasto asiakkaan kannalta. Neljas selva toivomusryhma 
oli opetuksessa kaytettavan oheistekniikan kayton opetus. Talloin 
toivottiin erityisesti uusien opetusvalineiden kayton opetusta ja 
mahdollisuuksien esittelya. Myos lyhyita kursseja av-valineiden 
kaytosta toivottiin. Viimeinen huomattava toivomusryhma oli oman 
opetusalan tuntemuksen 1isaaminen. Toivottiin oman tieteena1an on
gelmakenttien ja ammattiterminologian opetusta, kokemusta oman 
alan op'innaytetoiden 1aadirmasta seka oppia tutkimustyon 1uonteen 
ymmartamiseen. 

Jos yhteistyomahdollisuuksia pohditaan naiden toivomusten pohjal
ta, KAIKILLE kayttajakoulutuksesta vastaavi11e YHTEISENA TOIMIN
TANA sopisi: 

esitystaidon opetus 
y1eisten asiakaspalve1uva1miuksien opettaminen 
opetuksessa tarvittavan oheistekniikan opetus. 

ALAKOHTAISESTI eli samojen tieteenalojen kirjastojen valisena yh
teistyona sopisi: 

oppimateriaalin laadinta 
opetettavan tieteenalan tuntemus. 

Esimerkiksi oppimateriaalin laadinta sopii hyvin myos kaiki11e yh
teisena toimintana, jos on kyse niin y1eisesta materiaalista, etta 
kaikki kirjastot voivat sita kayttaa. 
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8. YHTEISTYOMAHDOLLISUUDET 

8.1 Yhteisty6mahdollisuuksien kartoitus puhelinhaastattelun avulla 

Yhteisty6mahdollisuudet kayttajakoulutuksen alalla ovat koulutuk
sessa ja oppimateriaaliyhteisty6ssa. Tassa ty6ssa kerattiin puhe
linhaastattelulla mielipiteita siita, miten yhteisty6ta kayttaja
koulutuksen alalla voitaisiin jarjestaa. Haastattelulla haluttiin 
esille kayttajakoulutuksesta vastaavien mielipiteita yhteisty6mah
dollisuuksista, jotta yhteisty6ta lahdettaisiin suunnittelemaan 
oikeille tahoille. Haastatteluun valittiin henki16ita vuoden 1987 
selvitysty6ssa olevan kayttajakoulutuksen asiantuntijaluettelon 
mukaan lahinna tieteellisista kirjastoista. Haastattelu tehtiin 
lahes puolelle asiantuntijaluettelossa mainitulle yhteensa 26 hen
ki1611e. 

Haastattelussa esitettiin vain kolme kysymysta, koska yhtakkia pu
helimessa ei pysty kovin helposti vastaamaan, varsinkaan laajempaa 
pohdintaa vaativiin, kysymyksiin. Niinpa esimerkiksi kysymyksessa 
yksi esitettiin niita vaihtoehtoja, jotka mahdollisesti tulevat 
kysymykseen. 

Haastattelussa esitetyt kysymykset olivat seuraavat: 

1 	 Mita yhteisty6mahdollisuuksia nakisit kayttajakoulutuk
sen alalla? Mitka naista esimerkiksi olisivat tarkeam
pia? 

Koulutus: 	 Oppimateriaaliyhteisty6: 
asiantuntijat 	 online-tiedonhaun opetus 
kurssit 	 oppimateriaalikeskus 
oppimater. 	opettajille alakohtaiset paketit 
onko muuta? 	 onko muuta? 

2 Mita haluaisit kokeiltavan ja mihin haluaisit itse 
osallistua? Esimerkiksi esitystaidon opetus, oppimate
riaalin valmistus, opetusmenetelmat? 
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Mitka kolme asiaa pitaisi saada kuntoon valtakunnan ta
solla kayttajakoulutuksessa? 

3 

Haastattelulla saatiin esille varsin paljon mielipiteita siita, 
minkalainen yhteistyo olisi toivottavaa ja mita eniten kaivattai
siin. Lisaksi esille tuotiin monia, mielenkiintoisia mahdollisuuk
sia kayttajakoulutuksen alalla. 

8.2 Koulutusyhteistyo 

Useat kysymykseen yksi vastanneet pitivat seka koulutusta etta op
pimateriaaliyhteistyota yhta tarkeana. Kuitenkin merkittava osa 
haastatelluista piti koulutusta oppimateriaaliyhteistyota tarkeam
pana. Osa kayttajakoulutuksesta vastaavista on saanut jonkin ver
ran koulutusta yhteistapaamisten yhteydessa. Koulutus, kuten yksi 
haastatelluista sanoi, kohentaa itsetuntoa. Koulutuksen tehostami
nen olisi myos aiheellista. Kun saadaan koulutusta, tuntee hall it 
sevansa asian ja pitaa asiaansa myos tarkeana. Myos oman kehysor
ganisaation opetusalan tuntemus katsottiin tarkeaksi, joten ongel
makenttien ja terminologian tuntemusta olisikin syyta lisata. 

Ulkomaisia oppikirjoja kayttajakoulutuksesta tunnettiin jonkin 
verran, mutta suomenkielista oppikirjaa kylla kaivattaisiin. Muut
tuva neuvontatyo (1988) mainittiin hyvana alan perusteoksena. 

Kouluttajien tapaamispaivat olisivat myos tarpeellisia, jotta voi
taisiin vaihtaa kokemuksia ja mielipiteita. Tapaamispaivien yhtey
dessa voitaisiin myos antaa jonkin verran koulutusta ja tapaamis
paivat ovat tarkeita myos siksi, etta talloin saadaan tietoa uu
sista asioista. 

Valtakunnallisen integroidun kirjastojarjestelman, VTLS:n, tulo 
tieteellisiin kirjastoihin olisi huomioitava myos kayttajakoulu
tuksessa. Esimerkiksi samanlaisen nayttoluettelon kaytto tekee 
mahdolliseksi sen, etta luettelon kayton opetus asiakkaille voi
taisiin suunnitella yhteisesti. Moni haastatelluista mainitsi 
VTLS:n ja kayttajakoulutuksen. 
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Myos asiantuntijaverkoston luominen esimerkiksi sahkopostin vali
tyksella tuotiin esille. Uusien mahdollisuuksien kuten CD-ROMin ja 
hypertekstin hyvaksikayton kursseja kaivattiin erityisesti. 

Haastattelun perusteella nayttaa silta, etta koulutusta tarvittai
siin aivan kaytannon asioissa kuten oppimateriaalin laadinnassa. 
Myos kokemusten vaihto kayttajakoulutuksesta vastaavien valilla 
katsottiin erittain tarkeaksi. Erittain tarkeata olisi myos paneu
tua enemman yleiseen kayttajakoulutuksen suunnitteluun, silla 
kayttajakoulutus on tulossa yha tarkeammaksi kirjastoissa. 

8.3 Oppimateriaaliyhteistyo 

Oppimateriaaliyhteistyo nahtiin myos erittain tarkeana yhteistyon 
muotona. Oppimateriaalin laadinnassa tehdaan jatkuvasti paljon 
paallekkaista tyota, mika ei ole kovin jarkevaa. Jotkut haastatel
luista tosin suhtautuivat siihen melko epailevasti. Epailijoiden 
mielesta suurimpana ongelmana on se, etta materiaa1i vanhenee ta
vattoman nopeasti. Ongelmana on myos se, etta oppimateriaali on 
niin erilaista eri kirjastoissa. Oppimateriaali tu1isi suunnitella 
kohderyhman mukaan, mika aiheuttaa omat vaikeutensa. Eraalla haas
tatelluista oli negatiivisia kokemuksia oppimateriaaliyhteistyos
ta, koska yhteistyo edes oman korkeakoulun sisalla ei ollut toimi
nut. Oppimateriaaliyhteistyo valtakunnan tasolla ei siis saanut 
kaikkia innostumaan. Oppimateriaa1ikeskusta tarkeampaa olisi ehka 
se, etta tieto tehdysta oppimateriaalista ja kayttajakoulutuskir
jallisuus olisi saatavilla tarvittaessa esimerkiksi tietokantana. 

Yleisesti ottaen oppimateriaaliyhteistyo katsottiin kuitenkin tar
peelliseksi. Toisaalta haluttiin yleista, kaikille sopivaa oppima
teriaalia ja toisaalta alakohtaista, omaa tieteenalaa koskevaa ma
teriaalia. Valineistoa kaivattaisiin myos lisaa, erityisesti av
valineita ha1uttiin lisaa. CD-ROMien kaytosta kaivattiin myos ope
tusmateriaa1ia. Lisaksi korostettiin sita, etta erityisesti vai
keatekoisen oppimateriaa1in va1mistuksessa olisi yhteistyosta hyo
tya. 
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Oppimateriaalikeskuksen luomisesta oltiin myos varsin innostunei
tao Keskuksen tulisi olla hyvin jarjestetty, jotta se pystyisi 
toimimaan tehokkaasti. Oppimateriaalikeskuksen luominen on resurs
sikysymys kuten eras haastatelluista totesi. Yleisilla kirjastoil
la voisi olla oma keskuksensa ja tieteellisilla omansa. Tai sitten 
vaihtoehtona ollsi yksi valtakunnallinen keskus, joka vastaisi 
kaikesta oppimateriaalista. Jotkut ehdottivat, etta keskuskirjas
tojen tehtaviin lisattaisiin oman alan oppimateriaalikeskuksena 
toimiminen. 

Kysymykseen mita yhteistyomahdollisuuksia nakisit kayttajakoulu
tuksen alalla vastanneet toivat esille lisaksi seuraavia mielipi
teita. Online-tiedonhaun opetuksessa nahtiin paljon yhteistyomah
dollisuuksia. Videofilmeja haluttiin lisaa kirjastonkayton opetuk
seen. Jatkuva tiedonlahteiden opetus pitaisi saada yhteiseksi. 
Yleensakin alakohtaisia opetuspaketteja toivottiin, silla alakoh
taisten opetuspakettien etuna on se, etta niita olisi helpompi 
paivittaa. Lisaksi olisi saatava materiaalia asiakkaiden itsenais
kayttoon. Juuri asiakkaiden itsenaiskayttoa olisi tan a paivana 
tuettava, silla taman paivan kirjastoasiakas kayttaa hyvin mielel
laan tietokonepaatteita ja muitakin kirjaston teknisia laitteita. 

8.4 Kokeilutoiminta 

Toinen kysymys koski kokeilutoimintaa ja osallistumista yhteistyo
hon. Kursseja haluttiin opetusmenetelmista, harjoituskirjojen laa
dinnasta, opetuspakettien laadinnasta seka esitystaidoista. Myos 
alakohtaiset koulutuspaivat katsottiin kokeilemisen arvoisiksi. 
Toisten kouluttajien tapaaminen olisi myos kokeilemisen arvoista. 
Yhteisen oppimateriaalin valmistusta voisi myos kokeilla. Jotkut 
vastaajista olivat sita mielta, etta av-materiaalin tuottamisesta 
ei ole riittavasti tietoa. 

Vastauksista voi paatella, etta osallistumishalukkuutta kylla loy
tyisi ja etta kaikkia uusia mahdollisuuksia ja valineita haluttai
siin kokeiltavan. Kokeilutarpeet olivat kaytannonlaheisia, konk
reettisia asioita. Kokeilemisenarvoisia olisivat vastaajien mie
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1esta esimerkiksi harjoituskirjojen 1aatiminen, CD-ROM -opetusma
teriaa1in kehittaminen, hyperteksti-opastusjarjeste1man 1aatiminen 
seka VTLS-opetuspaketit ja interaktiiviset videot. Varsinkin 
VTLS:n itsenaiskayttajien kou1uttamiseksi olisi kehite1tava ja ko
keiltava eri1aisia opetuspaketteja. Myos suu11isen ja kirjal1isen 
opetusmuotojen tehokkuutta ja naiden opetusmuotojen valisia eroja 
haluttiin tutkittavan. Lisaksi nayttoluetteloiden kayton opetus 
mainittiin yhtena kokeilemisen arvoisena asiana. 

8.5 Kayttajakoulutuksen mahdol1isuudet va1takunnan tasolla 

Viimeise11a kysymykse11a, mitka ko1me asiaa pitaisi saada kuntoon 
valtakunnan tasolla kayttajakoulutuksessa, saatiin esi11e hyvia 
kannanottoja kayttajakoulutuksen kehittamiseksi. Taman kysymyksen 
ja myos kakkoskysymyksen kohda11a tuli esille useita jo aikaisem
min eSitettyja asioita. 

Seuraavanlaisia mielipiteita tuotiin esiin. Va1takunnan tasol1a 
kayttajakou1utusta olisi kehitettava kokonaisva1taisesti, siis ko
ko kirjastojarjeste1ma huomioiden. Niinpa kirjaston kayton opetus 
olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kayttaja
koulutus olisi aloitettava kou1u1aisi11e jo varhain. Nain perus
tiedot kirjastosta kavisivat tutuksi jo nuorena. Opetusalan kir
jastojen kayttajakoulutus pitaisi saada tutkintovaatimuksiin, jot
ta opettajat saataisiin mukaan kayttajakoulutukseen. Naln vahen
tyisi myos kayttajakoulutuksen epatasaisuus. Lisaksi kaivattaisiin 
enemman yhteistyota opettajien ja kirjaston henkilokunnan valil1a 
kayttajakou1utusasioissa. 

Erittain tarkeaksi katsottiin myos se, etta kayttajakou1utukseen 
saataisiin henki10kuntaa (yksi ihminen kirjastossa kehittamaan 
kou1utusta), lisaa rahaa seka asianmukaiset ti1at ja va1ineet, 
jotta kayttajakou1utukseen voitaisiin paneutua kunno11a. Uusien 
teknisten laitteiden tu10 kirjastoon merkitsee myos sita, etta 
kayttajakoulutusta tarvitaan yha enemman. Toisaalta kirjaston 
asiakkaiden on havaittu olevan vasyneita osallistumaan kayttaja
koulutukseen. Niinpa olisi syyta miettia, miten kirjaston kayton 
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kursseista saatais;in hauskempia ja mielenk;intoisempia, jotta 
asiakkaat innostuisivat kursseista. 

Kayttajakoulutuksen kasitteesta esiintyy erilaisia mielipiteita ja 
tasta aiheutuu ongelmia. Ihmiset ikaankuin puhuvat eri asioista, 
joten saannolliset tapaamispaivat olisivat kylla tarpeen. 

Kirjastonhoitajakoulutukseen olis; saatava kayttajakoulutus laa
jemnin mukaan. Kunnollisen peruskoulutuksen lisaksi tarvitaan te
hokasta jatkokoulutusta. Osa haastatelluista piti suurena epakoh
tan a juuri sita, etta peruskoulutuksessa ei ole kayttajakoulutus 
mukana. 

Lisaksi toivottiin seminaareja, missa esiteltaisiin, miten kaytta
jakoulutuksen ongelmia on ratkaistu eri kirjastoissa. MyOs taman
hetkisen yhteistyOn jatkuminen ha1uttiin taata ja kou1utusyhteis
tyO olisi saatava jatkuvaksi ja saannOlliseksi. Yhta kayttajakou
lutuksen muotoa, kirjaston palvelujen markkinointia olisi myOs 
syyta lisata. Tarkeata olisi lisaks; se, etta jokin vaikutusval
tainen e1in tekisi suosituksia kayttajakou1utuksesta esimerkiksi 
annettavan koulutuksen maarasta. 

9. YHTEENVETO 

Taman selvitystyOn perusteella voidaan esittaa seuraavat toimenpi
de-ehdotukset kayttajakou1IJtuksen kehittamiseksi: 

Oppimateriaalitiedosto 
01isi syyta 1uoda valtakunnal1inen tiedosto kirjastojen 
kayttamasta ja niihin hankitusta oppimateriaalista. Op
pimateriaalikeskuksen luomista olisi myos syyta miet
tia. Onko sen luomiseen ja sen tehokkaaseen toimintaan 
tarpeeksi resursseja1 Voitaisiinko oppimateriaalikeskus 
sijoittaa johonkin kirjastoon1 Oppimateriaa1itiedosto 
toimisi taval1aan keskuksen korvikkeena ja tiedosto 
olisi he1pompi aikaansaada yhteistyona. Se olisi myOs 
he1ppo paivittaa ajantasalle. Oppimateriaalin lainaus
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mahdollisuuksia tulisi myos jarjestaa. 


Kayttajakoulutuspaivat 

Kayttajakoulutushenkilokunnan tapaamispaivat ovat hyvin 

tarpeellisia, joten ne olisi saatava saannollisiksi. 

Tapaamispaivia tulisi jarjestaa kaikille yleisina, mut

ta myos alakohtaisille tapaamisille olisi tarvetta. 

paivat on eras tarkeimmista keinoista tehostaa yhteis

tyota. 


Kokeilutoiminta 

Tamanpaivan kirjastot ovat suurten muutosten edessa: 

uudet tiedonhaun mahdollisuudet tulevat kirjastoihin. 

Uudet tekniikan suomat mahdollisuudet tulisi ottaa 

kayttoon esim. yhteisprojektien avulla. Tahan liittyen 

voitaisiin tehda yhteistyossa esim. VTLS:n kayttajakou

lutuspaketti. 


Yleisesti voidaan todetta, etta kayttajakoulutuksen suunnitteluun 
olisi saatava uusia raikkaita ideoita ja innostunutta vakea. Kayt
tajakoulutukseen osallistuville tulisi voida tarjota niin pedago
gista kuin alankin koulutusta. Yhteistyona voitaisiin esimerkiksi 
tuottaa kayttajakouluttajien opetuspaketti. Kaytannon tyossa olisi 
pohdittava yha enemman sita, miten asiakkaat saataisiin innostu
maan kayttajakoulutuskursseista eli kurssien sisalto olisi saatava 
kiinnostavammaksi. 
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