
Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto 



Vastaava  

informaatikko 

5 informaatikkoa 
1 pääkirjastossa 

2 aluekirjastoissa 

2 kombikirjastoissa 

Koulukirjaston 

informaatikko 
Opetuspalveluiden 

henkilöstöä 

Informaatikot Oulussa 
muodostavat asiantuntijaryhmän 



 

 

 

Informaatikoiden asiantuntijaryhmän tavoitteet 

Vetovastuu 

opetusmateriaalien 

kehittämisessä sekä uusien 

teknologioiden, 

opetusmenetelmien ja 

medioiden 

hyödyntämisessä. 

Toimintamallien testaus  

& vakiinnuttaminen 

kirjaston toimipisteisiin. 

Kirjaston tarjoamien 

opetusten ylläpito ja 

kehittäminen. 

 

Monilukutaidon 

edistäminen. 
Uusien asioiden seuranta 

kirjasto- ja opetusalalla 

Yhteistyö ja uuden luominen yhdessä 



Informaatikoiden asiantuntijaryhmän 

toimintamalli 

Yhteistyö muiden 

 kirjaston opetuksia ja    

   vinkkauksia 

  tekevien kanssa.  

 

Koulutukset. 

Verkostoituminen. 

 

Yhteistyö opetuksen  

henkilöstön kanssa. 

Ydinryhmän  

   säännölliset, 

     tavoitteelliset  

     tapaamiset. 

 

Kehittämispäivät. 

         



Informaatikon työn sisältö ja 

kehittämisvastuut 



Informaatikko on tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon 

opetuksen asiantuntija. Hän kehittää kirjaston antamaa 

tiedonhankinnan opetusta yhdessä pedagogisten 

asiantuntijoiden kanssa.  

 

Informaatikon työn tarkoitus on edistää kirjaston eri 

asiakasryhmien informaatiolukutaitoja ja lukuharrastusta. 

Informaatikko mahdollistaa sujuvan ja monipuolisen 

yhteistyön kirjaston ja eri oppilaitosten välillä.  

 

Yleiskuvaus informaatikon tehtävästä 



OPPIMISEN TUKEMINEN & 

TIEDONHANKINNAN OPETUS, 

MEDIAKASVATUS 

 

LUKEMAAN INNOSTAMINEN  

JA MONILUKUTAIDON 

KEHITTÄMINEN 

 

 
KOULUYHTEISTYÖ 

- koulujen tarpeet 

 

 

Informaatikon työn sisältö 

 

Kirjaston opetusten ja 

opetusmateriaalien sekä 

opetusmenetelmien 

kehittäminen. 

 

Opetus- ja koulutustehtävät. 

 

 

Elävän ja monipuolisen 

yhteistyön suunnittelu, 

kehittäminen ja toteutus. 

Kirjastoreitti.  

 

Viestintä ja koulutukset 

opettajille. 

Aineiston tuntemus ja sen 

kehittäminen. 

 

Vinkkaus, kirjallisuusdiplomi. 

 

Valistus (vanhemmat, opettajat, 

kasvattajat) 

Edustus kaupunginkirjaston tiimityössä 
Tieto- ja kokoelmapalveluiden tiimi & Lasten ja nuorten tiimi & Senioritiimi 

Alueellinen asiantuntijuus & yhteyshenkilö kouluille 

Tuki kirjastoille & henkilökunnan kouluttaminen 



Lukio & 2.aste 
Informaatikko 5 

Yläkoulu 
Informaatikko 4 

Erityisryhmät & 

Monikulttuuriset 

lapset ja nuoret 
Informaatikko 2 

Koordinointi & 

kehittäminen 
Vastaava 

informaatikko 

Alakoulu 
Informaatikko 3 

 

 

 

 
Tieto- ja 

kokoelma-

palveluiden tiimi 

Palvelupäällikkö 

 

 

 

Lasten ja nuorten 

palveluiden tiimi 

& Senioritiimi 

Palvelupäällikkö  

 

 

 

 

 
 

 

Informaatikoiden kehittämisvastuut  
K
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Aikuiset & 

Monikulttuuriset & 

Alueellinen 

kehittämiskirjastotyö 
Informaatikko 1 

Oulun 

koulukirjasto 
Opetuspalveluiden 

informaatikko 

 

 

Informaatikoiden 

asiantuntija- 

ryhmä 

 
 

Kirjaston opetukset, 

opetusmenetelmät, 

opetusteknologiat 

& 

Mediakasvatus, 

lukemisen ja 

monilukutaidon 

edistäminen  

& 

Henkilökunnan 

kouluttaminen 

& 

Koulu- ja 

oppilaitosyhteistyö, 

Kirjastoreitti 
 

 



Informaatikoiden alueellinen työ 



Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa 

on käytössä aluemalli. 

Kaupunki on jaettu neljään alueeseen: 

keskinen, pohjoinen, itäinen ja eteläinen. 



Informaatikoiden alueellisen työn tavoitteet 

Yhtenäiset & samantasoiset palvelut kaikille 

(kaikki asiakasryhmät) 

Asiantuntijuuden hyödyntäminen  

ja esille tuominen 

Yhteistyöverkosto kirjastonhoitajien  

ja virkailijoiden kanssa 

 

Verkostoituminen opetushenkilöstön kanssa 



Asiantuntijapalvelut ja 

koulutukset kouluille ja 

päiväkodeille. 

 

Opetustehtävät & vinkkaus 

yhdessä alueen muiden 

työntekijöiden kanssa. 

Työntekijöiden 

perehdyttäminen  

Kirjastoreittiin ja 

kirjaston opetuksiin sekä 

vinkkauksiin. 

Informaatikoiden alueellisen työn sisältö 

Informaatikot 

Kirjaston 

opetuksia tekevät 

& vinkkarit 

Koulut &  

varhais- 

kasvatus 

Kouluyhteistyön koordinointi 

alueella ja tuki kirjastoille. 

 

Henkilökunnan kouluttaminen. 

 

Tiedon jakaminen ja uusien 

toimintamallien jalkauttaminen. 



          Alueellinen 

    kehittämiskirjastotyö 

Alueellisella kehittämistehtävällä 

luodaan edellytyksiä yleisten kirjastojen 

toiminnan vahvistumiselle. Sillä 

tuetaan henkilöstön osaamista ja 

edistetään yleisten kirjastojen 

keskinäistä yhteistoimintaa. 

Kaupungin sisäisen alueellisen työn lisäksi 

Oulun kaupunginkirjasto on yksi Suomen 

yhdeksästä alueellisesta kehittämiskirjastosta.  

Toimialueena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun kunnat. 

Informaatikot tekevät kehittämistyötä niin, 

että myös laajempi alueellinen yhteistyö ja 

kirjastojen erilaiset tarpeet huomioidaan. 

Vastaava informaatikko sekä aikuisten 

informaatikko osallistuvat suoraan 

alueelliseen kehittämistyöhön. 



#oulunkaupunginkirjasto 
Kysy mitä vaan! 

Lisätietoja informaatikoiden toiminnasta: elina.kauppila@ouka.fi, vastaava informaatikko 

tai jouni.paakkola@ouka.fi, kirjastopalvelujohtaja 


