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Esityksen sisältö 

 Toimintaympäristön muutos – mihin kirjastojen pitäisi palveluillaan 
vastata 

 Kirjastojen yhteiset palvelut, niiden ohjaus ja yhteistyötavat 

 Kysely palveluista erikoiskirjastoille 

 Palvelut ja hankkeet 

 UKJ (uusi kirjastojärjestelmä) 

 Metatietovarannot: Melinda ja Artiva 

 Finna 

 Finto 

 FinELib 

 KITT-yhteistilasto 

 Julkaisuarkistopalvelut 

 Kansalliset tietokannat (Fennica, Viola ym.) 

 Yhdessä eteenpäin 
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Toimintaympäristön muutos 
 Digitalisoituminen 

 Sisältö (e-kirjat, e-kurssikirjat) 

 Työympäristöt ja ajanviete 

 Diginatiivit 

 Digitaaliset teknologiat 
 Pilvipalvelut 

 Sosiaalinen media 

 Käyttäjien tarpeet 
 Missä palveluja käytetään 

 Helppokäyttöisyydestä kohti houkuttelevuutta 

 Tiede 2.0 
 Globalisoituminen 

 Maapallon suuret haasteet 

 Citizen science (esim. biologiset havainnot) 

 Tutkimusdatan hallinta 

 Avointen palvelujen korostuminen 

 Suomen taloustilanne 
 Henkilöstön ja toimipisteiden vähennykset 

 Kuvailu 
  merkityksen korostuminen ja kuvailun kehittyminen 

  linkitetty avoin data, tunnisteet 
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Joitakin ratkaisuja 
 Yhteistyö ja osaamisen jakaminen 

 

 Tietohallintolaki 

 JHS-suositukset 

 ATT-hanke (RDA-hanke kansainvälisesti) 

 EU-komission Science 2.0 konsultaatio 9/2014, Liberin vastaus  

 OA-mandaatit; CC-lisenssit 

 Avoimien tuotteiden lisääntyminen 

 Yhdessä kehittäminen 
 Mm. Pilvipalvelut 

 Kokonaisarkkitehtuurityö 

 Metadatan yhteentoimivuuden kehittäminen (VM, OKM, KK ja 
kirjastot) 

 Kansalliset hankkeet (Finna, Melinda, Finto) ja niihin sisältyvät 
käytettävyysselvitykset 

 

 

http://libereurope.eu/news/liber-statement-on-enabling-open-science/
http://libereurope.eu/news/liber-statement-on-enabling-open-science/
http://libereurope.eu/news/liber-statement-on-enabling-open-science/
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Palvelut – kirjasto-, arkisto ja museosektorille 
(KK kokonaisarkkitehtuuri) 

 Arviointityökalupalvelut (organisaatioasiakkaat) 

 Tieteellisten kirjastojen tilasto, KITT 

 Loppukäyttäjäkysely 

 Järjestelmäalustapalvelut (organisaatioasiakkaat) 

 Julkaisuarkistopalvelu 

 Kirjastojärjestelmäpalvelu 

 Systeeminhoitopalvelut 

 Finna 

 Nelli 

 Finto 

 Kansallisbibliografiapalvelut  
(organisaatio- ja henkilöasiakkaat) 

 Fennica 

 Viola 

 Metadata muunto- ja välityspalvelut 
(organisaatioasiakkaat) 

 Formula 

 USEMARCON 

 
 

 

 

 

 Metatietovarantopalvelut 
(organisaatioasiakkaat) 

 Arto / Artiva 

 Melinda 

 MetaLib ja SFX tietämystietokannat 

 Opetuksen ja tutkimuksen palvelut 
(organisaatio- ja henkilöasiakkaat) 

 Elektra 

 FinELib 

 Finna-kansallinen näkymä 

 Nelli 

 Tiedonkuvailun asiantuntijapalvelut 
(organisaatioasiakkaat) 

 Asiasanastot ja ontologiat 

 Formaattipalvelut 

 Kuvailusäännöt 

 Nimiauktoriteetit 

 Tunnisteet 

 Vapaakappalepalvelut 
(organisaatioasiakkaat) 

 Verkkoarkisto 
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Peruspalvelut kirjastoverkolle: mitä? 

Verkkoaineistojen hankintapalvelu (FinELib) 

 Jäsenorganisaatioille on neuvoteltu parhaat mahdolliset hinnat ja 
ehdot verkkoaineistoihin. Verkkoaineistojen hankintaan liittyvät 
tukipalvelut. 

Metatietovarannot (esim. Melinda, Arto) 

 Kirjastoaineistojen keskitetyt tietovarannot ja niiden 
tuotantoympäristö 

Kirjasto- ja julkaisuarkistojärjestelmät  

 Keskitetty ylläpito, tuki ja kehittäminen 

Kirjastoalan standardointityö 

 Kuvailusäännöt, tunnisteet, sanastot/ontologiat 

Arviointityökalut 

 Tilastointi (Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto, KITT2) 

 Kyselyt 
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Peruspalvelut kirjastoverkolle: miksi? 

 Taloudellisuus 

 Työnsäästö  

 Keskittämällä ostot halvemmalla ja paremmat ehdot 

 Mahdollisuus hankkia syvempää asiantuntemusta 

keskittämällä 

 Asiantuntemus kirjastoverkon käytössä 

 Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö 

 Kirjastoilla enemmän aikaa asiakaspalveluun 

 Tunnustusta: FinELib ja Finna valittiin loppuvuodesta 2013 

Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 
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Palvelujen ohjaus ja yhteistyö 
 Suuret konsortiot 

 FinELib 100+ 

 Finna n. 100, kasvaa 

 Melinda kaikki korkeakoulut, erikoiskirjastoja 

 Julkaisuarkisto 38 organisaatiota 

  

 Palvelujen ohjaus – rakenne  
 Toimintaperiaatteet 

 Palvelusopimukset, palvelutasosopimukset SLA (Service Level Agreement) 

 Palveluja ohjaavat ryhmät ja niiden toiminnalla yhtenevät periaatteet 

 Yhteistyöryhmät ja ad hoc ryhmät 

 Muu yhteistyö 
 Johtotasolla, asiantuntijatasolla monimuotoisesti 

 Palvelujen ohjausjärjestelmä on uusittu 2012 

 Yhteistyömuodot kuvattu 2013 

 Ohjausjärjestelmän arviointi 2014-2015 

 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Palvelujen kehittäminen ja yhteistyö 

kirjastojen kanssa 

 Yhteistyö kehittämisessä 

 Hankkeet 

 Työpajat 

 Palveluihin liittyvä epävirallisempi yhteistyö 

 Toiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijaryhmät 

 Kyselyt 

 Keskustelufoorumit verkossa 

 Tapaamiset 

 Tutustuminen kirjastojen toimintaan kentällä/ vierailut 

 Asiakaspalautekanavat 
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Kysely Kansalliskirjaston 

palveluista erikoiskirjastoille  

 

24.11.2014 
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Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 

 Tavoitteena selvittää  

 erikoiskirjastojen näkemyksiä Kansalliskirjaston palveluiden 

hyödyllisyydestä 

 missä järjestyksessä erikoiskirjastoissa haluttaisiin ottaa uusia 

palveluita käyttöön - prioriteetit 

 

 Kysely toteutettiin 12.-23.11. 

 

 Vastauksia yhteensä 27 

 

 Kirjastojen käytössä olevien palveluiden määrä vaihtelee, 

mikä vaikeutti vastausten vertailua 
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Vastaajien kirjastoissa tällä hetkellä käytössä 

olevat palvelut 
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Arviot palveluiden hyödyllisyydestä 

kirjastoilla, joilla palvelu ei ole käytössä 
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“Arvioi, kuinka paljon hyötyä seuraavista 
palveluista olisi kirjastollesi, jos ne otettaisiin 

käyttöön. ” 

1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon 
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Arviot palveluiden hyödyllisyydestä, vertailu 

palveluja jo käyttäviin kirjastoihin 
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1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Palveluihin liittymisen prioriteetit 

järjestysnumeroilla 

 Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mihin palveluihin liittyminen 

olisi ensisijaista, toiseksi tärkeintä jne.  

 Arviointi järjestysnumeroilla 1–7   

 

 Osa vastaajista arvioi tässä yhteydessä myös käytössä olevat 

palvelut vaihtelevilla tavoilla, kaikki eivät täyttäneet kohtaa 

lainkaan 

 Tulosten arviointi vaikeaa 
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Mitä järjestysnumeroista voi päätellä? 

 Järjestysnumeroita tarkasteltiin vain niiden palveluiden osalta, 

joita kirjastot eivät käytä 

 Finna, Melinda ja FinELib useimmin kärjessä 

 KITT ja julkaisuarkistot useimmin häntäpäässä  

 Kuitenkin paljon vaihtelua, ei selviä ”kaikkien suosikkeja”  

 

 

 Kyselystä ei voi vetää vahvoja johtopäätöksiä 

 Tarvitaan lisää keskustelua kirjastojen kanssa! 
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Avovastauksista poimittuja 

 Kyselystä puuttui kansalliset käyttäjäkyselyt 

 UKJ ei mukana kyselyssä, kuitenkin tulevan 

kirjastojärjestelmän keskitetty hankinta ja ylläpito olisi tärkeää 

 Finnan käyttöönotto edellyttäisi sitä, että KK:lla olisi tarjota 

oman näkymän räätälöintipalvelua 

 Hinnoittelun pitäisi olla kilpailukykyinen markkinoilla olevien 

vastaavien palveluiden kanssa 

 Käyttöönottokoulutusta erityisesti FINTO-palvelusta olisi 

tervetullutta 

 Toivotaan keskitettyä rahoitusta ja yhteistä sektoria 

tieteellisille kirjastoille 
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Kiitos kyselyyn vastanneille – 

keskustelu jatkuu! 
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Kansalliskirjaston palvelut ja 

keskeiset hankkeet 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

UKJ (uusi kirjastojärjestelmä) -

hanke 
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UKJ-hanke 

 UKJ-hanke käynnistyi 2011, jolloin aloitettiin järjestelmän 

vaatimusmäärittelyn laatiminen kirjastojen yhteistyönä. 

 UKJ-hankkeen vaatimusmäärittelyn tekemistä jatkettiin 

Kansalliskirjastossa OKM:n rahoituksella 2013-2014 

 Vaatimusmäärittely 

 Tekniset vaatimukset 

 Toiminnalliset vaatimukset käyttäjätarinoin 

 Työssä mukana kirjastojen asiantuntijoista koostetut 

asiantuntijaryhmät 

 Erityisesti avoimen lähdekoodin järjestelmien vertailuja 

 UKJ-hanke päättyy tällaisenaan vuoden 2014 loppuun 
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Miksi tauko? 

 Kirjastojen toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu 

nopeasti 

 Ei ole enää niin selvää mitä kaikkea halutaan sisällyttää 

kirjastojärjestelmään 

 Käsitelläänkö elektronista aineistoa kirjastojärjestelmässä vai 

hoituuko se muilla järjestelmillä? 

 Tuleeko kirjastojärjestelmän tukea aineiston yhteiskäyttöä ja siihen 

liittyvää logistiikkaa? 

 Kannattaako kaukopalvelutoimintoa enää ottaa käyttöön 

kirjastojärjestelmässä? 

 Uuden ajan kirjastojärjestelmät kehittyneet ja ovat 

kehittymässä 
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Miten eteenpäin kirjastojärjestelmäasiassa? 

 Korkeakoulukirjastot tekevät tahoillaan tarvekartoitusta 

kirjastojärjestelmälle ja vertaavat niitä UKJ-hankkeen 

vaatimusmäärittelyyn. Kansalliskirjasto mukana 

keskusteluissa. 

 Kansalliskirjasto on järjestänyt ohjelmistoesittelyjä syksyn 

2014 aikana. 

 Korkeakoulukirjastot päättävät omissa konsortioissaan 

keväällä 2015 miten haluavat jatkaa  

kirjastojärjestelmäasiassa. 

 Yhteinen järjestelmä – keitä mukana? 

 Avoin lähdekoodi vai kaupallinen ratkaisu? 
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Kansallinen metatietovaranto 

Melinda 
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Kansallinen metatietovaranto 

Melinda  

 Palvelu kirjastoille 

 Kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan 

 Tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta 

 Liittää kirjastot kansalliseen metatietojen tuottamisympäristöön 

 

 Välineet kirjastoammattilaiselle  

 Työskentelyyn kirjastojen yhteisessä metatietovarannossa 

 Metatietojen hyödyntämiseen omassa ympäristössään 

 

 Palvelun laajentaminen ja kehittäminen  

 Kansallinen metatietovaranto -hanke 
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Kansallinen metatietovaranto                       

Hankkeen tavoite 

Yhteinen metatietovaranto 
Suomen kirjastoille 

Uusi työskentely- ja 
toimintaympäristö metatiedon 

tuotannolle 

Kukin teos tai aineisto kuvaillaan 
Suomessa vain kerran 

Erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät 
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Kansallinen metatietovaranto 

Melinda nyt  

 Yli 6 000 000 bibliografista tietuetta viitetietokannassa 

 Yli 40 kirjastoa mukana 

 Yli 1000 käyttäjää/tiedontuottajaa 

 Tiedonhakuja yli 3 000 000 kpl vuodessa 

 http://melinda.kansalliskirjasto.fi  

 Monografioita, kausijulkaisuja, sähköisiä aineistoja, 

opinnäytteitä, musiikkia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://melinda.kansalliskirjasto.fi/
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/


KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 

Melinda laajenee   

 Tausta:  

yhteistietokanta Linda (1993–2012) -> Melinda 2013– 

 Yliopistokirjastot, useimmat yhteiskirjastot ja joitakin 

erikoiskirjastoja 

 

 Vaiheittain uusille kirjastosektoreille: 

 OKM:n alaiset ammattikorkeakoulukirjastot mukaan 

2012–2014  

 Yleisten kirjastojen pilotit (Tampere, Kokkola) 

2012– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Melindassa työskennellään yhteistyössä 

Yhteisillä pelisäännöillä - Tavoitetila 

Kansallis-

kirjasto 

Yleiset 

kirjastot 

Erikois-

kirjastot 

Amk-

kirjastot 

Yo- ja 

yhteis-

kirjastot 

Ulkoiset 

toimijat 

Melinda 

yhteisö 
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Kansallinen metatietovaranto 

Työn tekemistapa (Kirjastot)  

 Melindaan liittyminen 

 Tehdään kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa  

 Edellyttää tarkkaa suunnittelua ja seurantaa (kirjasto & KK) 

 Käytävä oma tietokanta ja työskentelyprosessit läpi kriittisesti  

 

 Melindassa työskentely  

 Hyödynnetään muiden tekemää työtä 

 Työn tulokset laajasti näkyviin 

 Edellyttää sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin 

 Tarjoaa laajan yhteistyöverkoston  

 Käyttäjät/Tiedontuottajat/Kansalliskirjasto/Ulkoiset toimijat 
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Tiedonhallinnan ohjausryhmä 

KVP:n koordinoimat kirjastojen järjestelmäpalvelut 

Metatietovaranto 

Melinda Nelli  

Ad hoc -ryhmät 

Melindaa ohjataan yhteistyössä 

Julkaisuarkistot 

Asiantuntija-

ryhmä 

Kuvailevan 

metatiedon 

asiantuntija-

ryhmä 

(KUMEA) 

Vaikuttavuus 

Teknologia 

Käytettävyys 
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Kansallinen metatietovaranto 

Hyötyjen mittaaminen 

Näkyvyys Tehokkuus 

Laadulliset tekijät 

 Käyttö kaukopalvelun paikannuksessa 

 Kaukopalvelun lisääntyminen  

 Primääriluetteloinnin väheneminen 

 Melindasta poiminnan lisääntyminen 

 Muualta poiminnan väheneminen 

 Kuvailutapausten nopeutuminen 

 

 

• Kuvailun yhtenäisyys 

• Auktoriteettien hyödyntäminen 

• Yhteisöllisyys 
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Kansallinen metatietovaranto 

Case AMK-kirjastot 

Tehokkuus 

(Otoskysely 2013) 

 

Muutos 

Osuudessa 

(vrt. 2011 otos)  

Muutos  

Nopeudessa 

(vrt. 2011 otos) 

Primaariluettelointi -15 % -20 % 

Poiminta Melindasta +34 % -55 % 

Poiminta muualta -19 % -24 % 

   Näkyvyys 

(KITT2-tilasto) 

 

Muutos 

2012->2013 

Kaukopalvelu, koko sektori +30% 

Kaukopalvelu, pilotit  +45% 
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Kansallinen metatietovaranto - Melinda 

Vuosi 2015 Painopisteet 

 Tiedontuottajien piirin laajentaminen  

 Ensimmäiset yleiset kirjastot  

 Tiekartta ja valmistelu yleisten kirjastojen laajemmalle liittymiselle 

 Rajapintayhteistyö eri järjestelmätoimittajien kanssa 
 

 Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa  
 Pilotointi kirjastojen kanssa 

 

 Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen 

 Vuorovaikutteiset työpajat kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille 

 Nykyiset Melinda-kirjastot 

 Yleiset kirjastot  

 

 Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus 
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Melindaan liittyminen 

 Melindaan liittymisessä edetään kirjastosektori kerrallaan. Vuonna 2015 
keskitytään yleisten kirjastojen liittymiseen 

 

 Muiden kuin Linnea2-konsortioon kuuluvien erikoiskirjastojen liittyminen 
edellyttää hinnoittelumallin ja käyttöönottoprosessin suunnittelua ja 
niistä sopimista 

 

 Melindaan liittyminen edellyttää rajapintoja tietojen replikointia varten. 
Näiden tekeminen edellyttää yhteistyötä Kansalliskirjaston ja 
järjestelmätoimittajan välillä. 

 

 Lisätietoja Metiva-wikistä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovara
nto  

 

 Yhteydenotot palvelupostiin melinda-posti@helsinki.fi 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
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ARTIVA 
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ARTO 

 

• Kotimainen 

artikkeliviitetietokanta 

• Yli 1,5 milj. viitettä  

• Yli 1,5 milj. tiedonhakua / vuosi 

(+ Finna) 

• Yli 300 edelleen tallennettavaa 

kotimaista lehteä 

• joista n. 90 Jufo-tasolla 1-3 

• Myös tieteellisten 

kokoomateosartikkeleiden 

viitteitä 

• Myös kokotekstilinkkejä (Elektra-

linkit käyttörajoitettuja) 

 

 https://arto.linneanet.fi/ 
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ARTIVA-hanke 2013-2014 

 OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke (ohjauksessa 

mukana myös TSV, Suomen tiedekustantajien liitto, CSC, SYN) 

 Edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten 

artikkelien viitetietojen tallentamista ja saatavuutta.  

 Hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen artikkelien 

syöttölomake myös tiedekustantajien käyttöön 

 TSV:n OJS-järjestelmässä julkaistujen lehtien artikkelit pyritään 

saamaan jatkossa suoraan Artoon 

 Tavoitteita: 

1. Kotimaisten tieteellisten artikkelien viitetiedot kattavammin ja 

viiveettömästi Artoon.  

2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää korkeakoulujen 

ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, julkaisujen 

verkkosivuilla ja avoimena datana.  
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29.8.2014: Lomakkeelle on lisätty mm. viitteiden muokkausmahdollisuus ja tuplakontrolli. Uutena 

asiasanatyyppinä Yhteisö (Finto) eli auktorisoidut yhteisöt. 
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Ideaalitilanne: järjestelmien ja metadatan 

yhteentoimivuus  

 Artikkelien tiedot syötetään vain kerran yhteen paikkaan, josta 

ne kopioidaan muihin järjestelmiin 

 Sellaista tietoa ei syötetä käsin, mikä voidaan generoida 

automaattisesti tai kopioida muista järjestelmistä 

 Jos alkuperäinen (Arton) tunniste säilyy järjestelmästä 

toiseen, korjattuja tietoja voidaan tuoda myös alkuperäiseen 

metadataan 
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Kotimaisten artikkelitietojen tallennusyhteistyö 

1. Tiedelehden toimitus tallentaa tiedot Artiva-lomakkeella 

2. OJS-lehtien (perus)tiedot saadaan TSV:n OJS-järjstelmästä 

3. Kirjastot tallentavat omien organisaatioiden julkaisut ja 

puuttuvat tiedot omilta tieteenaloiltansa 

4. Koordinointi, tekniset ratkaisut ja hakujärjestelmät 

Kansalliskirjastossa 

5. Lääke- ja terveystieteellisten julkaisujen tiedot kattavammin 

HY:n kirjaston Medic-tietokannassa 
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Artiva-lomakkeen käyttö 

 Artiva-lomake on ollut testikäytössä vuoden 2013 lopussa ja 

tuotantokäytössä vuoden 2014 alusta alkaen 

 Sinä aikana (27.11.2014) mennessä lomakkeella on tallennettu 

8190 viitettä, joista 3700 on vuoden 2014 julkaisuja 

 Elokuussa Artiva-tallennuksen osuus kaikista Arto-viitteistä oli 

33% ja osuus JUFO-arvioitujen julkaisukanavien viitteistä 47%. 

 Tavoitteena on, Arton tieteellisistä artikkeleista pääosa 

tallennetaan Artiva-lomakkeella vuoden loppuun mennessä. 

 Tallennuksesta valtaosa tapahtunut kirjastoissa, 

tiedekustantajat lähteneet hitaammin mukaan  
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Ohjeistusta Arto-wikissä 

https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 

 Ohjeita tallentajille ja tallennuksesta kiinnostuneille 

 Lomakkeen tuottaman metadatan MARC-vastaavuudet 

 Arton viitteiden hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa 

 Mm. erillinen hakulomake ja ohjeita viitteiden poimimiseksi Arton 

www-käyttöliittymän kautta 

 Hakurajapinnat (dokumentaatio ja hakuesimerkkejä) 

 REST, SRU, OAI-PMH 

 Yhteydenotot palvelupostiin: arto-posti@helsinki.fi 

https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=148636557
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=148636557
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=148636557
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Finna 
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 Kokoaa Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM) 

aineistoja ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan löydettäviksi 

 

 Osa suomalaista tutkimuksen ja  

kulttuurin infrastruktuuria,  

kansallista digitaalista kirjastoa 

 Finna = KDK-asiakasliittymä 

 

 Valtava yhteistyöhanke 

 Kaksi palvelua:  

 Kansallinen näkymä ja ”Paikalliset” näkymät 

Finna.fi - taustaa 
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Kansallinen näkymä 

 Finna.fi - hakupalvelu 

 Sisältää kirjastojen, 

arkistojen ja museoiden 

avointa kuvailutietoa, n. 

9.1 miljoonaa 

kuvailutietuetta 
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“Paikalliset” näkymät.  
 Nyt n. 8 kpl  

 hkm.finna.fi, museot.finna.fi, jyu.finna.fi, kansalliskirjasto.finna.fi, .. 
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Finna – yhteinen palvelu 

 Finnaan haravoidaan monesta tietolähteestä 

erilaista kuvailutietoa 

 Kuvailutietoa harmonisoidaan Finnaan 

yhteistyössä 

 Yhteinen hakupalvelu on mahdollinen  

 Eri näköisiä aineistoja samassa 

käyttöliittymässä 

 Tehdään käytettävyyden näkökulmasta 

Museot 

Metadata 
Arkistot 

Yhteinen indeksi 

Finna.fi 

Käyttöliittymä 
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Paikalliset palvelut 

 Tavoitteena, että omaan Finna-näkymään voi integroida oman 

organisaation aineistoihin liittyvät palvelut organisaatioiden 

omassa järjestelmässä 

 Kirjastojen varaukset, aineistotilaukset, jne. 

 Museoiden kuvatilaukset 

 Arkistoaineiston tilaukset 
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Finnan kehitys 

 Mukana olevat organisaatiot ja loppukäyttäjät vaikuttamassa 

kehitettäviin asioihin 

 Tehdään ketterän kehityksen menetelmillä (SCRUM) 

 Isommista kehityskohteista joka vuodelle oma suunnitelma 

 Uusi versio kolmen viikon välein 

 Järjestelmän kehittämistä ja tuloksia voi seurata avoimesti 

 Käyttäjälle näkyvä osa Finnassa perustuu Villanovan 

yliopistossa kehitettyyn avoimen lähdekoodin VuFind 

ohjelmistoon. 

 Sen varaan tehty oma koodi pyritään saamaan 

pääkehityslinjaan. = Kansainvälinen yhteistyö kehityksessä 
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Finna 2015- 2016  

palvelujen kehittämisen painopisteet 

 Varautuminen kuvailumuutoksiin 

 Finna-Finto integrointi 

 Korkeakoulukirjastojen Finnan toiminnallisuuksien 

kehittäminen 

 Yleisten kirjastojen Finna-käyttöönotto 

 Europeana-aggregoinnin lisääminen 

 OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden palvelu- ja 

hinnoittelumallin kehittäminen 
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Finnaan liittyminen 

 OKM hallinnonalan ulkopuolisille kirjastoille suunnitellaan 
hinnoittelumallia ja käyttöönottoprosessia vuonna 2015 

 OKM hallinnonalan kirjastoille kulut katetaan KDK-rahoituksesta 

 Seuraavien Helka kirjastojen puolesta on sovittu Finnan 
liittymisestä: 

 Kotimaisten kielten keskuksen kirjasto  

 Museoviraston kirjasto  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto  

 Tuglas-seura ry:n Baltia-kirjasto  

 Työväenliikkeen kirjasto 

 Finnaan liittyminen edellyttää rajapintoja kirjastojärjestelmässä ja 
niiden sovittamista Finnan puolella (haravointi ja tietojen haku) 

 Lisätietoja Finnasta https://www.kiwi.fi/display/finna/ 

 Finnaan liittyvät yhteydenotot palvelupostiin finna-posti@helsinki.fi 
 

 

https://www.kiwi.fi/display/finna/
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Finto-ontologiapalvelu 

 ONKI-projekti on Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
valtiovarainministeriön yhteisprojekti. Sen tavoitteena on luoda pysyvä, 
keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu Finto, joka tarjoaa julkaisualustan ja 
työkalut näiden käyttämiseen.  

 

 ONKI-projekti kehittää Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa, joka on etupäässä 
yleiskäsitteistä koostuva, sisällönkuvailuun tarkoitettu ontologia. Lisäksi projekti 
tarjoaa tukea ontologioiden kehittämiseen ja käyttöön liittyen. 

 

 YSO ja joukko erikoisalojen ontologioita muodostavat laajan, linkitetyn 
ontologiapilven, KOKOn, jonka avulla pyritään mahdollistamaan eri aineistojen 
linkittyminen toisiinsa kuvailevan metatiedon kautta 

 

 Finto-palvelu toimii avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmistolla. Palvelu ja sen 
tarjoamat ontologiat (mm. YSO) löytyvät osoitteesta: http://www.finto.fi 

 

 Lisätietoa Fintosta 
https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Tietoa+Fintosta+ja+ontologioista 

https://github.com/NatLibFi/Skosmos
https://github.com/NatLibFi/Skosmos
https://github.com/NatLibFi/Skosmos
http://www.finto.fi/
http://www.finto.fi/
http://www.finto.fi/
https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Tietoa+Fintosta+ja+ontologioista
https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Tietoa+Fintosta+ja+ontologioista
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Oman sanaston tai ontologian liittäminen 

Fintoon 

 Uusien ontologioiden liittäminen tulee tehdä ONKI-konsortion kautta 

 Ontologian pitäisi olla mielellään useamman kuin yhden 

organisaation käytössä 

 Ontologian ylläpidon tulee olla varmistettu 

 

 Sanastoja liitettäessä pitää tehdä muunnostöitä, joiden määrä 

riippuu sanaston muodosta (muutama tunti – useita päiviä) 

 Muunnostöistä peritään maksu tehdyn työn mukaisesti 

 

 Ontologioiden liittäminen (ilman muunnostöitä) sekä ontologioiden 

käyttäminen on maksutonta. Samoin rajapintojen käyttö. 

 

 Yhteydenotot palvelupostiosoitteeseen: onki-posti@helsinki.fi 

 

 

mailto:onki-posti@helsinki.fi
mailto:onki-posti@helsinki.fi
mailto:onki-posti@helsinki.fi
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Kansalliskirjaston 

kirjastoverkkopalvelut: FinELib 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib
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Mikä on FinELib? 

 FinELib on suomalaisten yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten, erikoiskirjastojen ja 
yleisten kirjastojen muodostama 
konsortio, jonka tehtävä on turvata ja 
parantaa elektronisten aineistojen 
saatavuutta. 

 

 Konsortion palveluyksikkö toimii 
Kansalliskirjastossa. 
 10 htv 

 E-aineistojen hankinta 

 

 Konsortio 
 neuvottelee käyttöoikeussopimuksia 

koti- ja ulkomaisiin elektronisiin 
aineistoihin 

 

 FinELib = merkittävä kansallinen 
tutkimuksen infrastruktuuri (Suomen 
Akatemia 2013)  
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FinELib-konsortion jäsenet vuoden 2014 alussa 
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FinELibin jäsenet 2014: tutkimuslaitokset/ erikoiskirjastot 

  

Eduskunta Puolustusvoimien Tutkimuslaitos

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Eläketurvakeskus Sotilaslääketieteen Keskus

Euroopan kemikaalivirasto Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Geodeettinen laitos Suomen Akatemia

Geologian tutkimuskeskus Suomen Pankki

Helsingin kaupungin tietokeskus Suomen ympäristökeskus

Ilmatieteen laitos Säteilyturvakeskus

Kansallisgalleria Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Kansaneläkelaitos Teknologian tutkimuskeskus VTT

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuluttajatutkimuskeskus Tilastokeskus

Kuntoutussäätiö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Luonnonvarakeskus 1.1.2015 Työterveyslaitos

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA UKK-instituutti

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos Valtioneuvosto

Nuorisotutkimusseura Väestöliitto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Yleisradio Oy

Patentti- ja rekisterihallitus
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FinELibin toimintaa ohjaavat: 

 Strategia 2012-2015, mm. 

 Arvioidaan ja uudistetaan konsortion palveluja ja työnjakoa 

 Hyödynnetään koko konsortion asiantuntemusta 

 Edistetään tiedon avointa saatavuutta  

 Uudistetaan e-kirjojen hankintamalleja 

 Edistetään kotimaisten aineistojen tarjontaa 

 Konsortion yhteisesti sopimat toiminta- ja 

lisensiointiperiaatteet 

 Palvelusopimukset Kansalliskirjaston ja  

konsortion jäsenten välillä 

 Ohjausryhmä  

 Työryhmät 
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Mitä aineistoja kirjastot voivat hankkia 

FinELibin kautta? 

 Kokotekstitietokantoja, -palveluja 

 Aikakauslehtiartikkeleita (esim. Elsevier, Springer, Wiley-

Blackwell, OVID, EBSCO, ProQuest) 

 Sanomalehtiartikkeleita (esim. Mediearkivet, PressDisplay) 

 E-kirjoja (esim. Ebrary, Safari, Ellibs) 

 Hakuteoksia, sanakirjoja 

 Hakuteoksia musiikin, taiteen kirjallisuuden, juridiikan aloilta; 

yleisteoksia; tilastoja; erikielisiä sanakirjoja (esim. NetMOT-

sanakirjat, Oxford English Dictionary, Encyclopedia Britannica) 

 Viitetietokantoja 

 Esim.  Web of Science, Scopus, Aleksi 

 Aineistolistaus: http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot 
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Aineistojen määrät (2013) 

Aineistotyyppi  Lisensioitujen aineistojen 

määrä 2013  

E-lehdet   40 705   

Viitetietokannat   103  

Hakuteokset  29 287  

E-kirjat   347 650   



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Lisenssineuvottelut  

 Hankitaan käyttöoikeuksia (määräajaksi) määrätyin ehdoin 

 Hintaneuvottelut 

 Konsortioalennus 

 Erilaisia hinnoittelumalleja 

 Käyttäjämäärä 

 Käyttö 

 Painettujen lehtien tilaukset 

 Sopimusehdot 

 E-aineistojen käyttöehdot 
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Aineistohankinnan tukipalvelut 

 Aineistojen hallintatietokanta HALTI 

 Tilaukset, hintatiedot, sopimustiivistelmät, yhteystiedot, IP-

osoitteet, käyttötilastot, käyttäjä-luvut, portaalitietoja jne. 

 Budjetointituki  

 Aineisto- ja asiantuntijakoulutukset  

 Vaikuttavuuden arviointi 

 Keskitetty aineistojen käyttötilastointi 

 Aineistotiedotus 

 Sopimusneuvottelujen apuvälineet  

(mallisopimukset, sopimuksen muistilista) 
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E-aineistojen käyttö 

Ladatut artikkelit (2013) 

Yliopistot 19,9 milj. 

Ammattikorkeakoulut 3,9 milj. 

Erikoiskirjastot 919 000 

Yleiset kirjastot 229 000 

Yhteensä 24,9 milj. 
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Erityis- 

osaaminen 

Kehitystyö 

Säästöt 

Keskitetty 

ostovoima 
KONSORTION 

EDUT 

Yksi 

yhteystaho 

Näkyvyys 

Palaute 

Kehitys- 

ehdotuksia 

Enemmän 

sisältöä 

Korkea laatu 

Erilaisia 

työkaluja 

tutkijoille ja 

opiskelijoille 

Kirjastot Kustantajat 

Välittäjät 

Käyttäjät 

Paremmat ehdot 

Tuki 
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Konsortioon liittymisen periaatteita (1) 

 Uudet jäsenet liittyvät FinELib-konsortioon tutkimuslaitoskategoriassa 

 Konsortioon liittyy koko organisaatio 

 Käyttöoikeus konsortion kautta lisensioituihin elektronisiin aineistoihin 

on organisaation omalla henkilökunnalla sekä ns. paikalliskäyttäjillä 

(jos organisaatiolla on yleisölle avoin kirjasto, ao. kirjaston käyttäjillä). 

 Lisensioituja aineistoja käytetään IP-tunnistuksella 

 Organisaatiolla oltava suojattu verkko, johon on pääsy vain 

auktorisoiduilla käyttäjillä 

 Palveluyksikkö hankkii elektronisten aineistojen lisenssejä tutkimus-, 

opetus- ja opiskelukäyttöön, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin. 

Elektronisten aineistojen käyttöoikeudet määritellään 

lisenssisopimuksissa. Aineistoja ei saa mm. luovuttaa eteenpäin. 
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Konsortioon liittymisen periaatteita (2) 

 FinELib-konsortioon liittyminen edellyttää  
 Palvelusopimuksen solmimista Kansalliskirjaston kanssa 

 Palvelumaksun suorittamista.  
 Kertaluonteinen liittymismaksu 

 Vuotuinen palvelumaksu 

 Määräytyy organisaation asiantuntijoiden ja tilattujen aineistojen mukaan  

 Aineistolisenssit maksavat erikseen 

 Aineistojen hinta määräytyy joissakin tapauksissa potentiaalisten 
käyttäjien määrän perusteella 
 Tutkimuslaitoskategoriassa akateeminen henkilökunta pois lukien tekninen 

tuki ja yksinomaan asiakaspalvelutyötä tekevä henkilökunta 

 

 Liittymisestä kiinnostuneiden kannattaa tutustua aineistolistaukseen 
http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot 

 

 Liittymisestä kiinnostuneiden yhteydenotot FinELibin palveluosoitteeseen 
finelib@helsinki.fi 

 

http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot
http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot
http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot
http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-aineistot
mailto:finelib@helsinki.fi
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FinELibin verkkosivut: 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html 

 

Palveluosoite:  finelib@helsinki.fi 

  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html
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Julkaisuarkistopalvelut 

 Kansalliskirjasto tarjoaa kirjastoille ja organisaatioille avoimen  
julkaisuarkiston infrastruktuuripalvelua.  

 Palvelun avulla organisaatiot voivat levittää verkossa omia 
sarjajulkaisujaan, opinnäytteitään, rinnakkaistallennettuja tieteellisiä 
julkaisuja ja muitakin aineistoja.  

 Verrattuna aineiston levittämiseen tavanomaisessa  
verkkojulkaisuympäristössä julkaisuarkisto  

 tähtää aineiston pysyvään saatavuuteen (suhteellisen) pitkällä 
aikajänteellä  

 on suunniteltu bibliografiseen kuvailuun ja kokoelmanhallintaan  

 tukee pysyvien tunnisteiden käyttöä  

 mahdollistaa metadatan haravoinnin OAI-PMH-protokollalla ja 
tarjoaa muitakin rajapintoja sen hyödyntämiseen  

 parantaa aineiston näkyvyyttä ja löydettävyyttä  
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Julkaisuarkistopalvelut 

 Kansalliskirjaston tarjoamaa teknistä alustaa hyödyntäviä 

julkisessa käytössä olevia palveluita on tällä hetkellä 

seitsemän, joista Doria, Theseus ja Julkari ovat usean 

organisaation yhteisiä:  

 

www.doria.fi  

www.theseus.fi  

www.tampub.fi  

www.julkari.fi  

www.jukuri.fi  

fragmenta.kansalliskirjasto.fi  

fennougrica.kansalliskirjasto.fi  

http://www.doria.fi/
http://www.theseus.fi/
http://www.tampub.fi/
http://www.julkari.fi/
http://www.jukuri.fi/
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Julkaisuarkistopalveluihin liittyminen 

 Julkaisuarkistopalvelut ovat maksullista palvelutoimintaa, 

jossa on omat hinnoittelumallinsa 

 Kansalliskirjasto tarjoaa järjestelmäalustan, organisaatiot 

vastaavat itse aineistojensa ja kokoelmiensa hallinnasta. 

Tarvittaessa voidaan rakentaa erilaisia automaattisia 

prosesseja aineiston tai metadatan tuomiseksi 

julkaisuarkistoon ja toisaalta julkaisuarkistosta esim. 

Melindaan.  

 Mukaantulo edellyttää käyttöönoton suunnittelua ja 

aikatauluttamista 

 Lisätietoja julkaisuarkistopalveluista: doria-oa@helsinki.fi  

mailto:doria-oa@helsinki.fi
mailto:doria-oa@helsinki.fi
mailto:doria-oa@helsinki.fi
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KITT-yhteistilasto 

 Tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokannassa (KITT) julkaistaan 

Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansainvälisen 

ISO 2789 kirjastotilastostandardin mukaisesti.  

 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto antaa kokonaiskuvan Suomen 

tieteellisten kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista.  

 KITT2-palvelun rahoitus ei pidä sisällään erikoiskirjastoja, joten jos 

kirjasto haluaa tuottaa tilastonsa yhteistilastoon, siitä maksetaan 

pieni maksu 2013 laaditun hinnoittelumallin mukaisesti. 

 Jos tilastopalveluun halutaan muuta tietorakennetta kuin siinä tällä 

hetkellä on käytössä, tarkoittaa muutos erillistä kehittämistyötä. 

 Lisätietoja yhteistilastosta: 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.html 

 Yhteydenotot palveluosoitteeseen: kk-kitt@helsinki.fi 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/yhteistilasto.html
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kirjastoverkkopalveluissa 
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Ajankohtaista  

 Strategiatyö 

 FinELib-konsortion strategiatyö on käynnissä 

 Finna-strategiatyö käynnistyy vuonna 2015 

 Kansalliskirjasto mukana ATT (avoin tiede ja tutkimus)-

hankkeessa 

 Kansalliskirjaston verkkosivut uudistuvat vuoden 2015 aikana 

 Palveluiden sopimuksia uudistetaan palvelutasosopimuksin 

SLA (Service Level Agreement) 

 Kirjastoverkkopalvelut muuttaa kevään 2015 aikana 
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Yhteystiedot 

 Yleisissä asioissa 
 Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja 

 kristiina.hormia@helsinki.fi 

 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö 
 minna-liisa.kivinen@helsinki.fi 

 

 Palveluita koskevissa kysymyksissä kunkin palvelun 
palveluosoitteeseen 
 melinda-posti@helsinki.fi 

 arto-posti@helsinki.fi 

 finna-posti@helsinki.fi 

 onki-posti@helsinki.fi 

 finelib@helsinki.fi 

 kk-kitt@helsinki.fi 

 doria-oa@helsinki.fi 
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Kiitos! 
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