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Johdanto

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 §).

Opetus-ja kulttuuriministeriön asetuksen yleisistä kirjastoista (660/2017) 
mukaan Helsingin kaupunginkirjasto vastaa Valtakunnallisesta 
kehittämistehtävästä 1.1.2018 alkaen. 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä on organisoitu kaupunginkirjastossa 
Valtakunnalliselle kehittämisyksikölle1.6.2017 alkaen. 

Valtakunnalliselle kehittämistehtävälle haettu avustusta vuodelle 2018 
yhdellä OKM-hakemuksella (1 367 280 euroa).



Tehtävät

Valtakunnallinen kehittämistehtävä/Valtakunnallinen kehittämisyksikkö:

- tuottaa kirjastojen yhteisiä verkko- ja viestintäpalveluita 

- edistää kirjastojenvälistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyöstä

- vastaa valtakunnallisesta kaukopalvelusta



Organisaatio



Verkko- ja viestintäpalvelut

Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus

Sisältö- ja tiedonhakupalvelut

Ammattipalvelut

Vaikuttavuuden arviointia tukevat palvelut

Viestintäpalvelut





2018/1

EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen kansallisten ohjeiden mukaan

Käyttöliittymien saavutettavuuden parantaminen EU:n 
saavutettavuusdirektiivin mukaan: aloitetaan uudistettavista palveluista

Indeksointi Finnaan: Kirjasampo, Makupalat, Kysy kirjastonhoitajalta –arkisto, 
Kirjastokaista, eKirjasto

Kirjasammon käyttöliittymäuudistus, julkaisujärjestelmän päivittäminen, uuden 
haku- ja indeksointitekniikan käyttöönotto, uudet hakuominaisuudet, 
rajapinnan tuotteistaminen.  Kirjakalenterin ja Yle-yhteistyön edistämineṇ

Uusi Kysy kirjastonhoitajalta –palvelu tuotantoon



2018/2

Kirjastohakemiston julkisen liittymän uusi versio tuotantoon

Kirjastohakemiston datan siirto Suomi.fi-PTV:hen tuotantoon

eKirjaston jatkokehitys

Digin jatkokehitys

Hankerekisteriin automaattinen uusien hakemusten automaattinen 
annotointi

Raportointipalveluun mukaan lisää kirjastokimppoja, kysyntä-tarjonta-
komponentin kehittäminen, palvelusaatavuus mittariksi

Kirjastot.fi-palvelukokonaisuuden sisältöjen integrointi

Palvelukokonaisuuden ict-infran järkeistäminen edelleen

Suosittelutekniikan sekä automaattisen annotoinnin ratkaisujen 
hakeminen, erityisesti avoimen koodin perustekniikkaa



Viestintä/1

Alueellisia kehittämistehtäviä hoitavien kirjastojen kanssa viestintäketjun 
rakentaminen niin, että yhteisten asioiden viestintä ja tilaisuudet 
suunnitellaan yhdessä

Yhteisten markkinointimateriaalien toimitusketjun rakentaminen

Yhteiset linjaukset kirjastoille toimitettaviksi haluttujen materiaalien 
vastaanotosta ja toimintatavoista (esim. Suomi.fi ja Kansalaisneuvonta)

Verkkosivustoihin liittyvän viestintämateriaalin toimitustapa 
kirjastokimpoille ja yksittäisille kirjastoille



Viestintä/2

Yhteistyö Aluehallintovirastojen kanssa viestinnän kysymyksissä

Vierailut uuden toimintarakenteen mukaisissa tilaisuuksissa, 
yhteistyömuotojen suunnittelu

Lukemisen edistäminen: kirjallisuus- ja kulttuuriohjelmat

Kirjaston palveluiden markkinointi sekä kirjaston roolista ja tehtävistä 
viestiminen

Täydennyskoulutus ja alan viestintä: suoralähetykset, luentotaltioinnit 
ja haastattelut (huomioiden myös alueellisten kehittämiskirjastojen 
verkoston)



Kirjastojenvälinen yhteistyö

Kansallinen
Alueellisten kehittämiskirjastojen verkoston toiminnan käynnistäminen

Keskuskirjastokokouksen järjestäminen

Yhteistyö Yleisten kirjastojen konsortion ja neuvoston kanssa

Edustus kansallisissa työryhmissä ja hankkeissa

Kaukopalvelun toiminnan kehittäminen

Kirjastopalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin edistäminen

Yhteistyön syventäminen Kansalliskirjaston kanssa

Kansainvälinen
Pohjoismaisen  opintomatkan järjestäminen

Reshape 2018 –konferenssin järjestäminen



Strategisia tavoitteita

Digitalisaatiota tukeva ketterä kansallinen kehittäminen

Finnan kehittäminen Finna-strategian 2016-2020 mukaisesti

Metatietoprosessin uudistaminen kansallisesti koko kirjasto-, kirja- ja 
kustannusklusterin yhteistyöllä

Digitoinnin edistäminen

Kirjastopalveluiden integrointi Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen

Digineuvonnan tuki



Valtakunnallisen kehittämistehtävän ohjaus

Laki  yleisistä kirjastoista ja OKM:n asetus yleisistä 
kirjastoista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yleisten kirjastojen neuvosto

Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen 
verkosto

Valtakunnallisen kehittämistehtävän ja Kansalliskirjaston 
yhteistyön koordinaatio (koordinaatiokeskustelut, 
Tiedonhallinnan ohjausryhmä, Finna-konsortioryhmä, 
KDK-ohjausryhmä)

Palvelukohtaiset toimituskunnat ja yhteisöt

AVI-virasto

KaPA-laki

KDK-kokonaisarkkitehtuuri

Finna-strategia

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n saavutettavuusdirektiivi

Kaupunginkirjaston/Kuva-toimialan
tavoitearkkitehtuuri

Kuva-toimialan digikehityksen 
digikehityksen koordinaatioryhmä



- Kiitos!


