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1 johdanto – mikä? 

Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonsepti -hankekokonaisuus:

• Tähtää tuloksiin kaikille yleisille kirjastoille, koordinoivana tahona Helsingin 

kaupunginkirjasto

• Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa luodaan malleja ja suosituksia kaikille 

kunnille yhteiseen, kansalliseen e-kirjastoon pääsemiseksi

• Tätä varten teetetään asiantuntijaselvityksiä, tarkastellaan eri vaihtoehtoja 

käyttäjälähtöisesti, tehdään kokeiluja sekä kuunnellaan ja osallistetaan eri 

osapuolia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi.
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1 johdanto – miksi? 
Nykyisen hajanaisen 

teknologiakokonaisuuden 

haasteita: 

• käyttökokemus kärsii

• sisältöjen sijaan joudutaan 

keskittymään teknologiaan

Lisenssi- ja kokoelmakysymys:

• sisällöt ovat kolmansien 

osapuolten neuvottelemia

• mallit ovat hajanaisia

” Huolta on herättänyt - - [e-kirja-alustan] tapa lisenssoida e-aineistot 

siten, että kirjasto ei saa enää ostettua yhtä tai paria lisenssiä, vaan 

pitäisi ostaa monta ja siihen ei pienillä ja isommillakaan kirjastoilla 

ole mahdollisuutta”

- -

”Ottaisimme Savossa mieluummin monipuolisen kokoelman kuin 

monta lisenssiä yhdestä teoksesta. Tästä on saatu paljon 

ihmettelevää palautetta Pohjois-Savon kirjastoilta.”

Yleisten kirjastojen konsortio, muistio 10.10.2017 

https://www.kirjastot.fi/konsortio/kokousmuistiot

Sisältöjen saaminen kirjastojen 

käyttöön nyt ja jatkossa: 

• Världens bibliotek, Jesper 

Klein

• Miten kirja-alan kilpailutilanne 

ja kaupallisten ip:den

kehittäminen vaikuttavat 

tulevaisuuteen? 

• Nykytila: kirjailijoiden huoli 

e-aineiston 

lainauskorvauksesta

 Tarve lisenssineuvotteluille, 

yhteistyölle ja toimintamallien 

kehittämiselle

Suomalaisilla on asuinkunnan 

mukaan eriarvoiset lähtökohdat 

saada käytettäväksi yleisten 

kirjastojen kautta lisensoitua sisältöä

Apu 14/2020
Apu 14/2020
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1 johdanto – tausta 

Verkossa osoitteessa: 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-

2013/D1.3.7.1_eReading_eBooks%20for%20public%20

libraries_Sahkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin%2020

13.pdf



2 hanke – miten?
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Tehtävä selvitystyö jakautuu viiteen osa-alueeseen, jotka tarkennetaan erikseen toteuttavien 

asiantuntijoiden kanssa. 

Mallit ja suositukset tuotetaan: 

• asiantuntijapalveluina tehtävinä selvitystöinä

• testein, kokeiluin

• neuvotteluin ja malleja etsien

• yhteistyökokonaisuuksia ja markkinakatsauksia 

toteuttaen

Tärkeää on erityisesti käyttäjänäkökulman 

huomiointi eri osa-alueissa. 



2 hanke – organisaatio

PROJEKTIRYHMÄ

projektipäällikkö: Suvi Sivulainen, projektin omistaja: Virva Nousiainen-Hiiri

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

OHJAUSRYHMÄ

Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib

Johanna Selkee, Kuntaliitto

Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, YKN

Laura Tyysteri, Someron kaupunginkirjasto, YKK

Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut

Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto

Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto, YKK

Asiantuntijajäsen: Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio
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3 toteutus – yhteistyö

Intressi- ja sidosryhmien saavuttaminen strategisen viestinnän avulla

• viestintätoimisto Miltton, strateginen viestintä ja vaikuttamistyö

• tärkeää tukea ja viestintäkanavia saadaan Kuntaliitolta

Sisäiset sidosryhmät

• kirjastokentän viestintä: Vake, Johanna Laurila

• ohjausryhmä tärkeänä yhteistyön edistäjänä omille sidosryhmilleen

Kustannus- ja kirja-alan yhteistyövalmiuden selvitys

• yhteistyö eri tekijänoikeudenomistajien kanssa

• useassa vaiheessa, esim. intressiryhmätilaisuus 17.9., lisenssimalliselvityksen 

haastattelut keskeisessä osassa
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3 toteutus – palvelukonsepti ja 
lisenssimallit

Yleisille kirjastoille sopivaa palvelukonseptia suunnittelee

• Tommi Rissanen, Digital Media Finland

• digimediaekosysteemin toimijoiden näkökulmien ja tarpeiden määrittely

lisenssimalleja tarkastelee ja luo

• konsultti Kristiina Markkula

• yhteistyömallien löytäminen erilaisten ryhmien kanssa, mm. kirja-alan 

haastattelut. 
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3 toteutus – teknologiaselvitys
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Teknologiatarpeita kansalliselle e-kirjastoalustalle selvittävät 

• käyttökokemuskonsultti Joakim Schönert, Futurice

• ohjelmistoarkkitehti Mikko Vihonen, Nitor

• Määritellään palvelualustan tavoitearkkitehtuuri osallistavasti. Tunnistetaan 

ratkaisuvaihtoehtoja ja luodaan suosituksia valinnan tai kilpailutusten pohjaksi 

Valmiita alustaratkaisuja kansainvälisellä tasolla etsii – testejä ja kokeiluja 

arvioi

• e-kirja-asiantuntija Harri Heikkilä, Haplab

• kansainvälisen tason kartoitus olemassa olevista alustaratkaisuista

• lisenssiteknologiat, suojaukset, lukulaitteet, formaatit

• kokeilujen ja testien arviointi
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4 yhteenveto – tavoitteet
Hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda lähtökohdat digitaaliselle palvelukonseptille, 

jossa:

• Kirjaston asiakkailleen tarjoama digitaalisten sisältöjen kokoelma on helposti asiakkaiden 

käytettävissä yhdeltä palvelualustalta 

• Näin turvataan kirjastopalvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja huomioidaan eri 

kohderyhmien tarpeet myös digitaalisten sisältöjen osalta. (Erityisesti 

kotiseutukokoelmat.) 

• Käyttäjillä on saumaton pääsy sisältöihin 

• Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa: palvelukonsepti on osa Finna-ekosysteemiä.

• Kirjastot ovat aktiivisena toimijana mukana digiaineistojen välittäjien palveluketjussa 

• Entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja yhteistyö kirja- ja digimedia-alan toimijoiden kesken olisi 

entistä vuorovaikutteisempaa



Kiitos!

Yhteys: 

Suvi Sivulainen

suvi.sivulainen@hel.fi

040 191 8531
Yleisten kirjastojen digitaalisen median hankekokonaisuus

mailto:suvi.sivulainen@hel.fi

