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Kirjastotietokannat

Kirjastot.fi-kirjastotietokanta 
vuodesta 1998
- yleiset kirjastot

KIRSTI-tietokanta
- tieteellisten kirjastojen 
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Uuden palvelun tavoitteet
 Kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen yhteys- ja palvelutiedot sisältävä käyttäjälähtöinen, 

moderni ja joustava verkkopalvelu.   

 Kirjastojen itse tuotettava tiedot monipuolisesti. Kirjastot.fi:n tehtävänä koota ne – Kirjastot.fi:n 
ydinsisältöä.

 Tietojen julkaisemisen järkeistäminen.

 Tiedot yhdenmukaisessa muodossa ja helposti löydettävissä.

 Vastaa kaikkien sektoreiden tarpeisiin.

 Helposti ylläpidettävä julkaisualusta kirjastoille – yhteinen toimialan ratkaisu.

 Tietojen rikastaminen, vienti ja tuonti.

 Ajantasaisuus.

 Kirjastopalveluiden markkinoinnin väline.

 Avoin data.

 Avoimen lähdekoodin tekniikka.



  

Aikataulu
 Konseptimäärittely valmistui kesäkuussa 2010 eri sektoreiden edustajista koostuvan työryhmän 

ja konsultin työn tuloksena.

 Määrittely lähti lausuntokierrokselle Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kautta. Lausunnot pyydettiin 
lähettämään 19.10.2010 mennessä.

 Tietokannan rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2011 ja valmistui pilotoitavaksi 
marraskuussa. 

 Tietokanta on toteutettu avoimen lähdekoodin Elastic Searchilla/Djangolla.

 Tietokannan API valmistuu joulukuussa. Aukioloaika-gadget on valmis.

 Pilotointi mm. Helmet-kirjastojen, Vaski-kirjastojen ja Piki-kirjastojen kanssa sekä muiden 
sektoreiden pilottikirjastojen kanssa joulukuusta alkaen.

 Kirjastot.fi:n julkisen puolen käyttöliittymä valmistuu keväällä 2012.

 Mobiiliversio sijaintipalveluineen (+ aineiston paikannus Frank-monihaun avulla) valmistuu IFLA 
2012 -konferenssiin.

 Kytkentä HAKA-käyttäjäautentikointiin suunnitteilla Kansalliskirjaston kanssa.

 Yleisten kirjastojen tiedot siirrettävissä, muiden sektoreiden osalta mietittävä tietojen keruu  ja 
päivityksen organisointi.



  

Uusi kaikkien kirjastojen 
kirjastotietokanta

avoin data, tiedonsiirron rajapinnat 
(xml web services, rss, pluginit ym.), Yso
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