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Yleisten kirjastojen digiopastus

Erillismääräraha:

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

2. 2. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa

Vaken työntekijänä hankkeessa Päivi Litmanen-Peitsala, viestinnän sijainen 

haussa – työnjako viestinnän osalta tehdään kun henkilö tiedossa

• Toimintasuunnitelman jättö OKM:lle toukokuun alku

• Osaamisen kehittäminen: Keskittyminen valtakunnallisesti hoidettaviin 

yhteyksiin, yhteisten materiaalien ja toimintatapojen koordinaatiota, 

tuotantoa, levittämistä ym. Yhteistyö AKE-kirjastojen kanssa – missä 

työpanosta tarvitaan? YKN:n digitaitovaatimusten jalkauttamiseen 

tarvittavien materiaalien suunnittelua ja tuotantoa.Yle-yhteistyö, Kuntaliiton 

kanssa suunniteltava vaatimusten ja laitevaatimusten jalkauttaminen 

kuntiin. Kirjastoseura-yhteistyö.
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• AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa: Digituki on 

vastuutettu VRK:lle, koko maata koskevat maakuntapilotit syksyllä?

• AUTA-malli on kirjastojen kannalta erityisesti kunnissa luotavaa verkostoa

• Vake edistää kirjastojen kannalta oikeita toimintamalleja valtakunnallisesti: 

yhteistyö VRK:n, Kuntaliiton, AVI:en ja muiden valtakunnallisesti 

merkittävien toimijoiden kanssa 

• Yhteistyö kansallisten liittojen kanssa: esim. SeniorSurf, mahdollisesti 

keväälle 2020 koko kansan digitaitotapahtuma (All Digital Week, 

Mediataitoviikko tms. verkostomaisesti kunnassa toimiva tapahtuma?)

• Digituen ”brändääminen”, ohjeet vapaaehtoistyöhön, eettiset ohjeet ym. 

VRK tekemässä – kirjastokentän näkemyksen pitäminen mukana

• Kirjastojen tarvitsemien materiaalien tuotanto



Mitä hankkeen osalta seuraavaksi?

• Yhteisen Teams-tiimin luominen, mukaan AKE-kirjastoista ilmoitetut henkilöt

• Varmaan luodaan 3 kanavaa aluksi: Yleistä, Osaamisen kehittäminen ja 

AUTA-toimintamalli – keskustelut kanavalla, Vaken suunnitelma näytille 

huhtikuun viimeisellä viikolla?

• Yhteinen tapaaminen elokussa: minkälaisia suunnitelmia eri alueilla on, 

mitä voidaan tehdä yhdessä. Painotyöt? Käännökset?

• Miten Vake voi auttaa – esim. koulutusvideoiden jako Kirjastokaistalla, 

materiaalien kokoaminen ja jäsennys asiakohdittain vähintään linkkeinä 

(materiaaleja syntyy myös muualla kuin kirjastoissa), koulutus, 

jalkautuminen kentälle – keskusteltava asia

• Nyt menossa valtakunnallisten tahojen kontaktointi

• Hankkeen vaikuttavuuden mittarit suunniteltava yhdessä



Viestintä

•Vakelta saatavissa esitteitä: aikuisten 

valtakunnalliset palvelut, kouluille 

suunnattuna valtakunnalliset palvelut

•E-opastaja-rintanapit, kaulanauhat

•Kirjanmerkkejä (ei lasten merkkejä )

Painoaineistoina:

•Hyllypuhujat e-kirjoista



Eeli kirjastossa painoainisto su + ru



Tulossa Suomen kirjastosysteemiä 

esittelevä esite su, ru, eng
•Niin sanottu kansainvälinen 

ammattilaisille tarkoitettu esite, jonka 

kotimaisten kielten versiot soveltuvat myös 

päättäjille 

•Nyt taitossa, valmis Reshape-seminaariin 

mennessä 

•Toimitus AKE-kirjastoille – määrät 

tarvitsisin nyt – uusintapainos syksyllä

•Libraries.fi-sivut päivitetään nykytiedoille, 

Buildings-osassa kirjastorakennuksia ja 

perustietoja. Jos omanne ovat mukana, 

kyselen tietoja kesän korvalla: saa vaihtaa 

kuvia tai tekstejä, valmiit minulle



Seurattavat kanavat muun muass

• Yleisten kirjastojen digiopastus – hanke: Perustettava TEAMS

• Ammattikalenterin Ajankohtaista kehittämisestä –uutistilaus

https://www.kirjastot.fi/kehittaminen/arkisto

• Ammattikalenteri: Työvälineet ja valtakunnalliset ilmoitukset

https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-

valtakunnalliset-ilmoitukset

• Somekanavat aiheittain: Kirjastot.fi/kirjastosome –alueen eri 

somevälineet https://www.kirjastot.fi/kirjastosome

• Kirjastokaistan Koulutuskanava 

https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/

• Kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittäminen/Alueiden viestintä 

https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittaminen/alueiden-viestinta

• Koulutuskalenteri  

https://www.kirjastot.fi/koulutuskalenteri?group=391

https://www.kirjastot.fi/kehittaminen/arkisto
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset
https://www.kirjastot.fi/kirjastosome
https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/
https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-kehittaminen/alueiden-viestinta
https://www.kirjastot.fi/koulutuskalenteri?group=391

