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VAKE 2020: painopisteet

Kansallisen yhteistyön edistäminen: AKE-kirjastot, lasten ja nuorten 
lukemisen erityistehtävä, osaamisen kehittäminen

Finna-ekosysteemin rakentamiseen osallistuminen (Finna-strategia 
2021-2030)

Kirjastot.fi-konseptiuudistus ja kirjastoammatillisen viestinnän 
kehittäminen



VAKE 2020: resurssit

Talousarvio: 1,27 milj. euroa + digihanke-projektirahoitus

ICT ja käyttöliittymät
3 koodaria, suunnittelija, sivari

Digihanke 
(digituki) 1 htv

Kv. Viestintä
0,6 htv

Kaukopalvelu
1,5 htv

Kansallinen 
yhteistyö 1 htv

Viestintä ja Kirjastokaista 
4 htv

Verkkopalvelut
5,4 htv

Kehittämis-
päällikkö 1 htv

16,5 htv



Kirjastot.fi-palvelut 2020: painopisteitä

Finna-ekosysteemi:

Finna.fi-indeksointi: Kirjasampo, Kirjastokaista, Makupalat

Finna-verkkokirjasto-konseptin kehittäminen, Kirjastot.fi-sisällöt

Finna-Luokkahuone, AOE.fi

Finna-konsortioryhmä

Kirjastot.fi-konseptiuudistus ja kirjastoammatillisen viestinnän kehittäminen (erilliset esitykset)

Saavutettavuus: testaukset, korjaukset, selosteet, dokumentit, videoiden tekstitys, 
saavutettavuuspalaute

Palveluiden kehittäminen: ulkaisualustojen tekninen uudistaminen, tilastoinnin, sisältöjen käytön ja 
hakukoneoptimoinnin parantaminen



https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/siirtymaajat/

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/siirtymaajat/


Kirjastot.fi-palvelut 2019/2020

Yleisten kirjastojen hanketiedon kopiointi AVI:n VADI-palvelusta Hankkeet.kirjastot.fi:n
julkiseen käyttöliittymään saadaan tuotantoon tämänhetkisen tiedon mukaan 16.12.

Libraries.fi-sivuston sisältöjä uudistetaan teemapohjaisesti, uusi versio pyritään 
julkaisemaan joulukuussa.

Ekirjastot.kirjastot.fi-palvelun uuden version koodaustyö on viimeistelyvaiheessa ja 
käyttöliittymän saavutettavuus on varmistettu. Uusi versio 
((http://ekirjastotest.kirjastot.fi/)) julkaistaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kirjastot.fi-emosivuston Pro-osioon julkaistaan loppuvuonna digituki-osio ja Seinäjoen 
kaupunginkirjaston kanssa suunnitellaan lasten ja nuorten lukemista tukeva 
kirjastoammatillinen osio. 

Kirjastojen Tapahtumapankista on julkaistu uusi versio 
(https://www.kirjastot.fi/tapahtumapankki). 

Koulutuskalenterista julkaistaan uusi, toiminnoiltaan monipuolisempi ja selkeämpi versio 
loppuvuonna. Samalla emosivuston haku tulee takaisin ja Bibliteken.fi siirretään samalla 
alustalle Kirjastot.fi:n/Libraries.fi:n kanssa.

http://ekirjastotest.kirjastot.fi/)
https://www.kirjastot.fi/tapahtumapankki












Kirjastot.fi-palvelut 2020: kehittämiskohteita

• Kirjastot.fi-emosivuston konseptin ja käyttöliittymän uudistaminen, 
julkaisualustan päivittämisen valmistelu/päivittäminen

• Kirjasammon julkaisualustan ja moduuleiden päivittäminen, uuden tietokannan 
ja rajapintojen käyttöönotto

• Makupalojen julkaisualustan päivittäminen ja käyttöliittymän uudistaminen

• Kirjastohakemiston käyttöliittymän uudistukset, Kirkannan dataa PTV:hen

• Tilastotietokannan käytettävyyden parantaminen ym.

• Fono.fi:n, Hankerekisterin jatkon suuntaviivat



Kirjastot.fi-emosivusto

Drupal 8

Ammattitieto ja -kanavat

Kysy kirjastonhoitajalta 

Biblioteken.fi

Libraries.fi

Oma julkaisujärjestelmät

Blogit.kirjastot.fi (WordPress)

Digi.kirjastot.fi (Omeka)

Ekirjasto.kirjastot.fi (BookNavigator)

Fono.fi (.net)

Monihaku.kirjastot.fi (Django, Scrapy)

Kirjasampo.fi (Drupal 7, Saha,

Kulsa-backend) + saha.kirjastot.fi

Kirjastokaista.fi (WordPress, 

VimeoPro, SoundCloud)

Makupalat.fi (Drupal 7)

Musiikkikirjastot.fi (WordPress)

Aparaattisaari

Omat julkaisujärjestelmät
(Ammattipalvelut)

Uutiset.kirjastot.fi (FeedNavigtor)

Hankkeet.kirjastot.fi (Drupal 7)

Tilastot.kirjastot.fi (Kitt2)

Visualisointi.kirjastot.fi

Tieto-lista (Mailman, MhonArc)   

Webkake.kirjastot.fi

Raportointipalvelu (viranomaistin,

käyttöliittymä, datavaranto)

Vaikuttavuus.kirjastot.fi

Yhdistävät elementit: GA, R&S, Google täsmähaku?, visuaaliset elementit,  YSO-kuvailu  

Kyselyt.kirjastot.fi (LimeSurvey)

Projektit.kirjastot.fi  (Redmine)

Palvelimet
Dediserve.com, AWS, Hetzner,

Helsingin kaupunki, 

Lasipalatsin mediakeskus, 

Seravo, Vimeo, SoundCloud

Kirjastohakemisto

Kirkanta.kirjastot.fi
Hakemisto.kirjastot.fi
Api.kirjastot.fi

Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus: tekniikka

Google Analytics 

React & Share

Postiviidakko

Apit, upokkeet, 

syötteet, ym.

Erityisesti

Finna.fi ja 

Finna-

verkkokirjastot



Kirjastot.fi-konseptiuudistus 2020

Suunnittelutyö käynnistyi marraskuussa Futuricen kanssa. Työpajoja, 
käyttäjäkysely, haastattelut ja tilastoanalyysi marras-joulukuussa.

Suunnittelu jatkuu ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä.

Uudistuksen toteutus Q3 ja Q4.

Koko Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden visio ja tiekartta (1-3 vuotta).

Kirjastot.fi-emosivuston konseptin uudistaminen.

Viestintästrategian kirkastus ja viestintäkanavien kehittäminen.

Kokonaisuuden brändinhallinnan kehittäminen.







Kirjastot.fi-palvelut: tavoitteita

Kirjastolain asettama tehtävä kansallisesti järkevästi tuotetuista verkko- ja 
viestintäpalveluista.

Kirjastoammattilaisten ja alan opiskelijoiden tavoittaminen mahdollisimman 
kattavasti.

Sidosryhmien (kuten opettajat, alan oppilaitokset, toimittajat) palveliminen.

Suurta yleisöä kiinnostavien sisältöjen/datan levittäminen mahdollisimman 
laajalle.

Toimintavarmat ja saavutettavat palvelut, luotettavat ja laadukkaat sisällöt, 
laadukas metatieto (linkitetty tiedon malli),   omadata-periaate räätälöityjen, 
ennakoivien ja älykkäiden palveluiden taustalla, mobiilikäytettävyys edellä.

Finna-ekosysteemin osa.


