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PERUSTA

Lain yleisistä kirjastoista mukaan (29.12.2016/1492) ”Yleisten 
kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella 
kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja 
edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa” (7 §).

Opetus-ja kulttuuriministeriön asetuksen yleisistä kirjastoista 
(660/2017) mukaan Helsingin kaupunginkirjasto vastaa 
Valtakunnallisesta kehittämistehtävästä 1.1.2018 alkaen. 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä on organisoitu kaupunginkirjastossa 
Valtakunnalliselle kehittämisyksikölle1.6.2017 alkaen. 

Valtakunnalliselle kehittämistehtävälle haettu avustusta vuodelle 2018 
yhdellä OKM-hakemuksella (haettu 1 367 280 euroa, kv. toiminnan 
osalta on kuitenkin tulossa noin 100 000 euron vähennys).



Helsingin kaupunginkirjaston eri roolit

Kansallista, kansainvälistä ja seudullista yhteistyötä 
kaupunginkirjastona

Valtakunnallinen erityistehtävä: Monikielinen kirjasto

Yleisten kirjastojen konsortion emokunta/hallinto

Valtakunnallinen kehittämistehtävä > Valtakunnallinen 
kehittämisyksikkö



Tehtävät

Valtakunnallinen kehittämistehtävä/Valtakunnallinen kehittämisyksikkö:

A. Tuottaa kirjastojen yhteisiä verkko- ja viestintäpalveluita:
Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus + kirjastoalan sisäinen,ulkoinen ja 
kansainvälinen viestintä ja markkinointi

B. Edistää kirjastojenvälistä kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä:
- alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen verkoston tuki
- yhteistyö YKN:n ja Yleisten kirjastojen konsortion kanssa
- yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa
- yhteistyö AVI-hallinnon, alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- yleisten kirjastojen edustus, yhteistyö alan ulkopuolella mm. Suomi.fi

C. Vastaa valtakunnallisesta kaukopalvelusta

D. Seuraa kirjastoalan ja toimintaympäristön kehitystä, erityisesti 
digitalisaatiota



https://drive.google.com/drive/folders/1DFWK2gXIQdqw_yvCagg52GloYBRmkFrc

Sami Honkonen: Digitalisaation vaikutus johtamiseen ja organisaatioihin 14.12.2018 6Aika-hankkeen seminaari

Kuinka kirjastoinstituutio, alueellisen ja kansallisen yhteistyön ja 
kehittämisen tavoitteet vastaavat digitalisaation haasteisiin?

https://drive.google.com/drive/folders/1DFWK2gXIQdqw_yvCagg52GloYBRmkFrc


Ohjaus

Valtakunnallinen kehittämistehtävä on operationaalinen, jota 
OKM ohjaa

OKM vastaa kirjastopolitiikasta ja kansallisista strategioista

Lopetetun Kirjastot.fi-ohjausryhmän tilalle suunnitellaan uutta 
ryhmää (esim. toimituskunta). Kirjastokaistalla ja Kirjasammolla 
on omat toimituskuntansa



Talousarvio 2018

Sisältö- ja tiedonhakupalvelut: toimitus ja kehittäminen, tekninen tiimi: 9 htv

Viestintäpalvelut: 2 +2 htv + markkinointikulut 15 000

Kansallinen yhteistyö: 1 htv

Kaukopalvelu: 1,7 htv + postimaksut 36 000

Ulkoistettu tekniikka noin 100 000

Lisenssit: noin 35 000

Kansainvälinen toiminta 0,6 htv?

Hallintokulut ym.



Verkkopalvelut ja viestintä



Verkkopalvelut 2018

A
Alusta

Hakukoneet
Muut palvelut 
kuten YLE

Verkkokirjastot 

Finna-
verkkokirjastot

Finna.fi

Suomi.fi

Varaamo, 
Taskukirjasto ym.

Kehittämiseen
osallistaminen,
erityisesti kirjastot



Tulossa 2018

• Uusi Kysy kirjastonhoitajalta tuotannossa

• Uusi eKirjasto

• Uusi Kirjastohakemisto, upokkeet ja api

• Kirkannan datan kopiointi Suomi.fi-Palvelutietovarantoon

• Uusi Kirjasampo (käyttöliittymä, tietokanta, api)

• Raportointipalveluun mukaan lisää kirjastoja

• Alueellista kehittämistehtävää tukevat muutokset viestintäkanaviin 



• Kirjastot.fi-palveluiden datan indeksointi Finnaan

• Finna-yhteistyö

• Saavutettavuustestaukset

• EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat tehtävät ja muutokset

• Kansalliskirjasto-yhteistyö (metadatatuotanto, kokonaisarkkitehtuuri)

• Digituen tuki?

• Kirjastopalveluiden integrointi Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen, vaihe 2?



- Kiitos!


