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Digituen tilannekuva 10/2019

• AUTA-hankkeen alkuperäinen malli: VM – VRK – Maakunnat – Maakunnittaiset verkostot = vapaaehtoiset toimijat, 

työväenopistot, kirjastot jne.

•Nyt mallin toimijoista 2 lakisääteisesti mukana: VRK / Laki digi- ja väestötietovirastosta -> järjestää digituen tukijoitten 

tuen sekä kirjastot /Laki yleisistä kirjastoista -> tehtäväpykälät sisältävät auttamista ja tilaa

•AUTA-malli sisältää maakunnat, mutta ne saivat päättää, hakevatko digituen verkoston muodostamiseen avustusta, 4 

ei hakenut. Tehtävänä on vain koota verkosto – avustuksella ei saa kouluttaa

AUTA-mallin luomisen jälkeen muuttunut:

•Verkostoajatuksesta puuttuvat Digipalvelulain 5§ mukaiset palvelutarjoajat (1.4.2019) ja Hallintolain velvoittamat 

toimijat

•VAKE yrittää yhdessä VRK:n kanssa vaikuttaa siihen, että malli ymmärrettäisiin paremmin lähellä asiakasta 

toimimiseksi: verkostoon mukaan asiakkaiden tarvitsemat palvelut ja kunnat kun kyse on sisällöistä – teknisen 

osaamisen auttamisessa vapaaehtoistoimijoilla ja erilaisilla hankkeilla on paljon merkitystä, joten niiden olemassaolo 

verkostossa tärkeää.
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Yleisten kirjastojen digihankkeen kaksi tehtävää

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

• Koska kirjasto tarjoaa omia palvelujaan sähköisesti, on jokaisen kirjastossa työskentelevän osattava 

neuvoa niiden käyttö asiakkaalle eri välinein

Laki yleisistä kirjastoista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492 erityisesti §1, jossa tiedon 

käyttö ja monipuoliset lukutaidot sekä §6 ja momentti 4 tiedonhausta erityisesti vaativat henkilöstön 

digitaitojen kohentamista

DIGIHANKE = 10 hanketta, joilla kaikilla samat tehtävät – siis yhteistoiminta on luonnollista

Kyse ei ole uuden tehtävän antamisesta kirjastoille. Kyse on kirjaston normaalitoiminnan vaatimien 

digitaitojen ja yhteistoiminnan vahvistamisesta sekä reagoinnista digitalisoituneeseen ympäristöön 

erillisrahoituksen avulla.

Tehtävä 1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Tehtävä 2. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492
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Alueet aloittivat ryminällä syksyllä 

• Digitaitojen parantaminen menossa kaikilla alueilla – kattavasti kierretty, kartoitettu ja koulutukset 

meneillään

• AKE-kirjastojen nettisivuilla, Youtubessa ja Kirjastokaistalla karttuvasti materiaalia

• Turun AKE loi hankkeen piirissä yhteisen oppimisalustan, jonka yhteiskäytön harkinta menosa -> 

AKE-johtajat ja koulutustyöryhmä pohtivat jatkon

• Neuvoteltu, että avointen oppimateriaalien tallennusalusta voi olla myös kirjastojen tuottaman 

sisällön alustana ja sieltä voidaan nostaa näkyviin eri julkaisujärjestelmiin (aoe.fi) –materiaalit 

tulevat näkymään myös Finna.fi:n avulla

• Taitojen parantamiseen on runsaasti materiaalia vapaasti verkossa, esim. Yle Digitreenien 

Peruskurssi – hyödynnetään jo olemassa olevaa ja keskitytään työpajoihin ja hankehenkilöiden 

henkilökohtaiseen opastukseen

• Tulossa rakenteita, jotka säilyvät myös hankkeen jälkeen: jakaminen, etäkahvit yms. 
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Mitä tulossa? 1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

• VAKE pyrkii parantamaan koulutussisältöjen näkymistä alueelta toiselle. nostaa kirjastohenkilöstön ymmärrystä 

digitaalisesta toimintaympäristöstä, tiedonhausta, verkkomaailmasta, tekoälystä, ym.  

Yhteisten välineiden luominen ja ylläpito, tulossa vuodenvaihteessa su+ru

• Digiopastus-sivu https://www.kirjastotfi.ahitofel.eu/digiopastus

• Tapahtuma- ja ideapankki https://www.kirjastot.fi/tapahtumapankki

• Uusittu koulutuskalenteri https://www.kirjastotfi.ahitofel.eu/procal/calendar

• Näistä kaikista saatavilla bannerit introihin ja AKE-sivustoille

• Kirjastot.fi:n konseptiuudistus suunnittelussa

VAKE ja Tampereen kaupunginkirjasto vaikuttamassa

• VRK:n keskeneräinen Digituki-sivu https://beta.suomidigi.fi/digituki – siellä yleismateriaalit

Koulutussarja digin käytöstä kirjaston arkitehtävissä (kirjallisuus, musiikki, lastenkirjastotyö ym) + erityispaino 

tiedonhakuun – tämä luotava yhdessä AKE-työntekijöiden kanssa

• Asiakasesite ? ja juliste ”Apua digiin”, jossa kerrotaan kirjastojen digiapu – tai VRK:n materiaali ?

• Helmet-alueen ”Opastajakoulutuksen” hyödyntäminen?

https://www.kirjastotfi.ahitofel.eu/digiopastus
https://www.kirjastot.fi/tapahtumapankki
https://www.kirjastotfi.ahitofel.eu/procal/calendar
https://beta.suomidigi.fi/digituki
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Mitä tulossa keväällä? 2. AUTA-hankkeen toimintamallin 

vahvistaminen kirjastoissa
• Painopiste kuntakohtaisten verkostojen luomiseen: ketkä kunnassa voivat auttaa? -> kutsu tulla toimimaan kirjastoon 

ja materiaalit kirjastoille asiakkaiden eteenpäin ohjaamiseksi (oma kunta, Kela, Vero yms. ”ei-kirjastosisältö”)

• VAKE laatii työpajan, jonka avulla kuntakohtaisten verkostojen pohtimisessa autetaan – kierrokselle?

• Osallistuminen kansallisiin kampanjoihin: Mediataitoviikko, Sanomalehtiviikko, SeniorSurf (vuoden 2020 

terveyspalvelut = oman kunnan toimijat mukaan)

• Materiaalit:

• Kumppanuus- ja yritysyhteistyöohje (yhteistyö Helsingin kanssa, YKN:n tämän päivän päätökset)

• Yhteistyökirjeen malli 

• Kirjanen Digi kirjastossa – vrt. PiKen asiakaspalvelu- ja LaNu-työkirja – perusdigiosaminen, digituki ja eri 

ammattiasioiden digilähteet, tiedonhaku yms. 

Maakuntayhteistyö pitää kääntää maakuntien avuksi kunnassa toimiville?

VM ja VRK: Digituen KickOff 3.12. maakunnille

Mahdollisesti VRK:n ja VAKE:n edustajien maakuntatapaamiseet (heti kun Digiviraston toiminta sallii)

VRK:n ja VAKE:n Kuntaliitto-tapaamiset

Aikuisten Mediataitoviikko 2021 suunnittelutyö käyntiin, KAVI pyytänyt tapaamisia
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EHDOTUS: Yleisten kirjastojen neuvoston suositus

Kirjastohenkilöstön kokousten ja täydennyskoulutusten 

etäseuraamisen mahdollistaminen

Kirjastoalan täydennyskoulutuksia ja kokouksia järjestetään valtakunnallisesti etäyhteyksin. Koulutusten järjestäjinä 

ovat tyypillisesti Aluehallintovirasto, Valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot sekä 

Kansalliskirjasto. Kokouksia järjestetään alueellisina tai kirjastoalan eri asiantuntijoiden kesken valtakunnallisesti.

Jotta henkilöstö voi osallistua, tarvitaan etäyhteyksiä varten:

• Selainvaihtoehtona muu kuin Explorer

• Adobe Connect -kokouksen seuraamismahdollisuus

• Teams-yhteys kokoukseen ja mahdollisuus osallistua Teams-tiimiin vieraana

• Skype for Business -kokoukseen liittymisen mahdollisuus

• Kamera, mikrofoni ja sankaluurit sekä mahdollisuus osallistua työpisteellä tai isomman ryhmän kokoontumistilassa

Yleisten kirjastojen neuvosto suosittaa, että mahdollisuus osallistua on kaikissa kirjastoissa. Etäkoulutukset ja 

verkottuminen varmistavat ammatillisen kehittymisen.


