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Kirjastot



  

Uusi palvelukanava kirjastoille,
uusia komponentteja

Liittymisen pilotointi kirjastotoimialana

Koordinaatio kunnissa

Kirjastojen neuvontatehtävä



Kirjastojen Suomi.fi-pilotit 1  

Kirjastojen KaPA-referenssiryhmä:

Haka-tunnistautuminen
 
Finna ei voi toimia keskitettynä väylänä kirjastojärjestelmien liittämisessä Suomi.fi-
palveluväylään

Finnan näkyminen Suomi.fi-verkkopalvelussa

Finnan avoin data palveluväylän liityntäkatalogiin

Omien perustietojen näyttäminen kirjastojärjestelmästä Suomi.fi-verkkopalvelussa:  
kevät-kesä 2017
 
Vahva kirjautuminen verkkokirjastoon Suomi.fi-verkkopalvelun kautta: kevät-kesä 2017 

Kirjastohakemiston Kirkannan datan kopiointi Suomi.fi-palvelutietovarantoon 
(rajapinnan, tietomallin ja palvelukuvausten mukauttaminen): testaus toukokuussa 
2017, tiedotus kirjastoille ja Aveille

Kirjastopalveluiden kuvaukset: ylätason pohjakuvaus: alkuvuosi 2017



Helmet-pilotointi Helsingin kaupungin liityntäpalvelimen kautta.

Piki/Aurora-pilotointi Tampereen kaupungin liityntäpalvelimen kautta. 

Keski/Aurora-pilotointi  Axiellin liityntäpalvelimen kautta.

Keskuskirjasto haki pilottikirjastojen puolesta  VM:ltä avustusta pilotointiin 2017. 
Rahoitushakemukseen saatiin myönteinen päätös. Työ pitää olla valmiina 31.8. 
mennessä.

Sovittu yhdenmukainen perusasiakastietojen  malli.

VRK:n palvelumuotoilijoiden tehtäväksi laatia ehdotus kirjastopalveluista 
palvelunäkymässä. 

Palvelumuotoilussa pitää huomioida mm. oletustoimipiste, usean kirjaston asiakkuus, 
kymmenien lainojen tiedot ym. Kotikunta todennäköisesti Hetun kautta. + PTV-tiedot

Palvelunäkymä toimii aluksi yksisuuntaisena kanavana, esim. lainojen uusiminen pitää 
tehdä verkkokirjastossa.

Tämä koskee myös uuden asiakkuuden luomista palvelunäkymän kautta: se ei tule 
mahdolliseksi vielä 2017. 

Suomi.fi-viestit, -valtuudet, -maksut sekä mm. eräpäivämuistutukset seuraavassa 
vaiheessa.
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Suomi.fi-verkkopalvelu



  







  

Tunnistautuminen







Palvelutietovaranto ja palvelukuvaukset



















Tiedote kirjastoille Kirjastot.fi/AVI 6.4.:

Kirjastot.fi-toimitus on ollut mukana kirjastopalvelua kuvaavan pohjatekstin 
tuottamisessa. Kirjastojen pohjakuvausteksti kuvaa lyhyesti kaikille kirjastoille yhteiset, 
Lakiin yleisistä kirjastoista perustuvat asiat. 

Valtaosa kuntien kirjastopalvelujen asiointikanavista on fyysisiä palvelupisteitä eli 
kirjastoja.  Kirjastojen tiedoista tärkeimpiä ovat sijainnit ja aukioloajat. Kirjastot.fin 
Kirjastohakemiston Kirkanta-tietokannan palvelupistetietojen automaattista 
kopiointia Palvelutietovarantoon selvitetään huhti – toukokuun aikana.  Jos 
automaattinen tiedonsiirto onnistuu, niin kirjastojen tiedot päivittyisivät jatkossa 
automaattisesti Kirkannasta Palvelutietovarantoon.  

Kunnat voivat kuitenkin jo nyt kuvata omat kirjastotietonsa Palvelutietovarantoon
asiointikanaviksi, mutta Kirjastot.fi-toimitus suosittelee, että kirjastot odottaisivat 
ensin automaattisen tiedonsiirron tuloksia.  

Kirjastot.fi-toimitus tiedottaa palvelutietovarannon ja Suomi.fi-palvelun kehityksestä,
kun asiat etenevät.



Kirjastojen yhteys- ja palvelutiedot yleisten kirjastojen kannalta 
vaivattomasti PTV:hen

Suomi.fi-karttapalvelu

Kirjastopalveluiden 
pohjakuvaus /
Suomi.fi-toimitus (Kirjastot.fi)

Kirjastopalveluiden
kuntakohtaiset tarkenteet /
Kunnan viestintä/kirjastot

Api.kirjastot.fi 
> PTV-in

Organisaatio
Kimppa
Toimipiste:

- osoitetiedot
- sijaintiedot
- puhelinnumerot
- verkkokirjasto
- verkkosivut
- tilat
- palvelut
- tapahtumat
- laitteet

Palvelut yhdenmukaistettava ennen siirtoa
Ontologiatermit Kirkannassa?

Tiedote yleisille kirjastoille huhtikuun 
alussa

PTVKIRKANTA

Palvelu
Organisaatio
Asiointikanavat
- verkkoasiointi
- verkkosivu
- palvelupiste
- tulostettava lomake
- puhelinasiointi



  

Kirjastojen aukioloajat, yhteys- ja palvelutiedot loogisena muistisektorin tietovarantona

Kirkanta.kirjastot.fi Api.kirjastot.fi

PTV
(pilotointi 2017)

Finna.fi

Kaikkien 
kirjastojen
tiedot

Finna: omat näkymät

Arena-verkkokirjastot

Iframe-upokkeet
kirjastojen 
palveluissa

Hakemisto.kirjastot.fi

Helmet

PKS-
palvelukartta

Suomi.fi-
palvelunäkymä

Suomi.fi-
palvelunäkymä

Varaamo (Respa)

Taskukirjasto

Raportointi-
palvelu



  

PKS yleisten kirjastojen tiedot

Kirkanta
PKS-
toimipiste-
rekisteri

PTV
Kaikkien
palveluiden
tiedot 1.6.

Api.kirjastot.fi TPR-out > PTV-in

PKS-
palvelukartta





Maksut-palvelua ovat velvollisia käyttämään valtion hallintoviranomaiset ja virastot, laitokset ja 
liikelaitokset, kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä sekä 
tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet.

Valtiokonttori toteuttaa julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan ja 
käyttöönoton.

Verkkomaksaminen-hankkeessa määritellään palvelukonsepti ja tietotekninen ratkaisu sähköisissä 
asiointipalveluissa tapahtuvaan maksamiseen ja siihen liittyvään maksujen hallintaan.

Maksut-palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka 
sopimuskausi päättyy vuoden 2017 lopussa.

Ensivaiheessa palvelun ottavat käyttöön nykyiset, Vetuman maksamisen palvelua käyttävät 
organisaatiot.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä 
siirtyä käyttämään uutta  keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun 
sopimuskauden loppua.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää 
verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa  vuoden 2017 aikana, on sen huomioitava Maksut-
palvelun aikataulu. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen  
palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun 
sopimuskausi voidaan sovittaa uuden keskitetyn palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Maksut



  

Viestit



  

Valtuudet



  

Kartat

http://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat

http://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat


  

https://beta.suomi.fi/kansalaiselle/

https://esuomi.fi/

Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto ja hallinta keskitetysti 
yhdestä osoitteesta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

Suomi.fi-palveluhallinta julkaistaan kevään 2017 aikana.

https://beta.suomi.fi/kansalaiselle/
https://esuomi.fi/
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
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