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MUITA AJANKOHTAISIA 

PTV:STÄ SENIORSURFIIN



Tunnus ja saavutettavuus



Yleisten kirjastojen tunnus

• Yleisten kirjastojen tunnus rekisteröity 

tavaramerkiksi

• Käyttöönotto liittyy erityisesti palvelun 

tunnistamiseen ja saavuttamiseen

• Käytössä jo eri puolilla maata ja Ellibs-

kirjastoissa, pyritään tuomaan Finna- ja 

Axiel-kirjastoille keskitettynä ratkaisuna

• Saa ja pitää ottaa käyttöön

• Aiheella oma sivu 

http://www.kirjastot.fi/tunnus

• Graafinen ohje ja tunnusoriginaalit 

materiaalipankissa 

http://www.kirjastot.fi/materiaalipankki?

kw%5B1%5D=454#.WLQmixhDy1t

http://www.kirjastot.fi/tunnus
http://www.kirjastot.fi/materiaalipankki?kw[1]=454#.WLQmixhDy1t


Saavutettavuus – julkisten palvelujen 

velvollisuus 

• Asiaa saavutettavuuteen liittyen kootaan toistaiseksi sivulle 

http://www.kirjastot.fi/tunnus - löytyy Kirjastot.fi:n aakkosissa ”Saavutettavuus”

• Makupalat.fi:ssä löytyy oma saavutettavuutta koskeva linkkikokoelma 

http://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/saavutettavuus - Celialla hyvät sivut

• Monikielisen kirjaston sivuilla on selkokielinen teksti kirjastosta 

http://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/kirjastoesittely#.WL6sTxhDxPM

• Kirjastokaista.fi:ssä luentoja saavutettavuutta koskien 

http://www.kirjastokaista.fi/?s=saavutettavuus&submit=Haku&lang=fi

• TULOSSA: Kolme luentoa selkokielestä, tuotettu yhdessä Jaakko Tiinasen, 

Selkokeskuksen asiantuntijoiden ja kirjastokaistan kanssa, huhtikuu

• TULOSSA: Jyväskylän Kirjastopäivillä luento erityisesti kirjastojen verkkopalveluiden 

saavutettavuudesta, Kirjastot.fi

• TULOSSA: keskustelu Auta-hankkeen digineuvonta-ajatuksista,

• MENOSSA: Kansallisen käyttäjäkyselyn toteutusmahdollisuudet ja seuranta jatkossa

http://www.kirjastot.fi/tunnus
http://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/saavutettavuus
http://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/kirjastoesittely#.WL6sTxhDxPM
http://www.kirjastokaista.fi/?s=saavutettavuus&submit=Haku&lang=fi


Kansallinen palveluvaranto (PTV) 1

• Ohje 1.7. kirjastojenkin tiedot kansallisessa palvelutietovarannossa 

• Tietomallin perusrakenne: organisaatio > palvelu X > palvelu X:n asiointikanavat – siis 

palveluilla ei ole herarkiaa

• Kirjastot.fi ja Väestörekisterikeskus pyrkivät ratkaisemaan kirjastojen perustietojen 

siirron Kirkannasta suoraan palvelutietovarantoon

• AVI:en kautta on saapunut kirjastoille kirje? Onko mahdollista viivyttää niin 

pitkään,että suorasiirto varmistuu (tällöin etsitään ratkaisuja myös kirjastokimppojen 

esittämiseen ym.)

• Verkkokirjastojen syöttäminen sähköisiksi palvelukanaviksi vaatinee yhden 

”omistajakirjaston”

• Kirjastojen palvelutietojen syöttö vaatii koordinaatiota? Onko kunnassa kuinka monta 

”Digineuvontaa” tai ”Kokoustilat” – pitäisi olla yksi ja kirjasto vain yksi asiointikanava 

esim. työväenopiston rinnalla

• Perusperiaate: palvelu on jotain, joka on pysyvää, muu tieto kirjastojen omilla sivuilla



Kansallinen palvelutietovaranto 2

• PTV:n ylläpitoliittymässä ei ole ”esikatselua”, sillä se on varasto, jonka tiedot voidaan 

esittää käyttöliittymissä hyvin eri tavoin – kirjaston yleisteksti ylläpidossa käytössä

• Ontologiarakenne vaatii ontologiatermejä kirjastojen palveluista – keskitetty 

ehdottaminen Finto-ryhmälle?

• Kirkannan palveluvalikko joudutaan uusimaan (nyt yli 600 eri termiä). Helmet-kirjastot

rakentavat omista palveluistaan sanastoa -> sen avulla tehdään palvelutietokannan 

uudistus termien kannalta, selvittely edelleen kesken 

• PTV:n kannalta palveluita pyritään ryhmittämään isomman termin alle – siis 

”Lainattavat soittimet”, EI ”Ukulele” syötettävänä palveluna

• Beta.suomi.fi on tulevan Suomi.fi:n kehitysversio, jossa haku suuntautuu nyt 

kokotekstiin, tulokset eivät auta tietojen syötössä

• Hyvä koonta PTV-asioista Kansalliskirjaston sivuilla, videot ja esitykset 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/mita-kirjastojen-on-hyva-tietaa-tulevista-

kapasuomifi-palveluista

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/mita-kirjastojen-on-hyva-tietaa-tulevista-kapasuomifi-palveluista


Ajakohtaista SeniorSurfista

• SeniorSurf Vanhusten viikolla 1.-8.10. 

http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsu

rf/opastusmateriaaleja_surffailijoille/

• SeniorSurf FB:ssä

https://www.facebook.com/seniorsurf.s

uomi/?ref=ts&fref=ts

• Vahvikkeen materiaaleja 

http://www.vahvike.fi

• Netikäs.fi:n materiaalit 

http://lahiverkko.fi/mediasivistysmateria

ali/

• Ylen Digitreenit 

http://yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit

http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsurf/opastusmateriaaleja_surffailijoille/
https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi/?ref=ts&fref=ts
http://www.vahvike.fi
http://lahiverkko.fi/mediasivistysmateriaali/
http://yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit


Mitä juuri nyt?

• Kielikurssit Ellibsissä kuun loppuun –

kokeile itse tai lapsen kanssa

• Alustava päätös: Koko kansa lukee –

kampanja helmikuussa Lainan päivän 

aikoihin. Teokset syksyllä.

• Kirjastopäivillä Kirjastot.fi:n osasto –

kyselyt, materiaalitoiveet ym.

• Tietokirjailijat.ry:n kanssa suunnitteilla 

seminaari lasten tietokirjavinkkauksista 

– onko alueella apua tähän? 

Tietovinkkareita? Pitäisikö perustaa 

rinki? Kirjasampoon lasten tietokirjojen 

hyllyjä – tietodiplomi?

• FB:ssä Kirjasto oppii –ryhmä


