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Savonian kirjastotiimi
- 9 hengen tiimi: 4 informaatikkoa, 4 tietopalvelusihteeriä, 

tietopalvelupäällikkö
- 3 kampusta/kirjastoa kolmella paikkakunnalla

- Kuopiossa 7 hlöä
- Iisalmessa 2 hlöä
- Varkaudessa omatoimikirjasto, läsnäpalvelua 1 krt/vko

- Tiedonhaun opetusta kaikille tutkinnon suorittaville, 2h+2h+2h, yht. 
noin 200h/ vuosi

- Tiedonhaun ohjausta saavat kaikki tarvitsijat, vuodessa n. 240h
- Aineistoista noin 90% verkossa, 10% painettua
- Kaikki avoimen tieteen käytännön tehtävät: julkaiseminen, aineistot ja 

infrat, oppiminen ja oppimateriaalit
- Julkaisuissa yhteistyö viestinnän kanssa, avoimen tieteen ylin vastuu

vararehtorilla

Kaikki tekevät kaikkea mutta kaikilla myös omia vastuita ja projekteja
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Osaamisen kehittäminen kirjastotiimissä

- Ei työtä hankaloittavia osaamisvajeita
- Tarpeet ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat osaamisen 
kehittämistä

- Osaamista hankitaan kun sitä tarvitaan
- Autonomisuus sallitaan, asiantuntijat tietävät itse mihin 
oppia tarvitaan

- Esimiehen tehtävä vinkata mahdollisuuksia ja tarjota työaikaa 
kouluttautumiseen
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Osaamisen kehittäminen käytännössä

• Vertaisoppiminen (myös kirjaston ulkopuolella omassa
organisaatiossa), työpari-ajattelu

• Osaamista ja opittua jaetaan: 
• viikkopalaverit (kaikki), asialista avoin
• kehittämisryhmä (informaatikot, tpp ja tietohallinnon

yhteyshenkilö), asialista avoin
• kehittämispäivät (kaikki), valittuja teemoja

• Mahdollisuudet Erasmus-rahoitteisiin henkilökuntavaihtoihin
yms. 

• Mahdollisuudet ristiinopiskeluihin ja täydentävien
koulutusten suorittamiseen (esim. opettajan pätevyys)

• Säännölliset esimiesfoorumit esimiestyön ja johtamisen
tukena
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Osaamisen kehittäminen, oppia muualta

• Koulutukset verkossa
• Mututuntuma että koulutus lisääntynyt, aina ei mielletä

koulutukseksi, ei tilastoida “kuten ennen”
• Kirjastotoiminta hyvin verkottunutta, yhteistyöryhmät
ja koulutukset yhteisiä ja avoimia

• Vertaistuki ja –oppiminen yhteistyöryhmissä
• Tärkeimpiä: 

• AMKIT-konsortio
• Avoin TKIO-verkosto
• Kansalliskirjasto
• CSC
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Kampusten väliset toiminnot & monikampustoiminta 

- Henkilökunta ja aineisto liikkuu
- Palveluajat ja omatoimiajat erilaiset eri kampuksilla

- E-kirjasto 24/7, etäohjaukset, etäpalvelu, ulkopuoliset
apurit

Kaikille mahdollisimman tasapuoliset palvelut.
Käytännössä toteuttaminen ei ihan onnistu.
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