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KEHITTÄMISTEHTÄVIIN 

LIITTYVÄ VIESTINTÄ JA 

YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN



Viestintätehtävästä

LAKI:

• Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella 

kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään 

yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. 

LAIN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT:

• Valtakunnallisen kehittämistehtävän tarkoituksena olisi tukea tasapuolisesti kaikkien 

yleisten kirjastojen mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Kehittämistehtävällä 

tuotettaisiin kaikille yleisille kirjastoille sellaisia palveluja, joita yksittäisten yleisten 

kirjastojen ei olisi tarkoituksenmukaista tuottaa yksin. Tehtävän hoitaminen edellyttäisi 

suunnitelmallisuutta ja avoimuutta. 

• Kehittämistehtävällä toteutettaisiin pykälän 1 momentin mukaan ensinnäkin yleisten 

kirjastojen yhteisiä palveluja. Yhteisiä palveluja voisivat olla esimerkiksi hanke-, 

organisaatio- ja tilastotietokantojen ylläpito sekä yleisten kirjastojen verkko- ja 

viestintäpalvelut.



Tällä hetkellä tarjolla kirjastojen 

sivuille yhteisistä palveluista
Kirjasampo.fi

• Kirjahyllyt

• Kirjasampo suosittelee

• Päivän täky

• Ylen Kirjakalenteri

• Kirjablogit

• Kirjasammon twiitit

Musiikkikirjastot.fi

• Levyhyllyt

• Musiikin ytimessä –blogi

• Musiikkikirjastot.fi:n twiitit

Sivupiiri – lasten ja nuorten aineisto

• Sivupiirin suositteluja

• Kirjatraileri (myös ruotsi)t

Kirjastokaista.fi

• Kaikki ohjelmat toiveiden mukaan 

playeriin

• Kirjastomainoksert ”Kolme 

kysymystä”

• Ohjelmasarjat kirjallisuusupokkeena

yhdessä Makupalat.fi:n ja 

Kirjasampo.fi:n kokoelmien kanssa



Jatkuu.. Kirjastojen sivuille tarjolla

Kysy Kirjastonhoitajalta

• Kysymyslomake kirjaston sivuile

• Kirjasampo.fi Uusimmat 

kirjallisuusvastaukset Kysy 

kirjastonhoitajalta –palvelusta.

• Musiikkikirjastot.fi Uusimmat 

musiikkivastaukset Kysy 

kirjastonhoitajalta –palvelusta

• Uusimmat vastaukse –upoke

• Lisäksi Kysy kirjastonhoitajalta -

vastauksista saa kokoelmia 

sekä kirjaston omat vastaukset

• FB- ja Twitter-ruudut

• Muitakin ominaisuuksia tulossa, 

lisää viestintäkokouksessa

Makupalat.fi

• Uusimmat linkit

• Räätälöidyt kokoelmat aiheen 

mukaan

• Twitter-ruutu

eKirjasto

UUSIUTUMASSA KOKONAAN

Eri esittelyn aihe, mutta tulossa 

sivujen tarvitsemaa materiaalia 



Kirjastot.fi-ympäristön yhteiset 

työvälineet nyt

Kirjastoammatillisen työn viestinnän välineet:

- Kirjastot.fi:n sisältö A-Ö – Kirjastot.fi PRO – työssä olennaisia sisältöjä joko 

Kirjastot.fi:n sivuilla tai linkkeinä ulos muiden ylläpitämille sivuille

- Kirjastot.fi – Kirjastoalan uutisia – tilattavissa omaan sähköpostiin (myös 

- Kirjastot.fi – Ammattikalenteri – Koulutus, Ajankohtaista tapahtumista, Avoimia 

työpaikkoja, Haen työpaikkaa - tilattavissa

- Kirjastot.fi – Materiaalipankki – yhteisiä markkinoinnin aineistoja

- Kirjastot.fi – Tapahtumapankki – vinkkejä kirjastojen tapahtumatuotantoon

- Kirjastokaista.fi - Koulutuskanava – eri aiheiden koulutusvideoita

- Kirjastokaista.fi – Live – etäyhteys koulutuksiin

- Facebook-sivut mm. Kirjastot.fi, Kirjasampo.fi, Kirjastokaista.fi, Kysy 

kirjastonhoitajalta, Musiikkikirjastot.fi, Sivupiiri, ym, eri aiheiden ryhmiä

- Twitter: Kirjastot.fi, Kirjasampo.fi, Kirjastokaista.fi, ym.



Jatkoa työvälineistä... ei tyhjentävä

• Kirjastohakemiston (kirkannan) kautta 

saatavat upokevaihtoehdot kirjastojen 

sivuille

• http://hankkeet.kirjastot.fi myös 

visualisointi

• http://tilastot.kirjastot.fi - myös 

visualisointi

• Raportointipalvelu – johtamistietoa

• Kyselytyökalu – mahdollisuus?

• Tieto-lista, työväline tiedonhakutyössä 

tieto@kirjastot.fi

• Ruotsinkieliset uutiset, 

ammattikalenteri, Fråga, Länkbibliotek, 

ym – tämä vaatisi yhteistyötä 

sisällöntuotannon osalta enemmän

• Libraries.fi – kehittämisen väärtti?

http://hankkeet.kirjastot.fi
http://tilastot.kirjastot.fi


Kirjastot.fi:n tilattavat 

• Kirjastot.fi:n eri sisältöjä on voinut tilata 

sähköpostiin tai rss-syötteinä

• Myös keskusteluja, mutta se osuus 

hiipumassa – some korvaa

YHTEYDENPITO MUILLA VÄLINEILLÄ

• Tärkeäksi kanavaksi on viime vuosina 

muodostunut Facebook eri ryhmineen: 

mediakasvatus, e-aineisto, kirjallisuus, 

monikulttuurisuus, opettajaryhmät ym. 

Tavoittavat aiheista kiinnostuneet –

kirjastojen ammattilaiset mukana 

näissä ryhmissä

• Omanlainen yhteydenpitokanava on 

alueellinen FB-ryhmä esim. Pohjois-

Savo, Piki+Keski, Helmet-ylläpitäjät

ym.



Ehdotus kehittämistehtävien 

hoitamiseksi kehitettävistä välineistä



SISÄLTÖ NYT

• Kehittämistehtävän määrittely

• Ajankohtaista

• Kokousmuistiot ja asialistat

• Työryhmät

• Yhteystiedot

EHDOTUS UUSISTA 

• Aajankohtaista kehittämistyössä –

uusi tiedotetyyppi, joka tilattavissa

• Koulutuskalenteri – uusi 

kalenterityyppi vrt. 

https://www.kirjastot.fi/procal/calendar

• Koulutusvideoruutu – Kirjastokaistan 

LIVE –taltiointi uusimmasta

• Kirjastot.fi:n Julkaisuihin oma osio ja 

uudet julkaisut aina tiedotteisiin 

• Kannanotot? 

• Mahdollisesti oma FB-ryhmä?

Kehittämistehtävää hoitavat kirjastot 

–perussivun alle koottavat 

https://www.kirjastot.fi/procal/calendar


Ajankohtaista kehittämistyöstä

• Luodaan uusi ryhmä Uutisiin –

Aajankohtaista kehittämistyöstä

• Tämä ryhmä kaikkien kehittämistyöstä 

kiinnostuneiden tilattavissa 

sähköpostiin

• Uutiset kertyvät Kehittämistehtävää 

hoitavat kirjastot –sivuille

• Uutisen voi tehdä kuka vaan, 

Kirjastot.fi tarkistaa ja julkaisee

• Uutisehdotuksen lomake käytettävissä 

uusittavalta ilmoitusten jättö -sivulta



Koulutuskalenteri

• Nyt Kirjastot.fi:ssä käytettävissä oleva 

Kalenteriselain uudistetaan

• Kalenteriin vain koulutukset, erityisesti 

etänä seurattavat

• Mukaan myös muiden kuin kirjastoalan 

etäkoulutukset (tietosuoja, 

saavutettavuus, digituki ym.)

• Pitääkö luoda oma ”koulutusluokka”, 

tutkitaan

• Tietojen syöttö sovitaan: kirjastot, 

AVI:t, Suomen Kirjastoseura, 

Kansalliskirjasto, Tieteellinen 

kirjastoseura?

• Tiedot tilattavissa omaan sähköpostiin 

ja kalenterinäkymä nostetaan sivuille



Koulutusvideoruutu + tallenteet

• Kirjastokaistalle on luotu uusi jäsentely 

eri kategirioihin – helpompi hahmottaa 

• Kirjastokaistalle  myös 

kehittämistehtävää hoitavien 

kirjastojen tallenteita ? Ja 

etäkoulutuksista lista Live-osion?

• Kirjastoilla mahdollisuus nostaa videot 

omaan intraan palyerilla

• Kirjastokaistaa koskevat ohjeet yhdellä 

sivulla UKK 

http://www.kirjastokaista.fi/usein-

kysytyt-kysymykset/

• Koulutusasioista oma FB-sivu Kirjasto 

oppii – Biblioteken lär sig

https://www.facebook.com/groups/221

726358309004/

http://www.kirjastokaista.fi/usein-kysytyt-kysymykset/
https://www.facebook.com/groups/221726358309004/


Kevään 2018 työlistalla yhteisesti 

ylläpidetystä palveluista
• Kirkannan palveluhakemiston uudistus 

– Suomi.fi +Finto.fi

• Kirjastot.fi:n asiakkaille suunnatuista 

palveluista sekä Kansalliskirjaston 

palveluista yhdistettävä, 

automaattisesti päivittyvä tietosivumalli

• Kirjastot.fi:n palveluiden 

esittämismateriaalit kirjastojen sivuja 

varten (erityisesti Finna-

asiakasliittymä)

• Yleisten kirjastojen tunnuksella 

varustettava e-markkinointi kun 

eKirjaston uudistus valmistuu

• eKirjaston markkinointiaineisto 

Kirjastot.fi:n materiaalipankkiin kakkien 

käytettäväksi



Materiaalipankki – ja painotöitä…



Viestintäkokouksen ajankohta?

• Paikka Pasila

• 23.3. vai 13.4. ?

• Lähetetään myös etänä aamupäivä, iltapäivä pajaa 


