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IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta     
IL-palveluihin –seminaari

30.11.2010

Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto

Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto

Eila Rämö, Arabian kampuskirjasto

Opetustarjonta Otaniemen 

kampuskirjastossa

• Perehdytys uusille opiskelijoille – kirjaston osuus (<1op) 

kurssilla Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin – lähes 

kaikille pakollinen

• Tiedonhaun ja viittaustekniikan opetus (1op) 

kandidaattiseminaarissa – pakollinen kaikille

• Diplomityöntekijän työkalut (3 op) – vapaaehtoinen

• Räätälöity opetus esim. tohtorikoulut ja 

työllistymiskoulutukset

• Opetuskielinä suomi, ruotsi, englanti



29.11.2010

2

Opetusmetodeja

• Luennot

• Parikeskustelut

• Aktivoivat tehtävät 

• Fiilisjana

• Ryhmätyöt

• Demot 

• Ohjatut harjoitukset

• Harjoitustehtävät

• Verkkokeskustelut

• Vertaistuki

• Henkilökohtaiset opastukset

Tilastoja vuodelta 2009

• Opetustilaisuuksiin osallistuneiden määrä 7420

• Opettajia 4 lisäksi 12 kirjastolaista osallistunut 

opetukseen

• Opetustunteja 

- luentoja 176

- kierrätyksiä ja harjoituksia 140

- dippatyöstartteja 72
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Opetustarjonta Töölön 

kampuskirjastossa

• Kirjasto tutuksi (Mursustartti)

• Ryhmästartti (maisteri- ja kandidaattiohjelmat, 

seminaariryhmät, ainelaitokset)

• Gradustartti

• Jatko-opiskelijan tiedonhakustartti

• Opettajan/tutkijan tiedonhakustartti

• Ulkopuolisille maksulliset opastukset

Sisältö ja toteutus

• Huomioitu opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja 

tutkimusryhmien erilaiset tarpeet

• Startit ovat henkilökohtaisia noin tunnin kestäviä 

tiedonhaun opastuksia, joissa käydään läpi osallistujan 

kannalta keskeisiä kirjaston tarjoamia palveluita

• Tieto henkilökohtaisesta startti-palvelusta saatu usein 

graduseminaarista tai kirjastosta

• Ryhmäopetukset seminaariryhmän vetäjän tilaamia

• Opetuskielet: suomi ja englanti
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Tilastoja vuodelta 2009

• Koulutuksia 142, joista

– Ryhmästartteja 21

– Henkilökohtaisia startteja 87

• Osallistujia 926

• Opetustunnit 142

• Opettajia 7

Opetustarjonta Arabian 

kampuskirjastossa

Pakolliset IL-opinnot 3 op

Kandidaatin tutkinto 2 op

• Tiedonhaun perusteet 0,5 op (6 h lähiopetusta)

• Kuvahaun kurssi 0,5 op (6 h)

• Syventävä tiedonhaun kurssi I 1 op (8 h)

Maisterin tutkinto 1 op

• Syventävä tiedonhaun kurssi II (8 h)

(osana tutkimusvalmius-opintokokonaisuutta, 5 op)
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Sisältö ja toteutus

• Kurssit koostuvat lähiopetuksesta ja itsenäisesti 
tehtävistä harjoituksista, räätälöity opetus

• Itsenäisen opiskelun tueksi tarjotaan verkko-
oppimateriaalia                                                        

• Kurssi ”Tiedonhankinnan perusteet” sijoitetaan 
opintojen alkuun. Muut kurssit integroidaan 
koulutusohjelma-kohtaisesti siten, että ne tukevat ao. 
aineen opetusta. 

• Toteutustapa vaihtelee koulutusohjelmakohtaisesti

• Opetuskielet: suomi ja englanti

• Kirjastolla lisämääräraha opetuksen toteuttamiseen

Valinnaiset opinnot

Maisterin tutkinto

• Kuvahaun kurssi 

• Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus 
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Muu opetustarjonta

Jatko-opiskelijat ja muut tutkijat

- Tiedonhaun kurssi, Kuvahaun kurssi ja henkilökohtainen ohjaus

Opettajat ja muu henkilökunta

- ryhmäopetus ja henkilökohtainen ohjaus

PYH-toiminta

-osastot, koulutusohjelmat, tutkimusryhmät, räätälöity koulutus

Ulkomaiset vaihto-opiskelijat

- englanninkieliset opastukset kirjaston tiloihin ja palveluihin

Porin yliopistoyksikkö, taide ja media

Ulkopuoliset ryhmät

- opetuksen sisältö sovitaan ryhmän tarpeiden mukaisesti  

Tilastoja vuodelta 2009

• Kursseja 30

• Opetustunnit 538

• Osallistujat 835

• Opettajia 4
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IL-palvelut Aalto-yliopistossa -

tulevaisuus

• Matriisiorganisaatio – tiimit valmiina vuoden 2010 

loppuun mennessä

• Opetus ja tietopalvelut –tiimi

• Tehtävä: Opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston 

opiskelijoille sekä räätälöityjen koulutustilaisuuksien 

tarjoaminen muille sidosryhmille. Tiimin tehtäviin kuuluu 

myös verkko-opetuksen ja siihen liittyvien digitaalisten 

tietopalvelujen kehittäminen.

• Osa IL-palveluista tuotetaan keskitetysti osa hajautetusti 

kunkin kampuksen tarpeiden mukaan

IL-palvelut Aalto-yliopistossa -

tulevaisuus
Tavoitteet/haasteet:  

• Osa opetuksesta tutkintovaatimuksiin joka kampuksella

• Verkko-opetus (kaikille yhteinen opetus/tiettyjen 
kokonaisuuksien opetus)

• Opetusmateriaalin laatiminen kaikkia kampuksia 
palvelevaksi  (tietokantaesittelyt yms.)  

• Opetetaan ristiin eri kampuksilla asiantuntijuuden 
pohjalta/opiskelijat liikkuvat ristiin eri kampuksilla ja 
osallistuvat millä tahansa kampuksella järjestettävään 
opetukseen tarpeensa mukaan

• Poikkitieteelliset maisteriohjelmat, Factorit
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IL-palvelut Aalto-yliopistossa -

tulevaisuus

Haasteita

• Kaikki e-aineistot yhteiskäytössä

• Miten eri kampuksilla omaksutaan tieto itselle uusista 

aineistoista ja palveluista? 

• Yhteinen Aalto-yliopiston verkko / oma vanha verkko 

• Yhteinen etäkäyttöyhteys

• Aalto-yliopiston organisaatio on vielä rakenteilla

Kiitos!

Kuva: Safa Hovinen


