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Kirjastot.fi-taustaa

Perustettu: 1995

Tilaaja ja rahoittaja: kulttuuri- ja opetusministeriö: kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston 
kulttuuriyksikkö.

OKM-avustuksesta 50% tulee valtion budjetista, loput Veikkausvoittorahoista projektirahoituksena.
Budjetti vuonna 2014 noin 900 000 euroa.

Toimitusneuvosto: valtakunnallinen Kirjastot.fi-ohjausryhmä, kaikkien sektoreiden sekä 
Kansalliskirjaston ja OKM:n edustajat

Tuottaja: Helsingin kaupunginkirjaston – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Tekijät: Kirjastot.fi-toimitus (Valtakunnalliset verkkopalvelut -yksikkö + freelancerit) ja kirjastot. 
Toimitukseen kuuluu suunnittelijoita/verkkotoimittajia, koodareita, kuvaajia, viestintävastaava, 
käyttöliittymäsuunnittelija.  Vuonna 2014 15 henkeä.
Päätoimittaja raportoi OKM:lle, toimitusneuvostolle ja kirjastotoimenjohtajelle.

Hajautettu sisältötuotanto: kirjastojen tuottama sisältö (mm. Kysy kirjastonhoitajalta.) + käyttäjien 
tuottama yhteisöllinen sisältö.

Tekniikka: pääosin avoimen lähdekoodin tekniikka. Avoin data ja koodin jakaminen.

Tilastoja: noin 3 miljoona käyntiä vuonna 2012.

Suosituimmat palvelut:  kirjastojen yhteystiedot, Kysy kirjastonhoitajalta,  Monihaku, Kirjasampo.fi, 
Fono.fi, Makupalat.fi, Kirjastokaista.fi, KirjastoPro



➔ Tehostetaan Kirjastot.fi-palveluiden markkinointia, saavutettavuutta ja erityisesti kirjastokentän 
tavoittamista. 

➔ Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään entistä tarkemmin huomioimaan 
kirjastotyön ja kohderyhmien tarpeet sekä palveluiden käytettävyys ja esteettömyys.

➔ Pyritään kirjastoalan keskeisenä verkkoviestintäkanavana edesauttamaan kirjastoalan 
kansallisen viestintästrategian toteutumista.

➔ Edistetään yhteistyössä Ssyk-projektin ja Yleisten kirjastojen konsortion kanssa e-aineiston 
löydettävyyttä ja yhtenäistä tarjontaa sekä tuetaan yleisten kirjastojen digitointityötä.

➔ Huolehditaan edelleen lapsille ja nuorille suunnattujen, lukemista ja mediataitoa edistävien 
verkkopalveluiden tuottamisesta.

➔ Tuetaan kirjastojen mediakasvatustyötä verkkoaineistoilla, kouluttamisella ja verkostoitumisen 
edistämisellä. Otetaan pelit mediakasvatustoiminnan osa-alueeksi.

➔ Toimitaan aktiivisesti kirjastojen ja kouluopetuksen yhteistyön tiivistämiseksi verkkopalveluiden 
ja e-aineiston osalta.

➔ Edistetään kirjastojen ja YLE:n yhteistyötä.

➔ Tuetaan kirjastoalan täydennyskoulutustavoitteita. Täydennyskoulutusyhteistyötä tiivistetään 
Kansalliskirjaston, ELY:jen ja maakuntakirjastojen kanssa. Järjestetään 2-3 teemaseminaaria 
kirjastolaisille sekä Kirjastot.fi-koulutusta ja viestintä- ja mediakasvatus-pelit-koulutusta.

Kirjastot.fi-tuotannon painopisteet 2014



Kehittämiskohteita 2014



Kirjastot.fi-sisältöjä ja palveluita Finnaan

Finna.fi:n on tarjottu:

Makupalat.fi - noin 30 000 kuvailtua ja asiasanoitettua (ysa) linkkiä - pilotoitavana. 

Kirjasampo.fi - rikastetut kuvailutiedot lähes 100 000 romaanista, novellista ja runokokoelmasta 
sekä 24 500 kirjailijasta sekä noin 15 500 aikalaisarviota. Tiedot ovat avoimen linkitetyn datan 
muodossa ja kuvailussa käytetty ontologioita. 

Kysy kirjastonhoitajalta -arkisto  - noin 30 000 vastausta julkisessa arkistossa, ysa-asiasanoitus 
(yso tulossa). 

Kirjastokaista.fi - noin 950 kirjallisuusalan, kirjastoihin ja kirjallisuuteen liittyvää videoita. 
Asiasanoitettu (+yso).

Ekirjasto.kirjastot.fi, Digi.kirjastot.fi myöhemmin

Lisäksi palveluina:

Kysy kirjastonhoitajalta + chat. Mukana vastaamassa 75 kirjastoa.

Kirjastohakemisto: kaikkien kirjastojen yhteys-, palvelu-  ja (reaaliaikaiset) aukiolotiedot. 



Kirjastot.fi:n avoin data



Kirjastohakemiston tavoitteet

Kirjastohakemistoon tulee yleisten kirjastojen tietojen lisäksi myös ammattikorkeakoulukirjastojen, 
ammattioppilaitoskirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yliopistokirjastojen yhteys- ja palvelutiedot.

Kirjastohakemiston tietoja voidaan näyttää upokkeiden ja rajapinnan myötä muissa 
verkkopalveluissa, kuten verkkokirjastoissa. Tietoja ei näin ollen tarvitse jatkossa enää ylläpitää 
muualla kuin kirjastohakemistossa.

Kirjastohakemiston tiedot avataan avoimena datana rajapinnan kautta, mikä osaltaan lisää 
kirjastojen löydettävyyttä ja näkyvyyttä. Kirjastohakemisto toimii myös kirjastojen markkinoinnin 
ja viestinnän välineenä.

Kirjastohakemisto näyttää oletusarvoisesti lähimmän kirjaston, jos paikannus on selaimessa sallittu.

Kirjastojen aukioloajat näkyvät tosiaikaisesti, myös kartalla.

Kirjastojen palveluita voidaan tallentaa aikaisempaa kattavammin, haku palveluiden mukaan.

Henkilökuntahaku; kohdennettu viestintä mm. osaamisalueittain.

Kirjastohakemisto pyritään integroimaan myös mm. Finna.fi-palveluun.
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Kirjastohakemiston haasteita

● Hakemisto.kirjastot.fi-liittymän muutostyöt ovat vielä kesken.

● Yleisten kirjastojen tietojen ylläpito vanhaan tietokantaan suljettiin maaliskuussa 
2013. Silti kymmenien kirjastojen tiedot joudutaan käymään julkaisemassa 
Kirjastot.fi-toimituksen toimesta lokakuussa.

● Ruotsinkielinen ylläpitoliittymä avataan lokakuussa > ruotsinkieliset kunnat mukaan.

● Ylläpito voidaan avata muille kirjastosektoreille marraskuussa. Ylläpidon kytkentä 
HAKA-autentikointiin ei ole edennyt.

● Reaaliaikaiset aukioloajat edellyttävät tietojen kattavaa päivittämistä. Kaikki kunnat 
eivät ole tähän halukkaita. 

● Rajapintaa ja upokkeita on hyödynnetty toistaiseksi vähän, vaikka ne tarjoavat 
enemmän ominaisuuksia palveluiden esittämiseen kuin kirjastojen omat kotisivut 
sekä mahdollisuuden keskittää tietojen ylläpidon yhteen paikkaan. 

● Henkilökunnan yhteystiedot tärkeitä, myös osaamisalueittain > kohdennetun 
viestinnän perusta > velvoite tietojen täyttämiseen?

● Kirjastoissa ei ole vielä nähty kirjastohakemistoa ja sen avointa dataa markkinoinnin 
ja löydettävyyden edistämisen välineenä.



Viestinnän tavoitteet

> Kirjastot.fi on monipuolinen media, joka koostuu useista erityyppisistä kanavista.

> Kirjastoalan keskeinen ammattiverkkomedia.

Kirjastot.fi:n viestinnän tavoitteita vuonna 2014:

- Parantaa kirjastoalan viestintäyhteistyötä eri sektoreiden kesken ja pyrkiä yhteiseen
viestintäsuunnitelmaan suurten valtakunnallisten kysymysten ydinsanomat määrittämällä. 

- Saada kaikki yleiset kirjastot Kirjastot.fi:n Ammattikalenterin/uutiskirjeen piiriin, jotta yhteiset asiat
välittyvät koko henkilöstölle. (osoitteisto Kirjastohakemistosta.)

- Jatkaa suhteiden solmimista läheisiin yhteistyökumppaneihin kuten Yleisradioon. 

- Markkinoida Kirjastot.fi:n ja kirjastojen palveluita ammattihenkilöstölle, asiakkaille ja medioille.

- Tukea erityisesti kirjastojen verkkotoimintaa kouluttamalla ja osallistumalla eri tapahtumiin.

- Etsiä keinoja päästä meneillään olevan koulujen opetussuunnitelmien uudistustyön
 yhteistyökumppaniksi. 

- Osallistua Finnan markkinointityöhön.



Seuraa Kirjastot.fi:tä ja kirjastoalaa!

Uutiset - www.kirjastot.fi
Ammattikalenteri - www.kirjastot.fi/ammattikalenteri
Kirjastoalan keskiössä - blogit.kirjastot.fi
Kirjastokaista.fi - www.kirjastokaista.fi
Lehtiseuranta - www.kirjastot.fikirjastoala/lehtienseuranta
Uutispalvelu - uutispalvelu.kirjastot.fi

RSS - www.kirjastot.fi/rss

www.facebook.com/kirjastotfi
www.facebook.com/kirjastokaista
www.facebook.com/kirjasampo
www.facebook.com/bibliotekenfi
www.facebook.com/kysykirjastonhoitajalta.fragabibliotekarien
www.facebook.com/pages/Sivupiirifi

twitter.com/kirjastotfi 
twitter.com/Kirjasampo
twitter.com/kirjastokaista
twitter.com/kirjastotfikysy 
twitter.com/Makupalat 
twitter.com/bibliotekenfi


