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Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansalaisten laadukkaan tietohuollon turvaaminen sekä 
kirjastolaitoksen kilpailukyvyn parantaminen nopeasti 
muuttuvassa informaatioympäristössä ja digitaalisen median 
aikakaudella; toiminnan järkeistäminen kansallisella tasolla.

Kansallisen digitaalinen kirjasto yhdistää kirjastojen 
luettelointidatan, muistiorganisaatioiden digitoidun aineiston 
metatiedot, kirjastojen verkkopalvelut ja asiointipalvelut, 
fyysisen tilan ja verkon, sosiaalisen datan  sekä lisensoidun 
verkon kautta jaettavan digitaalisen sisällön.

> Kohti ”digitaalisen kirjaston järjestelmää”.

- ”The library is a platform, not a place, website, or person.” 
Think Like A Startup: a white paper to inspire library entrepreneurialism    
Brian Mathews, Associate Dean for Learning & Outreach at Virginia Tech
http://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/18649



Avainkysymyksiä

Miten digitaalinen kirjasto kytkeytyy digikansalaisen 
informaatioympäristöön: informaation etsintään, 
kuluttamiseen, tuottamiseen ja jakamiseen?

Mitä lisäarvoa digitaalinen kirjasto tuo verkkoon kirjastotilaan 
ja pääosin painetun aineiston kokoelmiin logistiikkaan 
liittyvien hybridikirjaston-verkkopalveluiden lisäksi?

> Kirjastolaitoksen ekologinen lokero, erikoistumisalueet ja 
vahvuudet digitaalisessa maailmassa?

> Verkkoympäristössä/digitaalisessa maailmassa kirjastojen 
yhteistyö ja yhteiset palvelut vahvistavat kirjastolaitoksen 
kilpailukykyä.



YKN:n strategia: ympäristön muutokset



Kirjastoinstituutio
kokoelma ja logistiikka
metadata, informaation hallinta

tila, osallistuminen, 
kansalaisyhteiskunta                  
tietohuolto, tietoyhteiskunnan
valmiudet,                            
informaatiolukutaito, 
mediakasvatus

innovaatioiden edistäminen,
luovan talouden edistäjä

muisti, äly, jatkuvuus, sivistys

Avoin tieto, pääsy ja koodi

Digitaalinen informaatioympäristö
teknologiavetoinen, nopeiden muutosten kehitys,
kuka omistaa informaatioympäristö ja kontrolloi sitä?

ilmaista? maksuttomat sisällöt ja palvelut <>
käyttäjädatan hyödyntäminen, kontekstimarkkinointi 

lukeminen hypertekstuaalinen kokemus (epub3)

Käyttäjä
informaation kuluttaja, tuottaja, jakaja

Tasa-arvo
Avoimuus
Luotettavuus
Yhteisöllisyys
Ennakkoluulottomuus
Tiedonsaannin vapaus



KDK-kokonaisarkkitehtuuri







Kokonaisuuden osia

”Somepankki”
Vinkkaustoiminnan ja
käyttäjien tuottaman 
tiedon varanto

Kirjastot.fi
Yhteiset sisältö-, 
ammatti-, tiedonhaku-
ja viestintäpalvelut 

Avoimen lähdekoodin 
kirjastojärjestelmät
Paikallinen logistiikka, 
kehittäjäverkosto, alan klusteri 

ONKI-ympäristö
Ontologia-palvelut

KDK
VuFind-haku ja indeksointi
Digitointi ja pitkäaikaisäilytys
Europeana

UKJ
Uuden kirjastojärjestelmän
määrittely

Kansalliskirjaston 
muut
Auktoriteettitietokanta, Viaf ym.

Eaineistot
Hankintakonsortio
Medata
Jakelukanavat
Oma julkaisutoiminta
IPR

Kirjastojärjestelmät
Kaupalliset toimittajat

Yhteisluettelo(t)
Avoin linkitetty data
Avoimen lähdekoodin
tietokantasovellus

Asiakkuuden-
hallinta
Käyttäjät
Kirjastolaiset

Kustantajat
Välittäjät
Metadatan tuottajat Valtio

ICT-kokonaisarkkitehtuuri
Strategiat
Rahoitus



Toimintatapoja
Varmistettava yleisten kirjastojen käyttäjien tarpeiden ja intressien toteutuminen.

Keskityttävä tekemiseen ja kehittämiseen, kokeiltava rohkeasti.

Kehittämisen nopeutta ja ketteryyttä lisättävä: teknologiavalinnat ja toteutustavat.

Kirjastoinstituution tulisi edistää avoimen lähdekoodin sovellusten hyödyntämistä, kannattaa 
kytkeytyä kehittäjäyhteisöihin ja  toimia aktiivisesti avoimen lähdekoodin klusterin kanssa.

Kansallisen tason tai sektorikohtaiset yhteiset ratkaisut ja osaamisen yhdistäminen. Verkostomaiset, 
luovat yhteistyömallit.

Kehittämisen, toimittamisen, ylläpidon ja sisältötuotannon rationalisointi kansallisella tasolla.

Käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys kaiken kehittämisen keskeinen periaate.

Käyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen roolia kehittämisessä ja sisältötuotannossa lisättävä.

Metadatan hallinta kaikkien aineistojen osalta tärkeää kirjastoinstituution tulevaisuuden kannalta, 
laadukas data, avoimen linkitetyn datan (semanttinen web, ontologiat) edistäminen ja vetovastuu 
sen kehittämisestä (ONKI).

Datan ja käyttöliittymien erottaminen, oikeus kaikkien sisältöjen tarjontaan kirjastokäyttöliittymien 
kautta, sisältöjen yhteiskäyttö ja rikastaminen (esim. Kirjasampo.fi).

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Kaikkien sisältöjen (erityisesti kokoelmatietokannat) näkyminen Googlessa (hakukoneoptimointi).

Panostettava kaikkien kirjastopalveluiden markkinointiin, yhteiset markkinointiponnistukset.



Kehittäjäverkosto

Avoimen 
lähdekoodin
klusteri

Avoimen
 lähdekoodin
 globaalit 
kehittäjäyhteisöt

Kaupalliset
 it-toimittajat

JulkiCT

Kansalliskirjasto

Tietohuolto,
sisältöinfra

Tekniikka
ja verkko-
palvelut

Digitointi

Yleisten 
kirjastojen 
keskuskirjasto

Kirjastot.fi

Muu 
keskuskirjasto-
toiminta

Digitaalinen
keskustakirjasto

CSC

BTJ,
Kirjavälitys
Kustantajat, ym.

Kirjastojen
tekniikka-
ja sisältö-
osaaminen



Yleisten kirjastojen tie

> Sektorin tahtotila: YKN

Kirjastot.fi-toimintasuunnitelma 2012 >: kehittäminen 
kokonaisarkkitehtuurin pohjalta

Kirjastot.fi-palveluiden ”upottaminen” kirjastojen 
verkkopalveluihin, ammattipalvelut työproseseja tukemaan

Kirjastot.fi-ohjausryhmän näkemys: eri sektorit

Kutsuseminaari alkukesällä kirjastotekniikan ja 
-verkkopalveluiden asiantuntijoille: visio

> Esitys kirjastohallinnolle strategian perustaksi

> Kokonaisarkkitehtuurin toteutuksen organisointi



Paikallinen logistiikka
(esim. Evergreen)

Metatiedot yhteisluettelosta
Henkilötiedot yhteisestä

 rekisteristä?

Kirjastot.fi
palvelut

KDK-asiakasliittymä
Vufind-haku ja indeksointi

Yleisten kirjastojen
yhteisluettelo(?)
Linked data -tietokanta-
sovellus

Yhteisluettelo (Linda)
Aleph?

Arkistot ja museot
Museot 2015
Ahaa-hanke

Verkkokirjasto
Haku, asiointi, julkaisu-
järjestelmä
+ Eaineisto
+ rikastettu somella +
yhteisillä palveluilla:
Kifi, Kdk, ym.
(Myös Vufindilla
toteutettuna?)

Yhteinen ekirjasto
Lisensioitu eaineisto

(ml. verkkomusiiikki),  kirjastojen 
omat digijulkaisut ja vapaa aineisto

”Somepankki”

Kustantajat
Onix

Asiakkuudenhallinta



Ekirjoja

Verkkokirjasto-malliesimerkki

…. Ekirjoja ...

                  KDK-haku





It has become abundantly clear that it really is not necessary for us to 
imagine what an electric library would look like at all — because it has 
already been built. It’s here right now, and millions of people are using 
it every day. The only problem is, libraries and librarians have little or 
nothing to do with it. 

Perhaps we should turn our attention away from the electric library that 
others have built and focus on the real books and buildings that made 
us what we were to begin with. Perhaps that will continue to define us 
into the future. 

Or perhaps not. Perhaps we have new roles to play in the digital world or 
old roles to play but in a new way. 

The Decline and Fall of the Library Empire

Steve Coffman, Library Support Services, LSSI

http://www.infotoday.com/searcher/apr12/Coffman--The-Decline-and-Fall-of-the-Library-Empire.shtml



- Kiitos!

The Internet Is Ruining Your Brain
http://mashable.com/2012/04/10/brain-internet-infographic/?replytocom=18098969
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