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Sektorikokous 

•  Kansalliskirjastolla pulaa rahoituksesta 
 

 
Ilmoitusasioita 

• BTJ kannattaa optiovuotta luettelointitietojen poimintaan, YKN kannattaa 
• YKN:ltä pyydettiin lausuntoa  BTJ:n luettelointisopimuksen päätyessä 

(31.8.2016) optiovuoden käyttösopimukseen. BTJ:lle pitäisi optiovuoden 
käyttämisestä ilmoittaa 27.11. mennessä. YKN kehotti tekemään näin ja 
totesi, ettei muitakaan vaihtoehtoja ole. Kirjastot allekirjoittavat erilliset 
sopimuksensa itse 

• Rebekka Pilppula puheenjohtaja myös seuraavan 2-vuotiskauden, Susan 
Forsberg varapuheenjohtaja 

• Tiina Salo jatkaa työvaliokunnassa, hänen lisäkseen valittiin Liisa Asiala 
(Orivesi) ja varajäseneksi Eija Leivo (Inari) 

 



 

Nimityksiä kansallisiin työryhmiin 
• Kirjastot.fi:n ohjausryhmä kausi 2016 – 2017 

 
Valittiin verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen Jyväskylästä ja projektipäällikkö Leena Kinnunen Rovaniemeltä 
  

• Vaikuttavuuden arviointiryhmä 1.1.2016 – 31.12.2018 
 
Valittiin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola Vaasasta ja erikoissuunnittelija Jouni Juntumaa Helsingistä 
  

• Finnan konsortioryhmään kaudeksi 2016 – 2017  
 
Valittiin varsinaiseksi jäseneksi johtava suunnittelija Matti Sarmela Kirjastot.fi:stä ja varajäseneksi johtava suunnittelija Erkki 
Lounasvuori Yleisten kirjastojen keskuskirjastosta 
  

• Valittiin ehdokkaiksi Varastokirjaston johtokuntaan kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula Joensuusta ja 
kirjastoimenjohtaja Asko Rossi Porvoosta 
  

• YKN Työvaliokunnan kokous nimesi 8.10.2015 kokouksessaan 
 
Piktogrammiryhmään Anu Hakarin Tampereen kaupunginkirjastosta 
- Asko Rossi ehdotti Piktogrammiryhmään Jouni Malmborgia Porvoosta 
- Ulla-Maija Maunu ehdotti Piktogrammiryhmään Kaija Valikaista Turusta 
 
Kuvailustandardien kansalliseen kehittämisryhmään kaudeksi 2016 – 2017 Kaisa Hypénin  
Turun kaupunginkirjastosta 

 



RDA-info 
• Kehitetty verkkoympäristöön sopivaksi 
• Erilaisiin kuvailuympäristöihin tarkoitettu (kirjastot, arkistot, museot) 
• Käytössä: USA, Australia, Kanada, Hollanti, Britannia 
• 2016: saksankieliset maat 
• Poimintaa myös Suomessa: 

• Kansalliskirjasto 2016 
• Sektorikohtaiset päätökset tulossa AMK:lta ja Linnea-konsortiolta 
• Arkistot ja museot soveltuvin osin, erot toimijoiden kuvailussa 
• Tampere, KokkolaMarc21-formaatissa yksinkertaista, eniten vaikuttaa musiikin kuvailuun. 

Ajattelumalli muuttuu toiseksi 
• RDA-toolkit-lisenssien hinta 160 €/lisenssi 
• RDA-projektipäällikkö marja-liisa.seppala@helsinki.fi 
• RDA-tiedotussivut: http://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-tiedotussivut  
• Termistöt, jotka ovat avoimesti käytettävissä verkossa, http://rdvocab.info/ 
• RDA mahdollistaa kirjaston tietovarannon keskustelun muiden tietovarantojen kanssa 
• Eroon pisteistä, pilkuista ja lyhenteistä 

 

mailto:marja-liisa.seppala@helsinki.fi
http://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-tiedotussivut
http://rdvocab.info/


Logistiikkaselvitys 
• Helsingin kaupunginkirjaston hanke: miten aineiston käsittelyyn kuluvaa aikaa saadaan 

vähennettyä 

•  Toimenpiteinä: 
•  keskuslajittelija, lajittelevien automaattien vähentäminen 
• kokoelman kellutus 
•  varausten poimiminen uuden materiaalin joukosta jo hankintaosastolla 
• varausten itsepalvelunouto: mitä vähemmän itse kosketaan aineistoon sitä parempi 
• kuljetusreittien ja –ajoitusten uudelleen suunnittelu 
• kopioinnin ja tulostamisen itsepalvelu tilavarausten itsepalvelu  
• käteisen vastaanottamisen vähentäminen kirjastojen toimipisteissä (36 kirjastosta 10:een). 

 
Raportti selvityksestä löytyy Kirjastot.fi:n KirjastoPron kohdasta ”Julkaisut” 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Logistiikkaselvitys%20-
%20Nykytilan%20kuvaus.pdf. 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Logistiikkaselvitys - Nykytilan kuvaus.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Logistiikkaselvitys - Nykytilan kuvaus.pdf


IFLA WCLIC 2015 
• Pirkko Lindberg toi terveiset Kapkaupungista, Etelä-Afrikasta 
• Public Library Section 
• E-kirjat Australiassa 
• 1001 kirjastoa, jotka pitää nähdä ennen kuin kuolet: 

1001libraries.wordpress.com/about 
• Turku pitäisi viedä tänne! 
 



     Maahanmuuttaja-aineistot 
• Noin 35 % saapuneista ehkä saa paikan 
• Suomen kielen oppiaineistoa tarvittaisiin 
• Berlitzin sanakirjat! 
• KirjastotPro monikielinen kirjasto: tulossa asiakasorientoitunutta aineistoa 
• Hyllyopasteet eri kielillä 
• Kirjaston yleisesittely noin 15 kielellä Word-muodossa 
• Linkit eri kirjastoiden aineistoihin 
• Makupalojen suomen kielen opetusaineistoa (kielikahvilat) 
• Alkubloggaus Tiina Larva: kokemuksia maahanmuuttajatyöstä 
• BBC:llä todella laajat monikieliset materiaalit 
• Päivi Litmanen-Peitsalalle mahdolliset toiveet 
• Monikielinen kirjasto 
• Materiaalipankki / Kirjastot.fi 

http://www.kirjastot.fi/fi/monikielinen-kirjasto/
http://www.kirjastot.fi/fi/materiaalipankki/


Opastuskysely 
• Noin 130 vastausta 
• Termeissä vaihtelua 
• Opastaminen, mediakasvatus, pedagoginen toiminta, asiakasneuvonta 
• 58 % ei mediakasvatussuunnitelmaa 
• 55 % toiminta on vastuutettu 
• Opastus: kattava kirjo sekä palveluissa että kohteissa. Kaikissa kunnissa ei 

ryhmäopastuksia 
• Muut opastajat kirjastontiloissa (MLL, pankit, muistiyhdistykset, opiskelijat, Kela, 

asiakkaat, opettajat, yritykset, 
• Kirjasto opastaa myös muiden toimijoiden palveluja (pankki, Kela, matkailu,) 
• Näistä ei pääsääntöisesti ole sopimuksia eikä niistä makseta korvauksia 
• Vastuut sekalaiset, ei sopimuksia, ei yhteistyötä, hahmotonta toimintaa (Tuula Haavisto) 
• Teoria puuttuu 



    Celia-yhteistyön jatko 
• Celia toivoo, että maakuntakirjastot nimeäisivät yhteyshenkilöt. Elina Kilpiölle. 

Kansalaisadressit 
• Päivitetään Kansalaisadressin YKN:n lausunto  
• Työvaliokunta laatii uuden lausunnon 

• E-kirjasto 
• Ekirjasto.kirjastot.fi 
• Kansalaisten yhdenvertainen mahdollisuus päästä käsiksi e-aineistoihin 
• Aina yhteyttä konsortioon ennen kuin keskustelee muiden kanssa (LM Tietopalvelut) 
• Kannattaa toimia yhdessä, koska ala vaatii tosi paljon osaamista 

•  Tilastotietokanta 
• Alusta tulee muuttumaan 
• Ylläpitolomake ja -osoite muuttuvat, sisällöt säilyvät 

•  Visualisointi ja raportointipalvelu 
• Digi.fi ja yleisten kirjastojen digiselvitys 

• Digitointiselvitys yleisille kirjastoille 
• Jatkorahoitus mahdollisesti katkolla 
• Työvaliokunta tekee tästä vetoomuksen 

 

http://ekirjasto.kirjastot.fi/
http://digi.fi/


Finna 

• Syksyllä 2014 Aurora-rajapinnat käyttökunnossa 
• Marraskuussa 2014 palvelut integroitu –> julkaisu henkilökunnalle 
• Tammikuussa 2015 beta-version julkaisu 
• Arena ja Finna käytössä rinnakkain 2015 
• 1.1.2016 lähtien pelkkä Finna käytössä 
• VuFind2 –versiopäivitys maaliskuuhun 2016 mennessä 
• Projekti päättyy, siirtyminen ylläpitoon 



Toteutus 

• Finnan rakentamisen kanssa samaan aikaan Turun kaupungin verkko- 
sivu-uudistus 

• Pyritään tuomaan sisällöt Finnaan – joko syötteinä tai integroituna 
• Tavoitteena on, että kaikki sisältö tehdään vain kerran ja hyödynnetään  

rss-syötteitä tms. 
• Kirjastot.fi:n kanssa tehtävä yhteistyö 

 
 



Pilotoitava malli 



  

Missä mennään? 

• Kansalliskirjaston resurssit? 
• Vufind2:n aikataulu  
• Miten rahoitetaan kehittäminen 
• Rajapinnat 
• Kohan rajapinnat 
 









•   

 
 
 
 
Koha, Koha-Suomi Oy 
• Voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Voi  palkata työntekijöitä ja jakaa kustannuksia. Myös tasa-

arvoisin päätöksenteko 
• Kuntalaki ja hankintalaki hankaloittavat osittain. 
• Osakkeita ostamalla voi ottaa järjestelmän käyttöön ilman kilpailuttamista. (Inhouse) 
• Aiesopimus allekirjoitettu  
• Perustamissopimus luonnosteltu, kommentoitu Kuntaliitossa ja lakimiehillä 
• Yrityskonsultti tekee talouslaskelmat ja viimeistelee sopimukset 
• Perustajina mukana olevat kuusi kaupunkia, muut voivat liittyä 
• Järjestelmää kehitetään yhdessä, ei päällekkäistyötä 
• Mikkelin käyttöönotto 5.10. 
• Osakeyhtiön perustaminen keväällä 2016? 
 

 



•   

Kokonaisarkkitehtuuri 
• Kirjastosektoreiden yhteinen arkkitehtuuri (vrt. Tanska ja Hollanti) 
• JHS 179 
• KDK-kokonaisarkkitehtuuri on vain osa tästä 

• Kansallinen palveluväylä, KAPA 
• Kirjastoasiakkuus vahvalla tunnistautumisella 
• Osoitetiedot väestötietojärjestelmästä 

• Kirjastoasioista palvelukanavaan 
• KAPA-kirjastoreferenssiryhmä (tunnistautuminen Finnan kautta) 
• Vaski-Finna pilotiksi? 

• YLE-tunnus 
 

 



•   

      Kuvailutiedon prosessit 
• Kuvailukeskuksen perustaminen 
• Verkkotiedonhaku ei toimi kirjastologiikalla 
• Avoin, linkitetty data 
• Kokonaisarkkitehtuuri 
• NextMedia-yhteisö. Kustantajat, kirjastot 
• Melinda: keskittyy liikaa siihen, keskustelevatko järjestelmät keskenään (Aurora, Aleph) 
• Finnan rooli 
• Millaisiin tarpeisiin ratkaisuja: 
• Hyvä välineistö tiedonhakuun 
• Päällekkäistyön välttäminen 
• Automatisoinnin lisääminen hankinnan, luetteloinnin ja indeksoinnin väliin 
•  Kirjastot ja kustantajat kiinteän yhteistyöhön 
• Onix-tietokanta kirjastoihin rikastettavaksi ja palautuu rikastettuna kustantajalle 



•   

Kuvailutiedon prosessit (jatkuu) 
• Yleisten kirjastojen kuvailukekus tarjoaa 

kansalliskirjastolle keskitetyn 
mahdollisuuden saada yleisten kirjastojen 
tieto Melindaan sekä takautuvasti että 
jatkuvasti 

•  Helmet kuvailee 53 % kirja-aineistoista ja 80 
% musiikkiaineistosta 

• Kuvailukeskus: kustannukset 1 M€, nyt 
kustannukset 8 M€ 

• BTJ voisi olla esim. alihankkija 
• Kuvailutiedot jaetaan sekä yleisille kirjastoille 

ja Melindaan, paikallisaineiston kuvailu mkk-
kirjastoille 

• Melindaan tarvitaan takautuva aineisto 
• Kuvailukekus liitetään Melindaan 
• Haettavuuteen Finna 
 



Kiitos! 
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