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Esittäytyminen 

Esityksen rakenne

1. johdanto
2. hanke 
3. selvitykset
4. kirjastot
5. yhteenveto

Suvi Sivulainen

suvi.sivulainen@hel.fi, 040 191 8531
aloittanut hankkeessa 1.6.2020, Kivepa
luovan alan koordinaattori
FM, digitaalinen kulttuuri
kulttuurituottaja
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1 johdanto – mikä? 

Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonsepti -hankekokonaisuus:

• OKM-rahoitteinen, tähtää tuloksiin kaikille yleisille kirjastoille, koordinoivana 
tahona Helsingin kaupunginkirjasto

• Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa luodaan malleja ja suosituksia kaikille 
kunnille yhteiseen, kansalliseen e-kirjastoon pääsemiseksi

• Tätä varten teetetään asiantuntijaselvityksiä, tarkastellaan eri vaihtoehtoja 
käyttäjälähtöisesti, tehdään kokeiluja ja kuunnellaan sekä osallistetaan eri 
osapuolia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi.
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1 johdanto – tausta 

Verkossa osoitteessa: 
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-
2013/D1.3.7.1_eReading_eBooks%20for%20public%20
libraries_Sahkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin%2020
13.pdf



5

1 johdanto – miksi? 

Sisältöjen saaminen kirjastojen 
käyttöön nyt ja jatkossa: 
• Världens bibliotek, Jesper 

Klein
• Miten kirja-alan kilpailutilanne 

ja kaupallisten ip:den
kehittäminen vaikuttavat 
tulevaisuuteen? 

• Nykytila: kirjailijoiden huoli 
e-aineiston 
lainauskorvauksesta

 Tarve lisenssineuvotteluille, 
yhteistyölle ja toimintamallien 
kehittämiselle

Suomalaisilla on asuinkunnan 
mukaan eriarvoiset lähtökohdat 
saada käytettäväksi yleisten 
kirjastojen kautta lisensoitua sisältöä

Apu 14/2020

Nykyisen hajanaisen 
teknologiakokonaisuuden 
haasteita: 
• käyttökokemus kärsii
• sisältöjen sijaan joudutaan 

keskittymään teknologiaan

Lisenssi- ja kokoelmakysymys:
• sisällöt ovat kolmansien 

osapuolten neuvottelemia
• mallit ovat hajanaisia

” Huolta on herättänyt - - [e-kirja-alustan] tapa lisenssoida e-aineistot 
siten, että kirjasto ei saa enää ostettua yhtä tai paria lisenssiä, vaan 
pitäisi ostaa monta ja siihen ei pienillä ja isommillakaan kirjastoilla 
ole mahdollisuutta”
- -
”Ottaisimme Savossa mieluummin monipuolisen kokoelman kuin 
monta lisenssiä yhdestä teoksesta. Tästä on saatu paljon 
ihmettelevää palautetta Pohjois-Savon kirjastoilta.”

Yleisten kirjastojen konsortio, muistio 10.10.2017 
https://www.kirjastot.fi/konsortio/kokousmuistiot



2 hanke – mitä?
VISIONA: Kansallinen, laadukas digimediakokonaisuus yleisille kirjastoille 

Selvitystyö, jossa käytetään avuksi asiantuntijapalveluja ja etsitään 
palvelukonseptin ratkaisumalleja. 

Hankkeen tavoiteltavat tuotokset: 
• Malli ja työvaiheet yhteiseen palvelukonseptiin pääsemiseksi. 
• Testien, arkkitehtuurimäärittelyn ja käyttökokemuspalautteen pohjalta kerätyt 

määritelmät ja suositukset palvelualustan ratkaisujen tueksi. 
• Digimediaekosysteemin (esim. kirja-ala laajasti) rajat ylittävän yhteistyön herättely.
• (Mahdollisten ongelmakohtien tavoittaminen ja määrittely)
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2 hanke – miten?
Tehtävä selvitystyö jakautuu viiteen osa-alueeseen. Näiden osaprojektien osalta toteutus ja 
työmäärä tarkennetaan erikseen asiantuntijoiden kanssa joko jo markkinakartoitusvaiheessa, 
tai soveltuvilta osin työn alkaessa. 

Mallit ja suositukset tuotetaan: 
• asiantuntijapalveluina tehtävinä selvitystöinä
• testein, kokeiluin
• neuvotteluin ja yhteistyösopimusten pohjustuksin
• yhteistyökokonaisuuksia ja markkinakatsauksia 

toteuttaen

Tärkeää on erityisesti käyttäjänäkökulman 
huomiointi eri osa-alueissa. 
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2 hanke – aikataulu ja elinkaari 

Valmistelu

Hankkeen valmisteluvaiheessa hankkeen omistaja ja koordinoiva 
Helsingin kaupunki ovat tehneet alustavan hankesuunnitelman, resursoineet 
hankkeen (rahoitushakemukset ja projektipäällikön rekrytointi) ja koonneet ohjausryhmän. 

Projektipäällikkö dokumentoi projektien idean ja tavoitteet hankekuvaukseksi. Ohjausryhmä 
linjaa tämän pohjalta hankeidean ja tavoitteet ensimmäisessä tapaamisessaan. 
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2 hanke – aikataulu ja elinkaari 1/2 

Suunnittelu
heinä – syyskuu 2020

Projektipäällikkö laatii hankkeen vaiheosituksen ja yleistason aikataulun. Projektipäällikkö 
kontaktoi sidosryhmiä erilaisista tarpeista. 

Kilpailutetaan, valitaan ja tilataan operatiivisia asiantuntijatahoja. Yhdessä konsultoivien 
tahojen kanssa tarkennetaan tarvemääritykset ja toteutuksen tiekartta: miten tehdään, millä 
aikataululla ja kuka toteuttaa. 

Projektipäällikkö luo hankkeelle projektisuunnitelman, joka käsitellään ohjausryhmässä. 
Hankkeelle luodaan riskianalyysi – projektin laajuus ja vaativuus sekä aikataulun realistisuus 
arvioidaan ohjausryhmän kanssa.



2 hanke – aikataulu ja elinkaari 2/2
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Toteutus
elokuu 2020 – huhtikuu 2021

Projektin määriteltyjen osakokonaisuuksien toteutus työryhmissä ja konsulttityönä. Eri osa-alueiden 
rinnakkaisuus ja yhteys toisiinsa pyritään varmistaman. Toteutusmallit kehittyvät. 

Projektiryhmä kontaktoi sidosryhmiä, kuuntelee heidän tarpeitaan ja käy neuvotteluja. 

Lopetus
huhtikuu 2021 – toukokuu 2021

Hankkeen lopetusvaiheessa kootaan, julkaistaan ja esitellään kokonaistulokset. 

Projektipäällikkö vastaa hankkeen tulosten kokoamisesta yhteen. Projektin tuloksista järjestetään 
yhteinen seminaari, jossa asiantuntijat esittelevät osa-alueitaan ja jossa suunnitellaan erityisesti 
hankkeen jatkoa ja yhteistyötä. 



2 hanke – organisaatio
PROJEKTIRYHMÄ
Projektipäällikkö: Suvi Sivulainen 1.6.2020–31.5.2021, projektin omistaja: Virva Nousiainen-Hiiri

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

OHJAUSRYHMÄ
Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib
Johanna Selkee, Kuntaliitto
Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, YKN
Laura Tyysteri, Someron kaupunginkirjasto, YKK
Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut
Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto
Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto, YKK

Asiantuntijajäsen: Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio
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3 selvitykset – palvelukonsepti

Yleisille kirjastoille sopivaa palvelukonseptia suunnittelee
• Tommi Rissanen, Digital Media Finland
• palvelukonseptin tuotanto- ja toimintamallien kuvaus, vertailu ja suositukset
• digimediaekosysteemin toimijoiden määrittely ja arvonmuodostuksen kuvaus
• digimediaekosysteemin toimijoiden näkökulmien ja tarpeiden määrittely
• digitaalisten kulttuurisisältöjen sidosryhmien sitouttaminen palvelukonseptin 

kehitystyöhön
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3 selvitykset – lisenssimalliselvitys

Kokoelmalinjaukset ja tekijänoikeudet -kokonaisuuden osana 
kirjastoille sopivia lisenssimalleja tarkastelee ja luo
• konsultti Kristiina Markkula
• lainausprosessin ja lisensoinnin malli(t)
• liiketoimintamallien ja kirjastotyön yhteen sovittaminen
• Yhteistyömallien löytäminen erilaisten ryhmien kanssa

• workshop lisenssimalleista ja palvelukonseptista
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Saatavilla verkossa osoitteesta: 
https://shop.aalto.fi/media/attachments/4e30f/T
%C3%A4m%C3%A4_ei_ole_kirja.pdf

Konsultin teos sähkökirjoista



3 selvitykset – teknologiaselvitys
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Teknologiatarpeita kansalliselle e-kirjastoalustalle selvittävät 
• käyttökokemuskonsultti Joakim Schönert, Futurice
• ohjelmistoarkkitehti Mikko Vihonen, Nitor
• Määritellään palvelualustan tavoitearkkitehtuuri osallistavasti. Tunnistetaan 

ratkaisuvaihtoehtoja ja luodaan suosituksia valinnan tai kilpailutusten pohjaksi 

Valmiita alustaratkaisuja kansainvälisellä tasolla etsii – testejä ja kokeiluja 
arvioi
• e-kirja-asiantuntija Harri Heikkilä, Haplab
• kansainvälisen tason kartoitus olemassa olevista alustaratkaisuista
• lisenssiteknologiat, suojaukset, lukulaitteet, formaatit
• kokeilujen ja testien arviointi
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3 selvitykset – yhteistyö
Intressi- ja sidosryhmien saavuttaminen strategisen viestinnän avulla
• Viestintätoimisto Miltton, strateginen viestintä ja vaikuttamistyö
• Tärkeää tukea ja viestintäkanavia saadaan Kuntaliitolta
• Projektipäällikkö ja omistaja ovat aloittaneet työn ja toimivat työn tukena

Sisäiset sidosryhmät
• Kirjastokentän viestintä, ohjausryhmä tärkeänä yhteistyön edistäjänä omille 

sidosryhmilleen, toivotaan kirjastojen välittävän tietoa

Kustannus- ja kirja-alan yhteistyövalmiuden selvitys
• Yhteistyö eri tekijänoikeudenomistajien kanssa
• useassa vaiheessa, esim. intressiryhmätilaisuus 17.9., lisenssimallisel-

vityksen haastattelut keskeisessä osassa
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4 kirjastokenttä
Kirjastokentän viestintä: 
• Vake, Johanna Laurila, verkkosivut ja ammattilaisille suunnattu tiedote Kirjastot.fi-

palvelussa: https://www.kirjastot.fi/kehittaminen-ja-johtaminen/digimediahanke (fi, sv)
• Live-chatit I ja II: 11.9. klo 14–15 ja 15.9. klo 9–10 
• Live-chat III torstaina 17.12. 13–13:30

Alustaselvityksen käyttäjätarpeet: 
• Käyttäjäkyselyt, mahdollisesti hastattelut, workshopit – aloitetaan kirjastoammattilaisista, 

jatketaan loppukäyttäjiin ja myöhemmin toimijaketjun alku (aineiston alustalle vievät 
tahot) siltä osin kuin on tarve. Kirjastot.fi kautta tulossa kysely tällä viikolla 
https://digimedia.typeform.com/to/oM9wOfSk

Loppuseminaari: 
• Hankkeen tulosten esittely ja jatkoaskeleista keskustelu
• keskiviikkona 28.4.2021 aamupäivällä (09-12), Kirjastokaista striimaa.
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https://www.kirjastot.fi/kehittaminen-ja-johtaminen/digimediahanke
https://digimedia.typeform.com/to/oM9wOfSk
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5 yhteenveto – tavoitteet
Hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda lähtökohdat digitaaliselle 
palvelukonseptille, jossa:

• Kirjaston asiakkailleen tarjoama digitaalisten sisältöjen kokoelma on helposti asiakkaiden 
käytettävissä yhdeltä palvelualustalta. 

• Näin turvataan kirjastopalvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja huomioidaan eri 
kohderyhmien tarpeet myös digitaalisten sisältöjen osalta. (Erityisesti 
kotiseutukokoelmat.) 

• Käyttäjillä on saumaton pääsy sisältöihin 
• Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa: palvelukonsepti on osa Finna-ekosysteemiä.

• Kirjastot ovat yhdenvertaisena toimijana mukana digiaineistojen välittäjien palveluketjussa / 
palveluketju huomioisi myös kirjastot

• Entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja yhteistyö kirja- ja digimedia-alan toimijoiden kesken olisi 
entistä vuorovaikutteisempaa



Kiitos!
Yhteys: 
Suvi Sivulainen
suvi.sivulainen@hel.fi
040 191 8531
Yleisten kirjastojen digitaalisen median hankekokonaisuus

mailto:suvi.sivulainen@hel.fi
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