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Viestinnän tehtäviä 2018

• Kirjastot ja kehittäminen – sivukokonaisuuden luonti kesä 2018, emon selkiyttäminen

• Kirjastojen koulutustallenteiden saaminen Kirjastokaista.fi:n kautta löydettäväksi

• Kirjastojen koulutusten suoralähetysten koordinointi Aluehallintovirtaston, alueellista 

kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen ja Kirjastokaistan kanssa

• Kirjastojen tukeminen valtakunnallisten yhteistyökumppanuuksien avulla – esim. 

SeniorSurf-digituki-digimediat (VTKL, Sanomalehtien liitto, Yleisradio)

• Suomi.fi-ympäristön ja VRK:n kanssa tehtävä yhteistyö digituen ja muun sanaston 

osalta (vrt. Kirjastotermit Fintoon ja Kirjastohakemistoon yhteneväisesti)

• Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa Finna-käyttöliittymän ”demoversion” 

rakentamiseksi Kirjastot.fi:n upokkeista, syötteistä ym.– myös muihin järjestelmiin?

• Kirjastojen koulutustapahtumissa esiintyminen, Valtakunnallinen viestintäpäivä

• Kv-viestinnän suunnitelma ja Libraries.fi-uudistus (henkilö tulossa)

• Yhteiseen käyttöön painetut materiaalit, median palvelu 



Valtakunnallinen kehittämistehtävä on 

uusi tuote vai vanhan kehittämistä?

• Nykyiset Kirjastot.fi-tuotteet vaativat toimituksellisen ylläpidon niin, että 

kehittämistehtävään on kokonaan käytössä PLP:n työaika, Aija L hoitaa myös 

eKirjaston ja digi.kirjastot.fi:n, Kirjastokaistan työajasta osa kehittämistehtävään 

• Koodereita kaikille palveluille kaksi + sivari (haussa taas), käytössä ulkopuoliset ostot 

joissain palveluissa, käyttöliittymäsuunnittelijoita yksi (toimiimyös graafikkona)

• Useita ylläpidettäviä järjestelmiä, meneillään kokonaisuuksien siirto emon kanssa 

yhteensopivaksi (esim. Kirjastohakemisto, Kysy kirjastonhoitajalta ja Makupalat –

Biblioteken.fi jonossa, Kirjasammon uudistus meneillään, kv-sivujen uudistus.)

• Eri järjestelmistä ei saada automaattista ”uutisvirtaa” esim. uutiskirjeeseen, 

tilaustapojen muutokset aiheuttavat koodausta: tilausryhmät, lomakkeet, 

postitusjärjestelmä, koulutuskalenteri, vanhojen ryhmien tilaajien siirrot uusiin ryhmiin 

ym. kooditason asioita

• Uusien kirjastojen käyttöön tulevien syötteiden suunnittelu (kaunokirjallisuus)

• Meneillään GDPR:n ja saavutettavuussuositusten mukaiseksi saattamiset eri 

palveluissa



Uutiset-kanavan uudistus

UUTISET  - YLEISTERMI ETUSIVUN UUTISILLE (tilattava ja syöte) (aihe voidaan 

postata moneen ryhmään)

() Uutiset (monenlaiset uutiset Kirjastot.fi:n etusivulle)

() Ajankohtaista kirjastoautoissa – niin kuin  nyt

() Ajankohtaista musiikissa – niin kuin nyt, syötteenä Musiikkikirjastot.fi-sivulle

() Ajankohtaista kehittämisestä (uusi ryhmä, jonka voisi tilata ja jonka uutiset 

syöttyisivät Kirjastot ja kehittäminen –sivulle, löytyisivät sieltä aikajärjestyksessä) 
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Ammattikalenterin muutokset

() Ajankohtaista tapahtumista POIS

() Kirjastojen tapahtumat UUSI

() Työvälineitä ja kumppaniuutisia UUSI

() Avoimia työpaikkoja

() Haen työpaikkaa

() Koulutukset – kertyvät myös Koulutuskalenteri-näkymään, jossa suorat lähetykset tai 

tallenteina myöhemmin tarjottavat korostuvat värillä 

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

ASIANTUNTIJAPANKISTA:

• Koulutuskalenterin näkymä on selattavissa taaksepäin, jolloin eri aiheiden puhujia voi 

katsoa sieltä

• Kirjastokaistan Koulutuskanava-osiossa uusi jaottelu, jolloin esiintyjiin voi tutustua 

videolla http://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/ - myös AKE-videot mukaan?
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Kirjastot ja kehittämistyö -

sivukokonaisuus

Sivun pääsisältö Oikean puolen polut Polussa saatavana

Teksti kehittämistyöstä

AKE-kartta

Ajankohtaista 

kehittämistyöstä –

kertyy RSS:n

perusteella

Kirjastokaistan 

koulutusvideo (uusin, 

painavin, tms)

Koulutuskalenteri

Makupalat-kokoelma

Säädökset * Laki ja asetus, muut 

kehittämistyötä koskevat 

Muistiot * AKE-kokoukset

Työryhmät * Työryhmien muistiot ja 

muut asiakirjat

Yhteystiedot * AKEt ja relevantit

AKE-sivustot * AKE-kirjastojen linkit

Tiedolla johtaminen * Tilastot, 

Raportointipalvelu,

Vaikuttavuus ym. sivut

Koulutusvideot * Kaista + AKE-kanavat

Materiaalipankki * 

Tapahtumapankki



Kirjastot.fi on välittäjä

• Kehittämiseen liittyvä tieto on muualla: OKM, VM, Kuntaliitto, AVI:t, VRK, Celia, ym. 

ym. Miten saadaan tieto liikkumaan? AKE-kirjastot tuottavat paljon tietoa myös –

miten kaikille jakoon?

• Koulutusvideoiden jakaminen? Etäkoulutusten kerryttäminen koulutuskalenteriin?

• Mahdollinen kuvapankki – kuka tuottaa kuvat – on lisätyö vaikka olisi vain kännykuvua

• Tapahtumapankin kerryttäminen?

• Some – onko kehittämissomea, miten seurata valtakunnallista kehitystä – vrt. VRK ja 

VM vaikuttavat http://suomidigi.fi

• Kansainväliset uutiset, raportit ym. – IFLA, Eblida – kenen työ?

• Viestinnän kehittäminen yhdessä kaikkien käyttöön? 

KIITOS!
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