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Yleisten kirjastojen konsortio 

• Kuntien välinen yhteistyösopimus kirjastojen 
yhteistoimintaan 

– Hallinnollisesti Helsingin kaupunki vastaa, 
toimeenpanevana yksikkönä Helsingin 
kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen keskuskirjasto 

– yksi suunnittelijainformaatikko 

• Yhteistyökumppanina KL-Kuntahankinnat Oy 

• Hankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 



Yhteistyön tavoitteet 

• Vaikuttaa sähköisten aineistojen tarjonnan 
lisääntymiseen valtakunnallisesti sekä edistää ja 
tukea yleisten kirjastojen e-aineisto-osaamisen 
kehittymistä ja jakamista 

• Koordinoida yhteishankintoja 
yhteishankintayksikön kanssa sekä edistää ja 
tukea yleisten kirjastojen hankintaosaamisen 
kehittämistä ja jakamista 

• Metatietoprosessin tehostaminen, jotta kirjastot 
saavat laadukkaat kuvailutiedot nopeammin 



• Kehittää ja toteuttaa kirjastotyön laatua ja 
saavutettavuutta parantavia hankkeita sekä jakaa 
valtakunnallisesti kopioitavissa olevia hyviä 
kirjastokäytänteitä 

• Kehittää ammatillista osaamista yhteisten 
hankkeiden avulla ja edistää kirjastojen 
verkostoitumista ja toisilta oppimista 

• Valmistella yhteisiä valtakunnallisia hankkeita 
sekä hankerahoituksen hakemista niille 

• Edistää kansallisesti yleisten kirjastojen yhteisten 
palveluiden hyödyntämistä 



Ohjausryhmän tehtäviä 

• Linjata, arvioida ja seurata yhteistyön toiminnan 
sisältöä, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta ja 
yhteisten hankkeiden toteutumista 

• Vastata yleisten kirjastojen yhteistyön 
kehittämisestä 

• Nimittää asiantuntijaryhmiä ja seurata niiden 
toimintaa 

• Vastata toiminnan kehittämisestä ja yleisten 
kirjastojen yhteisten hankehakemuksien 
valmistelusta ja laadinnasta 



Metatietoprosessi 



Hankkeen tämänhetkinen tilanne 

• Mallinnettu nykyistä ja tulevaa prosessia 

• Kartoitettu eri maiden metatietoprosesseja 

• Rakennettu yhteistyötä strategisten 
toimijoiden kanssa: Kansalliskirjasto ja 
Kirjavälitys 

• Tutkittu automaatti-indeksoinnin 
mahdollisuuksia 

• Seurattu yleisten kirjastojen Melindaan 
siirtymistä 

 



Uuden yhteistyömallin rakentaminen 

• Metadatan tuottamisen prosessi 
– Verkostomallin luominen 
– Roolit ja vastuut 
– Palvelumallit 

• Kirjavälityksen rooli 
– Kaupallisten tietojen tuottaminen ja jakelu 
– Ennakkotietojen tuottaminen ja jakelu 
– Rikastetun metadatan keruu ja jakelu 

• Valtakunnallinen kuvailukeskus 
– Metatiedon rikastaminen 

• Melinda 
– Suomalaisten kirjastojen yhteinen aineistotietokanta  

• Ansaintalogiikasta sopiminen 
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ONIX-keskus, aikataulu 
• ONIX-talennusalusta 

- Vaatimusmäärittely ja kuvaukset,  huhtikuu 2015 
- Onix 3.0 ja rikastettu metadata 
- Automaattinen indeksointi 

- Avainsanat ja Genret 

- Tekninen määrittely,   toukokuu 2015 
- Palvelualusta ja arkkitehtuuri 
- Integraatiot 

- Valtakunnallinen kuvailukeskus 

- Tekninen toteutus 
- ONIX-tallennusalustan päivittäminen ja rikastettu metadata 

- Syyskuu 2015 

- Automaattinen indeksointi 
- Marraskuu 2015 

- Integraatiot muihin järjestelmiin aikataulutetaan yhdessä toimijoiden kanssa 
- Valtakunnallinen kuvailukeskus 
- Kaupat ja kirjastot 
- Melinda 

• Leikin yhteistyön testaaminen, toukokuu 2015 
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“If I had asked people 

what they wanted, they 

would have said faster 

horses.” 

 
 

 

Henry Ford 


