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SYN:in tutkimuksen tuen
verkoston tehtävät (1)

• kuvata ja tuotteistaa kirjastojen
tutkimukselle antamaa tukea

• toiminnan alkuvaiheessa paneutua
erityisesti tutkimuksen arvioinnin
palveluihin, mm. bibliometriikkaan

• bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien
arviointipalvelujen terminologian käytön
selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen



SYN:in tutkimuksen tuen
verkoston tehtävät (2)

• jakaa tietoa tutkimuksen arvioinnista,
julkaisemisesta, bibliometriikasta ja
tutkimusdatasta

• edistää bibliometristen menetelmien
osaamista (koulutus) ja tieteellisten
kirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen
palveluissa

• seuraa kansallista ja kansainvälistä
kehitystä aihealueilla



Tutkimuksen tuen verkoston
viestintä ja koulutukset

• Tutkimuksen tuen verkoston viestintää varten
on perustettu sähköpostilista
tutkimuksentuki-syn(at)helsinki.fi.
– Listalla tiedotetaan ja keskustellaan tutkimuksen

tuen palveluista
• Verkosto on järjestänyt ja järjestää

seminaareja (bibliometriikkaseminaarit 1 ja 2;
lisää seminaareja on tulossa mm.
tutkimusdatasta ja
aineistonhallintasuunnitelmista)



Rakenne

• Yleistä osaamisen johtamisesta ja
kehittämisestä

• Kuinka SYN edistää osaamisen
kehittämisen ja tutkimuksen tuen
palveluita uudessa strategiassaan?

• Osaamisen kehittäminen Helsingin
yliopiston kirjastossa

• Yhteenveto



Osaamisen johtaminen
• systemaattista johtamistyötä
• kytkeytyy organisaation tavoitteisiin ja päämääriin
• tavoitteena turvata, kehittää, luoda ja vaalia

organisaation kannalta strategisesti tärkeää
ydinosaamista
– ei ole (ainakaan helposti) ulkoistettavissa
– muuttuu organisaation toimintaympäristön, tavoitteiden

ja tehtävien mukana
• tavoitetilana oppiva organisaatio, jossa

organisaatiokulttuuri, tieto- yms. järjestelmät  sekä
toimintakäytännöt ja -mallit tukevat järjestelmällistä
oppimista



Osaamisen johtaminen (2)
• Johtamisen tulee olla tuloksia tuottavaa:

– kehittyneemmät toimintatavat
– paremmat tuotteet
– toimivammat palvelut
– > yksilöiden, ryhmien ja koko organisaation

innovatiivisuuden lisääntyminen
• Tärkeää hahmottaa toimintaympäristön muutosta ja

tulevaisuuden osaamistarpeita
– Voidaanko jostakin osaamisesta luopua tai voidaanko

se ulkoistaa?
– Missä tulevat olemaan organisaation suurimmat

osaamisvajeet viiden vuoden päästä?



Oppimisesta (1)

• Monologinen oppiminen
• Dialoginen oppiminen

– Vrt. ”lyödään viisaat päämme yhteen” vs.
”mitä useampi kokki sitä huonompi soppa”

• Trialoginen oppiminen
– myös lopputulos merkitsee

• Oppimista esiintyy niin yksilön, ryhmän
kuin organisaationkin tasolla



Oppimisesta (2)

• ”Me uskomme, että täytyy vain palkata
parhaat tyypit ja jättää heidät sitten
rauhaan. Silloin tulee parasta jälkeä.
Täällä ei ole hierarkiaa, kellään ei ole
kaikkia lankoja käsissään – jos luovuutta
alkaa manageroida, asiat menevät
pieleen.” Viestintäpäällikkö Heini Vesander
/ Supercell







Osaamisen johtamisen välineitä
• Henkilöstösuunnitelma
• Osaamiskartoitukset

– Oppimissuunnitelmat, -palaverit, -kartat
• Työhyvinvointikyselyt
• Kehityskeskustelut
• Rekrytointi ja perehdyttäminen
• Palkitseminen
• Automatisointi ja työrutiinien (prosessien)

kehittäminen (-> tilaa asiantuntijatyölle)
• Osaamisen siirtäminen
• Osallistaminen











Tavoiteohjelma 2013-2016 (Helsingin
yliopiston kirjasto)

• ”Informaatio- ja toimintaympäristön muutos edellyttää
henkilöstöltä kykyä ennakoida tulevaa kehitystä.”

• ”Haasteena ovat etenkin uudet erikoisosaamista
edellyttävät tehtävät ja palvelut.”

• ”Lähivuosina kirjastosta tulee jäämään eläkkeelle useita
henkilöitä… Varmistetaan osaamisen ja relevantin
hiljaisen tiedon siirtyminen.”

• ”Kirjasto huolehtii henkilöstön osaamisen kehittymisestä…
luomalla uusia ja joustavia malleja tehtäväkiertoon ja
osaamisen sekä tehtävien kehittämiseen.”

• Henkilöstösuunnitelma on parhaillaan tekeillä
• Kirjastossa on aktiivisesti toimiva osaamisen kehittämisen

työryhmä



Osaamisen kehittämisen painopisteet
vuonna 2013 (1)

• vahvistetaan e-aineistojen tuntemusta
• parannetaan digitaalisten viestintävälineiden

osaamista
• lisätään tutkimusdataosaamista
• parannetaan bibliometriikkataitoja
• kehitetään esimiestaitoja
• parannetaan vuorovaikutustaitoja
• järjestetään markkinointi- ja viestintäkoulutusta
• vahvistetaan talousosaamista



Osaamisen kehittämisen
painopisteet vuonna 2013 (2)

• järjestetään riittävä perehdytys
• parannetaan asiakaspalveluhenkilökunnan

osaamista
• tuetaan yksikköjen omia oppimisen

painopistealueita



Oppimisen työvälineet Helsingin yliopiston
kirjastossa

• kehityskeskustelut, oppimissuunnitelmat, -palaverit ja -kartat
• opintopiirit, työpajat, viikkopalaverit
• osallistuminen kansainvälisiin ja kansallisiin alan

seminaareihin/konferensseihin
• kansalliset ja kansainväliset työryhmät ja verkostot
• henkilöstökoulutus
• yksikköjen/kampuksien tarjoamat koulutukset
• maksulliset koulutukset (rajallinen mahdollisuus)
• mentorointi, perehdytys, parityöskentely, työnohjaus, työnkierto
• asiantuntijavierailut ja -luennot
• täydennyskoulutus, oppisopimukset, muu oma-aloitteinen

kouluttautuminen
• lukeminen ja muu itseopiskelu
• intra, Verkkari, wikit yms. verkkoviestintävälineet



Osaamisen kehittämisen
kumppanit

• Aalto-yliopiston kirjasto, muut yliopisto- ja
korkeakoulukirjastot

• Kansalliskirjasto, Varastokirjasto
• Työhyvinvointiyksikkö (HY)
• Muut koulutusta antavat tahot (STKS, SYN

jne.)



Esimerkki: Kuulumisia
maailmalta -tilaisuus

• konferenssiosallistujien kootut kokemukset
• ”Mitä uutta konferensseihin osallistuneet

työkaverimme kuulivat ja näkivät? Tuliko
uusia ideoita, joita voi toteuttaa täälläkin?
Tule kuulemaan ja kyselemään vuoden
aikana kansainvälisiin konferensseihin
osallistuneiden kokemuksia.”



Lopuksi

• Oppiminen ei aina ole helppoa ja mukavaa
(joskus toki on)
– Virheet, konfliktit, ristiriidat ja hämmennys

oppimisprosessin käynnistäjinä
– Avoin keskustelukulttuuri edistää mm. virheistä

oppimista
• Hedelmistään oppiva organisaatio

tunnetaan
• Jos kertaus on oppimisen äiti, vaihtelu on

sen isä
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