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Lähtökohta
§ Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto KITT2

§ Kansalliskirjaston kehittämä ja ylläpitämä
§ Noudattaa kv-standardeja
§ Käytössä 40 kirjastossa

§ KITT2 pohjana yleisten kirjastojen tilastopalvelulle: 
http://tilastot.kirjastot.fi/.

http://tilastot.kirjastot.fi/
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Miksi pitää kehittää uusi järjestelmä?
§ Kirjastojen toiminta muuttuu à tilastointi muuttuu

§ Standardien päivitys
§ Laajemmat järjestelmäintegraatiot
§ Automatisoinnin mahdollisuudet

§ Johtaminen muuttuu à tarvitaan uudenlaista tietoa 
päätöksenteon tueksi
§ Mm. visualisoinnit

→ Edellyttää resursseja uuden järjestelmän kehittämiseen
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Miksi pitää laatia uusi ylläpitosuunnitelma?

§ Kansalliskirjaston peruspalveluresurssit vähenevät à 2020 
jälkeen ei mahdollisuutta KITT-ylläpitoon ja kehittämiseen

§ Vertailukelpoista tilastotietoa kirjastotoiminnan vaikuttavuuden 
osoittamiseen tarvitaan kuitenkin edelleen…

→ Edellyttää resursseja palvelun ja käytäntöjen ylläpitoon
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Suunnitelma pähkinänkuoressa
§ Kehittämisprojekti 2019–2020 ja Toimintamalli 2020–2030
§ Kehittämisprojektissa tuotetaan 

§ Uusi palvelukonsepti & rahoitussuunnitelma
§ Uusi järjestelmä

§ Minimiratkaisu TAI
§ Laajempi ratkaisu, jossa uusia ominaisuuksia

§ Toimintamalli, miten järjestelmä otetaan käyttöön ja ylläpidetään
§ Toimintamalliin kuuluvat

§ Uuden järjestelmän käyttöönotto
§ Asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalvelu
§ Tekninen ylläpito ja kehittäminen
§ Viestintä ja koulutukset
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Kustannuslaskelma 1.1.2019-31.6.2020
Kehittämisprojekti
§ Minimipalvelu:

§ Projektisuunnittelija 18 htkk
§ Tekninen toteuttaja 18 htkk
§ Tilastoasiantuntija 12 htkk

§ Laajempi: edell. + 24 htkk
§ Yht. n. 277 000 €/v.
§ Jos kaikki yo- ja amk-

kirjastot mukana
§ Minimipalvelu v. 2019

n. 5 500 €/ksto
§ Laajempi v. 2019

n. 7 500 €/ksto

Toimintamalli
§ Tilastoasiantuntija ja 

tekninen toteuttaja 
yht. 1 htv/v.

§ Yht. n. 87 000 €/v.
§ Jos kaikki yo- ja amk-

kirjastot mukana
§ Ylläpito n. 2 400 €/v./ksto
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Avoimet kysymykset
1. Olisivatko kirjastot valmiit maksamaan

§ Uuden järjestelmän kehittämisestä n. 5 500–7 500 €/v.?
§ Palvelun ylläpidosta n. 2 400 €/v.?
…tai löytyisikö palvelulle rahoittaja?

2. Mikä organisaatio kehittää ja ylläpitää palvelua?
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Riskejä
Riski Vaikutukset
Kehittämisprojektin 
rahoitusta ei saada 
kasaan

• Kehittämisprojektia ei synny lainkaan.
• Jos joudutaan tekemään oto:na, aikataulu venyy.
• Korkeakoulujen yhteistilastointi lakkaa sitä mukaa, 

kun Voyagerista luovutaan kirjastoissa.

Sisällön rajaamisesta ei 
synny konsensusta

• Korkeakoulukirjastojen raportointikäytännöt 
hajaantuvat - epäyhtenäiset käytännöt johtavat 
siihen, ettei saada vertailukelpoista tietoa

Ei löydy sopivia 
henkilöitä 
kehittämistyöhön

• Työ ei etene suunnitellusti, aikataulu- tai 
budjettitavoitteet eivät toteudu.

Toimintamallille ei 
saada riittävää 
rahoitusta

• Korkeakoulujen yhteistilastointi lakkaa sitä mukaa, 
kun Voyagerista luovutaan kirjastoissa.

• Kaikkia olennaisia tehtäviä (mm. tilastokoulutus, 
järjestelmän kehittäminen) ei voida toteuttaa.
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Miten tästä eteenpäin?

Kysely 
kirjastoille: 

hinta? 
sitoutuminen?

Neuvottelut 
kehittäjästä & 
ylläpitäjästä

Kehittämis-
projekti

Toiminta-
malliin 

siirtyminen

Vastaukset 
keskeisiin 
kysymyksiin

Sopimusten
laadinta

Suunnitelman tarkentaminen ja 
sen mukaan eteneminen

Sopimukset 
kirjastojen 

kanssa


