
ST

Kansainväliset
IL-kehykset
suomalaisissa
korkeakoulukirjastoissa

Kyselyn tulokset

Kati Syvälahti,

Helsingin yliopiston 
kirjasto

Janika Asplund,

Tampereen yliopiston 
kirjasto

STKS
IL-seminaari
17.11.2017



Sisältö

• Kyselyn tavoitteet

• Kyselyn toteutus

• Kyselyn tuloksia
• Informaatiolukutaidon standardit & tiedonhankinnan opetus kirjastoissa

• Informaatiolukutaidon kehykset

• Yhteenveto



Kyselyn tavoitteet

• Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten korkeakoulukirjastojen näkökulmia 
informaatiolukutaidon kehyksiin.

• Tutkimuskysymykset:

• Mitkä ovat/mikä on informaatiolukutaidon opetuksen kohderyhmä(t)?

• Kuinka tiedonhankinnan opetus on toteutettu esim. lähiopetus atk-luokassa tai 
verkkokurssi?

• Ovatko informaatiolukutaidon standardit tai kehykset tutut organisaatiossanne?

• Onko standardeja tai kehyksiä hyödynnetty opetuksen suunnittelussa?

• Kuinka hyvin informaatiolukutaidon kehykset kuvaavat opiskelijoiden tarvitsemia 
taitoja?

• Onko tulevaisuudessa organisaationne tarkoitus hyödyntää informaatiolukutaidon 
kehyksiä opetuksen suunnittelussa?

• Mikä on kurssien suunnittelun kannalta keskeisin IL kehys?



Kyselyn
toteutus

Verkkolomake lähetettiin yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulukirjastojen johtajille sähköpostilistojen
avulla.

Kysely oli avoinna 4 - 31.5.2017 ja jokaisesta kirjastosta vastattiin
kerran.

Kirjastonjohtajat joko vastasivat kyselyyn itse tai välittivät kyselyn
vastattavaksi informaatiolukutaidon opetuksen asiantuntijoille
omassa kirjastossaan.

Verkkolomakkeella kysymykset olivat englanniksi ja kyselyyn sai
vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tietoa kirjastojen näkemyksistä kehyksiin kerättiin avoimilla ja 
strukturoiduilla kysymyksillä.

Kyselyyn tuli 31 vastausta.



Informaatiolukutaidon standardit

Vuonna 2000 ACRL (The Association of 
College & Research Libraries) julkaisi

informaatiolukutaidon standardit (The 
Framework for Information Literacy for 

Higher Education).

Suomeksi käännetyistä standardeista on 
kirjastoille annettu suosituksia

informaatiolukutaidon integroimiseksi
korkeakouluopintoihin

Kansallisessa Informaatiolukutaidon
opintosuunnitelma-hankkeessa 2004 -

2006. 

IL-suositusta päivitettiin 2013: SYN 
(Suomen yliopistokirjastojen neuvosto) ja 
AMKIT-konsortio (Ammattikorkeakoulujen

kirjastoyhteistyökonsortio) laativat
yhteisen suosituksen “Suositus Suomen

korkeakouluille: Informaatiolukutaito
korkeakouluopinnoissa”.



IL-standardit opetustyössä



Informaatiolukutaidon 
standardit 
käytännössä

”Olemme aikanaan todella perusteellisesti tutustuneet IL-
standardeihin ja huomioineet ne suunnitellessamme
tiedonhankinnan opetusta.”

"Standardeja on käytetty, kun on käyty laitoksilla
keskustelemassa th-opetuksesta."

"Standardien pohjalta on laadittu IL-ops, jota on vaihtelevasti
hyödynnetty opetuksessa. Opiskelijoiden
informaatiolukutaitojen arvioinnissa on hyödynnetty myös
standardeja."

"Kolmivaiheinen mallimme perustuu IL-standardeihin."



Tiedonhankinnan opetus kirjastoissa



Monimuotoista 
opetusta





Vuonna 2015 ACRL julkaisi 
informaatiolukutaidon 

kehykset (The Framework 
for Information Literacy 
for Higher Education).



IL-kehykset opetustyössä



Informaatiolukutaidon kehykset käytännössä

"Koulutusohjelmien kanssa 
keskulteltaessa 

osaamistavoitteita on käytetty 
pohjana opetuksen 

suunnittelussa. 
Osaamistavoitteita on muotoiltu 

kehysten avulla."

"IL-opetuksen toteutuksia on 
muutettu huomioimalla uudet 

kehykset."

"Koulutukset ovat yhdistelmä 
vuoden 2000 ja 2015 kehyksistä, 

mutta painotus on 
uudemmissa."

"Me teimme 0,5 opintopisteen 
laajuisen MOOC periaatteella 

toimivan kurssin 
polkuopiskelijoille kokonaan 

uusien kehysten 
lähtökohdasta..."



Kuinka hyvin informaatiolukutaidon kehykset
kuvaavat opiskelijoiden tarvitsemia taitoja?



IL-kehykset & opiskelijoiden taidot

"Kehysten esitystapa ja kieli ei tuo samalla tavalla esille työelämätaitoja kuin muut toimijat."

"Uuden tiedon hakeminen, arviointi ja tekijänoikeudet ovat nykypäivän yleissivistystä. 
Ajattelemme että työnantajat edellyttävät näiden taitojen osaamista akateemisesti 
koulutetuilta. Akateemisilla aloilla työskentelevien tulee hallita kaikkia kehysten osa-alueita."

"Frames are better than former standards because they have a broader view of what IL skills 
are."

"Kehykset ovat kuitenkin selkeä parannus aikaisempaan: ne ovat mm. työelämälähtöisiä ja 
huomioivat muuttuneen tietoympäristön."



Mikä oli
kehyksistä
suosituin?





Näkökulmia kehyksiin

"We think they should be 
translated to Finnish and 

connect again like previous 
standards to all Higher 
education in Finland..."

"Kiitos teille kyselystä ja sen 
myötä kiinnostuksesta perehtyä 
tarkemmin IL-viitekehykseen."

"Kovin korkealentoista on tämä 
IL-raamisto."

"On tarpeellinen ja tärkeä 
päivitys edelliseen 

suositukseen; tämä on nyt 
paremmin ajan tasalla ja vastaa 

nykypäivän 
informaatioympäristöä..."

"2015 kehyksiin tulleisiin uusiin 
sisältöihin liittyvät käytännön 

pedagogiset 
esimerkit,hyödyttäisivät kaikkia 

kirjastoja tiedonhankinnan 
opetuksessa."



Yhteenveto
• Kyselyyn vastanneista kirjastoista 71 % tunsi ACRL:n

informaatiolukutaidon kehykset

• Kirjastoista 39 % oli jo hyödyntänyt kehyksiä 
osaamistavoitteiden ja opetussuunnitelmien päivittämisessä 
sekä eri vaiheiden opiskelijoiden kurssitoteutuksissa

• 58 % aikoo hyödyntää kehyksiä tulevaisuudessa, 31 % miettii 
mahdollisuutta

• Käytännön esimerkkejä kehysten soveltamisesta toivotaan 
lisää

• Kehykset nähdään hyvänä keskustelun apuvälineenä

• Kehysten suomennoksia toivotaan

• Kyselyn tuloksista on tekeillä suomenkielinen ja 
kansainvälinen artikkeli
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