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2020 katsaus



Poikkeustilan vaikutus VAKE:n toimintaan

• Verkkopalvelutuotanto, verkkopalveluiden ja toiminnan kehittäminen sekä viestintätoiminta jatkuivat normaalisti 
toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tämän varmistaminen oli poikkeustilanteessa olennaista.

• Kaikki olivat ja ovat etätöissä (5 Uudenmaan ulkopuolella), kaikki sisäiset ja ulkoiset palaverit ja kokoukset etänä. 
”Etäkahvit” päivittäin otettiin käyttöön, positiivinen vaikutus työyhteisön toimivuuteen ja hyvinvointiin, jatketaan myös 
poikkeustilanteen jälkeen.

• Sisäisessä työnjaossa oli välillä hieman muutoksia erityisesti kaukopalvelun osalta. Kirjastojenvälisen yhteistyön
edistäminen on jäänyt poikkeustilanteessa vähemmälle, henkilöresursseja suunnattu erityisesti uuden eKirjaston
tuotantoonsaattamiseen.

• Viestinnässä, kuratoinnin (Kirjastot.fi:n uutiset, Ammattikalenteri, some, Kirjasampo, Kirjastokaista, Makupalat, Finna-
verkkokirjastot ym.) ja digituen edistämisessä sekä koordinoinnissa toimittu poikkeustilanteeseen vaatimusten mukaisesti.

• Kirjastojen kirjallisuusvideoiden Sanasto-/Kopiosto-sopimus osana digimediahankkeen edistämistä aiheutti paljon 
ylimääräistä työtä ja kustannuksia.

• Mukana edistämässä myös digimediapalvelukonsepti-hankkeen käynnistymistä ja  valtakunnallisen e-aineisto-kokoelman ja 
–varausjonon testaamista (Ellibs, eKirjasto). 

• 3.6. uutinen poikkeustilan vaikutuksista Kirjastot.fi-palveluihin

https://www.kirjastot.fi/uutiset/uutiset/kirjastot-fi-palveluiden-kaytto-kasvoi?language_content_entity=fi
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Kirjastot.fi-palveluiden tilastoja keväältä

Google Analytics -tilastoja istunnot 16.3.-8.5.2020 vs. 16.3.-8.5.2019, , istuntojen kasvuprosentin mukaisessa järjestyksessä:

Digi.kirjastot.fi: +146,55 %
Kirjastokaista.fi: +140,89 %
Ekirjasto.kirjastot.fi: +109,61 %
Biblioteken.fi +97,36 %
Kysy kirjastonhoitajalta +44,53 %
Makupalat.fi: +30,04 %
Musiikkikirjastot.fi: +28,78 %
Kirjasampo.fi: +24,63 %
Kirjastot.fi: +24,09 %

Muiden palveluiden osalta noin 0,5–27 prosentin lasku istuntojen määrässä.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa vastausten määrä kasvoi 20 prosenttia, kysymysten määrä sitäkin enemmän.

Kirjasammossa noin 6 000-10 000, Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa noin 5 000-8 000 istuntoa päivässä.

Palveluiden käytön kasvu tasaantunut vuositasolla,  noin +20 - +50%, loppuvuodesta hieman laskua.



Poikkeustilan opit

Digitaalisten palveluiden ja sisältöjen merkitys ja kysyntä kasvoivat 
poikkeustilanteen aikana > pysyvä trendi

Digitaalisten palveluiden markkinoilla kilpailutilanne kiristyy

Digitaaliset palvelut on pystyttävä tuottamaan kilpailukykyisesti

Digitaalisen poikkeustilanteeseen varauduttava

Mikä on yleinen kirjasto digitaalisena palveluna ja mikä on sen 
kilpailukyky nyt ja poikkeustilan jälkeen?



Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettua 1/2

Kirjastot.fi-palvelut:

• Käytön kasvu

• Tekninen toimivarmuus 

• Kirjastot.fi-konseptiuudistus pitkällä, uudistus toteutettu eri tahoja osallistamalla

• Suurin osa palveluista saatu saavutettaviksi, myös sisältöjen saavutettavuutta parannettu

• Kirjastokaistan merkitys viestintäkanavana korostunut erityisesti tämä vuonna

• Kirjastokaistan tekstityspalvelu toiminnassa

• Uusi eKirjasto-käyttöliittymä ja julkaisualusta tuotantoon.  eKirjaston myötä on testattu 
uusia teknisiä ratkaisuja, joista on tulevaisuudessa hyötyä myös muiden palveluiden 
kehittämisessä

• Hankerekisteri suljettiin.

• Raportointipalvelu: uudet kimpat mukaan, keskustelu Koha-pilotista
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VAKE-toiminta:

• VAKE-esite julkaistiin: VAKE-tehtävän avaamisen onnistuminen

• Teknisen tiimin toiminnan kehittäminen edistyi, tiimin henkilöresurssien kasvu, siirtymisen 
jaksokehittämiseen 

• Poikkeusajan Sanasto/Kopiosto-videotuotannon onnistuminen, tuki kirjastoille, viestintä ja raportointi

• Digimediakonseptiselvitys-hankkeen viestintä

• Kirjastojen keskinäistä yhteistyötä on tuettu viestinnän ja palveluihin liittyvän neuvonnan avulla. 

• AKE-yhteistyön osalta suurin onnistuminen oli se, että saimme keväällä sovituksi yhteiset toimintatavat, 
kuten kokouskäytännöt ja työryhmät. Tämä vapautti voimavaroja muuhun kehittämistyöhön. 

• Avoin keskustelu VAKE-tehtävästä ja tehtävän sisällön kirkastaminen AKE-kirjastoille on ollut myös tärkeä 
askel tänä vuonna.

• Kansallisen yhteistyön onnistumisiin kuuluu myös tekijänoikeusjärjestöjen (Kopiosto, Sanasto) kanssa 
aloitettu yhteistyö. 



2021 painopisteet
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• Yhteistyö alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kanssa 

• Finna-palveluympäristö: yhteistyöt Kansalliskirjaston, muiden kirjastojen ja toimijoiden kanssa 
Finna-palveluympäristön kehittämiseksi Finna-vision mukaisesti. Tuodaan Kirjastot.fi-sisältöjä ja –
dataa Finna.fi:hin sekä kehitetään niiden tuontitapaa verkkokirjastoihin 

• Yleisten kirjastojen digimediahanke 

• Yleisten kirjastojen digitukihanke 

• Varaudutaan vuonna 2022 mahdollisesti tulevaan VAKE-rahoituksen pienenemiseen toimintaa ja 
palveluita priorisoimalla

• Varmistetaan kaikin tavoin, että verkkopalvelutuotanto ja palveluiden toimivuus saadaan pidettyä 
normaalina poikkeustilanteen jatkuessa ja palveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa 
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• Saavutettavuuskorjaukset ja uudistukset niihin Kirjastot.fi-verkkopalveluihin, jotka eivät ole vielä saavutettavia.

• Teknisen tiimin (DevOps) toiminnan kehittäminen ja teknisen palveluinfran toimivarmuuden edelleen 
kehittäminen.

• Ollaan mukana edistämässä digimediapalvelukonsepti-selvitystä ja metatietoekosysteemin muodostamista 
(yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa, tuki YKN:n metatietoryhmälle, vaikuttaminen kansallisissa ryhmissä). 

• Tuetaan yleisten kirjastojen neuvoston ja konsortion viestintää, YKN:n työvaliokunta ja Suunta-asiakirjan työstö, 
valmistuu 2021. 

• Viestintäyhteistyön kehittäminen AVI:n kanssa: AVI-osio Kirjastot.fi:hin, uutisnostokirje?

• Yhteistyö tekijänoikeusjärjestöjen kanssa (Kopiosto ja Sanasto).

• Kirjastot.fi sisältöjä Liboppiin ja Aoe.fi:hin.

• Kirjastojenvälinen yhteistyö:

• AKE- yhteistyössä mennään vuonna 2020 sovittujen rakenteiden pohjalta, AKE-linja- kokoukset 2 krt/v, 
lisäksi mahdolliset Teams-palaverit kirjastojen ja AVIen kanssa

• Neuvonta ja tiedotus liittyen uusiin palveluihin
• Koulutushaastattelun valmistuminen - johtopäätökset siitä
• Jos matkustaminen jää vähiin vuonna 2021, niin kehitetään uusi virtuaalisia tapoja pitää yhteyttä 

kirjastokenttään.



Kirjastot.fi-palveluiden kehittäminen 2021

• Kirjastot.fi-konseptiuudistus

• eKirjaston viimeistely, mm. asiakaskokemuksen parantaminen palautteet ja testaus huomioiden, metatietojen automaattisen indeksoinnin 
(Annif) käyttöönotto ja testaaminen, sekä metatietojen täydennysmahdollisuudet Kirjastot.fi-palveluja hyödyntäen. Keskustelu kentän 
kanssa siitä, miten eKirjastoa voidaan hyödyntää tasavertaistamaan kokoelmia 

• Makupalojen uudistaminen: konsepti, edusta, tausta, rajapinnat

• Kirjastohakemiston käyttöliittymän loput saavutettavuuskorjaukset 

• Kirjasammon uudet haut, rajapinnan avaaminen ja julkaisujärjestelmän/räätälöityjen moduulien päivittäminen 

• Fono.fi: edustan, taustan ja tuontirajapinnan uudistaminen (saavutettavuus edellyttää koko käyttöliittymätoteutuksen uudistamista ja Ylen 
uusi Fono-rajapinta taustan uudistamista)

• Annifin käyttöönoton pilotointi: eKirjasto, Kysy kirjastonhoitajalta, Kirjastokaista

• Kirjastokaistan tekstityspalvelun kilpailutus

• Digi.kirjastot.fi:n kehittäminen (irrallisten kotiseutukokoelmien siirto, käyttöoikeustietojen ja hakutoimintojen parantaminen), datan tuonti 
kirjastojen omista Omeka-alustoista

• Tilastot.kirjastot.fi: saavutettavuuskorjaukset, käytettävyyden parantaminen, tekninen ylläpito omalle tiimille

• Kirkannan datan kopiointi PTV:hen

• Tietoturva- ja suojakartoitus, evästeiden hyväksymispainikkeet

• Kirjasammon Finna.fi-indeksoinnin /ja rikastamisen toteuttaminen

• Raportointipalveluun lisää kirjastokimppoja, erityisesti Koha-kirjastoja



Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa

• VAKE ja Helsingin kaupunginkirjaston Kivepa/Yleisten kirjastojen konsortio

• Finna-kokonaisuus

• Viestintä, tapahtumat (esim. Educa, Kirjastoverkkopäivät)

• Metatiedon ekosysteemi

• Melinda ja yleisten kirjastojen metatietoryhmä

• Digitaalisen median palvelukonsepti

• Kirjastoammattillinen tieto ja ohjeistus, Kiwi, uusi Kirjastot.fi Pro



Toiminnan vastuutahot

VAKE-toiminta, Kifi-päätoimittaja, tietosuoja Matti Sarmela

Viestintä Johanna Laurila, PLP, Riitta Taarasti

Kirjastot.fi-sivusto Mia Nikula, Johanna Laurila, Matti Sarmela, PLP

Kirjasampo Tuomas Aitonurmi, Katja Kyllönen (sijainen haussa)

Kysy kirjastonhoitajalta, Makupalat, Tiedonhaku Nina Granlund, Anna-Maria Malm

eKirjasto, Digi Aija Laine

Kirjastokaista Riitta Taarasti, Mikko Helander, Panu Somerma

Kirjastohakemisto ja Kirkanta, tukipalvelu Mia Nikula, Anna-Maria Malm

Frank-monihaku, Fono Mia Nikula, Anna-Maria Malm, Matti Sarmela

Biblioteken.fi Anna-Maria Malm

Libraries.fi, kansainvälinen viestintä Antti Sauli, Johanna Laurila

Musiikkikirjastot Tuomas Pelttari

Tilastot, Hankkeet, Raportointipalvelu, Webkake Matti Sarmela

Kaukopalvelu Kasimir Andersson, Jaana Sundell

Julkaisualustat, tietovarannot, rajapinnat, palvelinympäristö Antti Salminen, Elias Tertsunen, Mikko Pelkonen, Teemu Kekkonen

Käyttöliittymät, graafinen suunnittelu, saavutettavuus Harri Oksanen



- Kiitos

toimitus@kirjastot.fi

https://www.kirjastot.fi/palaute

mailto:toimitus@kirjastot.fi
https://www.kirjastot.fi/palaute

