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Koulutuksen tavoitteet

Viikin tiedekirjaston tavoitteena on olla mukana
yhteistyössä tiedekuntien opetuksen kehittämisessä Viikin
kampuksella. 

Kirjasto huolehtii siitä, että valmistuessaan opiskelijoilla
on hyvän informaatiolukutaidon vaatimat
tiedonhankintataidot. 



Koulutustiimi

kouluttajat
kokoukset
Alman työryhmäalue



Kohderyhmät

Eri laitosten opiskelijat Viikin kampuksella
Tiedekuntien henkilökunta
Ulkopuoliset asiakkaat



Opetustarjontaa

Kirjastokierrokset
Neuvonnan päivystys 
E-mail



1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

Kirjastokierros

TVT-ajokortin tiedonhankintaosio:
Lähiopetus 2 h, itseopiskeluaineisto,
tentti

TVT-ajokortin opetusta yhteisesti
kampustasolla, niille jotka eivät ole 
vielä läpäisseet tenttiä, jos tarvetta

Kandiseminaari
Lähiopetus esim. 2x2h 

Maisteriseminaari
Lähiopetus esim. 2h 

Haut haltuun - tieteellinen 
tiedonhankinta mmtdk:n
jatko-opiskelijoille, 1 op 

Tavoite: Oma kirjasto tutuksi ja helposti lähestyttäväksi sekä
itsenäiseksi kirjaston käyttäjäksi oppiminen 

Sisältö: Kirjaston palvelut ja kokoelmat, lainaaminen ja 
Helkan alkeet

Tavoite: Tutustua opintojen alkuvaiheessa tarvittaviin 
tiedonhankinta-asioihin

Sisältö: Tiedonhankinnan ja tekijänoikeusasioiden  perusteita, 
esimerkkitietokantoina Helka ja Nelli. Mielellään omat tiedonhaun/
harjoitustyön aiheet.

Mielellään myös muuta opetusta 
ja yhteistyötä laitosten opettajien
toiveiden mukaan

Opiskelijat voivat itse koota ryhmiä
ja pyytää opetusta kirjastosta

Viikin tiedekirjaston tiedonhankinnan opetustarjontaa

Tavoite:  Oppia tunnistamaan oman alan keskeiset tieteellisen 
tiedon lähteet ja osata käyttää tehokkaasti yhtä niistä. Osata 
käyttää viitteidenhallintaohjelmaa viitteiden säilytykseen ja 
lähdeluettelon muokkaukseen.

Sisältö: Esim. CAB, Web of Science tai Ebsco, e-lehdet, 
RefWorks, harjoittelua omista aiheista

Jatko-
opinnot

Tavoite: Tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen

Sisältö: Viimeisimmät uutuudet, omat kysymykset ja kertaus,  
lisää oman alan tietokantoja

Tavoite: Tiedonhakutaitojen päivittäminen oman tutkimuksen 
edellyttämälle tasolle

Sisältö: Tiedonhaun perusteita, oman alan keskeiset
tiedonlähteet, harjoittelua omasta aiheesta, 
henkilökohtainen tapaaminen tietoasiantuntijan kanssa

6.6.2006 Viikin tiedekirjasto, Päivi Helminen



Kaikille avoin lähiopetus 1/3

Tiedonhankinnan perusasiat haltuun, 3 tuntia

Yleiskuva tiedonlähteistä Helsingin yliopistossa
Helka-kirjastotietokannan käyttö
Nelli-tiedonhakuportaalin tarjoamat
tiedonhakumahdollisuudet
Kurssi sopii TVT-ajokortin tiedonhankintaosion opetusta
korvaavaksi kurssiksi



Kaikille avoin lähiopetus 2/3

Syvennä tiedonhankintataitojasi, 3 tuntia

Viikin tieteenalojen kansainväliset tietokannat ja
elektroniset lehdet osallistujien tarpeiden mukaan
Uutuusseuranta
Kurssi sopii kandiseminaarien tiedonhankinnan opetusta
korvaavaksi kurssiksi



Kaikille avoin lähiopetus 3/3

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma , 2 tuntia

Hakutulosten siirto tietokannoista vaivattomasti RefWorksiin
Viitteiden järjestely kätevästi eri kansioihin
käsikirjoituksen lähdeviitteiden muotoilu automaattisesti tietyn tyylin
mukaisiksi


