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Uusi palvelukanava kirjastoille

Pilotointi kirjastotoimialana
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User Centered Design: Doing the hard work to make GOV.UK simple
Tom Loosemore
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/
https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0


  



  



ID-card – the Key to the Digital World
Krista Vesas, Marketing Director Pärnu Central Library
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016 

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AABLHmIJYc6uikZqXf-2wYNla?dl=0&preview=17+Pecha+kucha+Krista+Vesas.pdf

http://www.kirjastokaista.fi/krista-vesas-id-card-the-key-to-the-digital-world/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AABLHmIJYc6uikZqXf-2wYNla?dl=0&preview=17+Pecha+kucha+Krista+Vesas.pdf
http://www.kirjastokaista.fi/krista-vesas-id-card-the-key-to-the-digital-world/


  



  



Digitalizing Denmark: Doubts, practices and successes
Mr Lars Frelle-Petersen, Director-General, Agency for Digitisation, the Danish Ministry of Finance
http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503

http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503
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Kansallinen palveluarkkitehtuuri

KaPA-ohjelman tavoitteena on:

   Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, organisaatioiden ja yhteisöjen 
asiointia viranomaisten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa

   Edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon palvelujen 
laatua ja saatavuutta

   Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus

   Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

   Edistää organisaatioiden mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon 
tietovarantoja ja palveluja

   Tehostaa julkisen hallinnon toimintaa ja tukea siten kansantaloutta ja luoda 
yksityisen sektorin toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia





Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin
tukipalveluista, ns. KaPA-laki, voimaan 15.7.2016

Suomi.fi-palveluiden käyttöönvelvoitettujen organisaatioiden on ilmoitettava palveluiden 
käyttöönottoaikataulunsa viimeistään 31.10.2016.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Kirjastot



  



Kirjastot

Vahva tunnistautuminen (+ kevyt tunnistautuminen?)

Osoitetiedot Väestötietojärjestelmästä  

Kirjastoasiointi palvelunäkymään

Kirjastohakemiston data Palvelutietovarantoon

Kirjastopalveluiden palvelukuvaukset

Viestipalvelu 

Valtuutuspalvelu 



Uusi palvelukanava kirjastoille – kirjastopalvelut osaksi  kansallista yhden luukun palvelua + 
elämäntilannepohjainen asiointimahdollisuus.

Uuden asiakkuuden luominen vahvalla tunnistautumisella; kirjastokortiton asiointi, uusia 
tunnistautumistapoja.

Ajantasaisten osoitetietojen tarkistus.

Kaikille kansalaisille automaattisesti asiakkuus kaikkiin kunnan-/kaupunginkirjastoihin?

Muiden kirjastojen asiakkuuden liittäminen samaan näkymään.

Tunnistautuminen/asiakkuus yhteiseen e-aineistokokoelmaan.

Asiakkuudenhallinnan ja asiakasviestinnän parantaminen viestipalvelun avulla.

Valtuutusprosessin rationalisointi valtuutuspalvelun avulla.

Palvelutietovarannan datan ja karttapalvelun hyödyntäminen esim. Kirjastohakemistossa ja 
Finnassa.

Finto-palvelut sekä Finnan avoin data hyödynnettäväksi Suomi.fi-kokonaisuuteen.

Uusia mahdollisuuksia



Kirjasto-pilotit 2016 

Kirjastojen KaPA-referenssiryhmä:

Haka-tunnistautuminen
 
Finnan näkyminen palvelunäkymässä (ei voi toimia keskitettynä väylänä 
kirjastojärjestelmien liittämisessä palveluväylään) + Finnan avoin data

Omien tietojen näyttäminen kirjastojärjestelmästä palvelunäkymässä
 
Vahva kirjautuminen verkkokirjastoon palvelunäkymän kautta 

Kirjastohakemiston datan kopiointi Suomi.fi-palvelutietovarantoon (rajapinnan, 
tietomallin ja palvelukuvausten mukauttaminen)

Kirjastopalveluiden kuvaukset (palveluoppaat)



Helmet-pilotointi Helsingin kaupungin liityntäpalvelimen kautta.

Aurora-pilotointi Jyväskylä ja Tampere Axiellin liityntäpalvelimen kautta.

Keskuskirjasto hakee pilottikirjastojen puolesta  VM:ltä avustusta pilotointiin marraskuussa.

VRK:n toive on, että  omien tietojen näyttäminen perustuu yhdenmukaiseen tietomalliin 
ja sanomien muotoon.

Axiellin ja Helsingin ehdotus:

  

VRK:n palvelumuotoilijoiden tehtäväksi laatia ehdotus kirjastopalveluista palvelunäkymässä. 
Palvelumuotoilussa pitää huomioida mm. oletustoimipiste, usean kirjaston asiakkuus, kymmenien 
lainojen tiedot ym. Kotikunta todennäköisesti Hetun kautta.

Palvelunäkymä toimii aluksi yksisuuntaisena kanavana, esim. lainojen uusiminen pitää tehdä 
verkkokirjastossa.

Tämä koskee myös uuden asiakkuuden luomista palvelunäkymän kautta: se ei tule mahdolliseksi 
vielä 2017.





Alustava ehdotus





  



Kansalliskirjaston KaPA-tietovarannot



Lopuksi





  

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0

User Centered Design: Doing the hard work to make GOV.UK simple
Tom Loosemore
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/
https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0


Julkisen hallinnon on onnistuttava Suomi.fi-kokonaisuuden
tuottamisessa ja kilpailukykyisen asiointikokemuksen
tarjoamisessa. 

Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen liittyminen ei ole kunnissa
kirjastojen vastuulla.

Suomi.fi kannattaa nähdä mahdollisuutena kirjastoille.

- Kiitos!
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