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Valtakunnallinen kehittämistehtävä

Kirjastot.fi-
palvelutuotanto
ja viestintä
13,5 htv

Kansainvälinen
viestintä
0,6 htv

Kansallinen 
yhteistyö
1 htv

Kaukopalvelu
1,5 htv

Digituen 
kansallinen 
koordinointi
1 htv

Yhteistyössä: AKE, AVI, YKN, Kansalliskirjasto, Monikielinen kirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio, Kirjastoseura, Celia, 
Viittomakielinen kirjasto, YLE, VRK ym.

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 §).

Budjetti 2019: 1,27 milj. + digituki 150 000 (1.8.2019-31.7.2021) + 15 000 e 
kirjastoesitteen painatukseen 



Kirjastot.fi-tilastoja 2019

Kirjasampo.fi 821 987

Kysy kirjastonhoitajalta 753 200

Ekirjasto 218 586

Kirjastohakemisto 185 733

Kirjastot.fi 178 522

Fono.fi 108 723

Makupalat.fi 76 609

Frank 58 369

Musiikkikirjastot.fi 51 572

Kirjastokaista.fi 44 809

Google Analytics –istunnot 1.1-8.6.2019



Palveluiden kehittäminen

• eKirjaston uusi  versio julkaistaan syksyllä, Axiell-aineiston meta- ja saatavuustiedot tulossa

• Kirjasampoon tulossa uusi suosittelu, hakujen uudistaminen, rajapinta avataan, datan 

indeksointi Finnaan

• Libraries.fi uudistetaan (teemapaketit)

• Kirjastojen hanketiedot VaDi:sta näytetään Hankerekisterin julkisessa liittymässä ja 

visualisoinnissa syyskuussa

• Kirkannan uusi rajapinta v.4 (tulossa käyttöön mm.  Finnaan, Varaamoon, PKS-

toimipaikkarekisteriin); Kirkanta-PTV-tiedonsiirto

• Kirjastohakemiston käyttöliittymää uudistetaan hieman (data tulee Kirkannan uudesta 

rajapinnasta)

• Saavutettavuustestaukset toteutettu, saavutettavuusselosteet tulossa

• Tietosuojaselosteet tulossa

• Kirjallisuuden uutiskirje tilattavissa

• Palveluiden käytön tarkempi seuranta ja palaute (seurantapalvelu)

• Verkko-YKL ja Kaunokki-Bella siirretty Finto.fi:hin, selvitetään Hankalien musiikkinimien siirtoa

• Ammattisisältöjen tarjonnan ja viestinnän kehittäminen: erityisesti Kirjastot.fi-sivuston 

konseptiuudistuksen suunnittelu syksyllä 

• DevOps-toiminnassa mm. automaattiseen testaukseen siirtyminen





• Finna-malliverkkokirjastokonseptin kehittäminen yhdessä Turun ja muiden kirjastojen sekä eri 
asiakasryhmien ja Kansalliskirjaston kanssa

• Kansainvälinen esite/päättäjäesite julkaistu

• Automaattisen annotoinnin (Annif), opettaminen, testaus  ja tuotantoonotto (esim. eKirjasto, 
Kirjastokaista, Kirjasampo, Kysy kirjastonhoitajalta)

• Vastausbottien testaaminen ja yhteistyö erityisesti Mirgrin kanssa (https://www.kirjastot.fi/tekoalyseminaari2019)

• Kirjastojen/sivistys-ja vapaa-aikatoimen tietojohtamisen kehittäminen yhdessä AVI:n kanssa –
kirjastosektoreiden tietojohtamisen työryhmä ja verkosto aloittanut

• Raportointipalvelua kehitetty, seuraavana mukaan Lastu-kirjastot, Koha Suomen kanssa neuvottelut 
syksyllä. Lainausdataa saadaan 4 kertaa vuodessa Aurora-järjestelmistä (Vaski, Keski, Piki, Heili ja Lastu) 
sekä Helmetistä.

• AKE-verkoston tuki (Kirjastokaista, Teams, Kirjastot ja kehittäminen)

• Finna-strategian uudistaminen

• Yleisten kirjastojen tilastot + visualisointi 2018 julkaistu. Kitt2-tietokantasovelluksen Kirjastot.fi-version 
tekninen ylläpito VAKE:lle, käytettävyyden ja mobiilikäytettävyyden parantaminen

https://www.kirjastot.fi/tekoalyseminaari2019


Kysy kirjastonhoitajalta 20-vuotta 29.3.2019


