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Luoda lähtökohdat digitaaliselle palvelukonseptille, jolla voidaan toteuttaa kaikille 
yleisten kirjastojen asiakkaille yhteinen digitaalisen median kokoelma ja palvelu. 

Kirjaston asiakkailleen tarjoama digitaalisen median kokoelma on helposti 
asiakkaiden käytettävissä yhdeltä palvelualustalta. Kirjastovetoinen 
alustaekosysteemi.

Kaikki data, metadatasta käyttäjädataan, on kirjaston hallinnassa.  Älykkäät, 
ennakoivat ja personoidut ominaisuudet perustuvat omadatamalliin ja tekoälyn 
hyödyntämisen läpinäkyvyyteen.



Selvitystyö

• Käyttäjätarpeiden selvitys:  millaista digipalvelua nyt ja tulevaisuudessa käyttäjät kirjastoilta 
odottavat? (Joakim Schonert, Futurice)

• Palvelukonsepti (Tommi Rissanen, DMF Business Design)

• Lisenssimalleja ja kirja-alan yhteistyötä, hybridilisenssimallien testaus (Kristiina Markkula, Kirja- ja 
kustannusalan ja digitaalisen liiketoiminnan konsultti)

• Luku- ja lainausalustojen vertailu (Harri Heikkilä, Aalto)

• Teknologia-arkkitehtuuri, identiteetin- ja pääsynhallinta (Mikko Vihonen, Nitor)

• Suosittelualgoritmit, omadata (Emilia Hjelm)



Käyttäjätarpeiden kartoitus



Palvelukonsepti



Lisenssimallit 1/2



Lisenssimallit 2/2 Hybridimalli (Tanska, eReolen)

Hybridimalli (Tanska, eReolen):

1. Rajoitettu yhtäaikaisten käyttäjien lisenssi
• Uudet kirjat
• Kustantaja voi valita, kuinka kauan kirja tässä mallissa
• Tyypillisesti 6 kk

2. Pay-per-loan –lisenssi
• Kirjat vapaasti lainattavissa kiinteään hintaan
• Kirjaostot voivat rajoittaa käyttäjän lainauksia 

hallitakseen kustannuksia

3. Kiinteällä hinnalla ostetut kokoelmat
• Kirjat kiinteällä vuosimaksulla
• Voidaan lainata vapaasti ilman erillistä maksua
• Selvästi määriteltävissä oleva kokonaisuus 

kustantajan valikoimasta

Mallia voitaisiin käyttää pohjana uuden malli testaamiseksi

eReolenin hybridilisenssimalli. Jesper Klein, 
esitys ”yhteiseen e-kirjastoon” seminaarissa 18.9.2019.



Luku- ja lainausalustojen vertailu 1/2



Luku- ja lainausalustojen vertailu 2/2



Yleinen arkkitehtuuri

• Kirjastojen yhteinen media-alusta

koostuu esitysalustasta ja yhdestä tai 

useammasta sisältöalustasta, josta

sisältöä tuodaan lukualustalle saataville.

• Sisältöalustan vastuulla on sisältöjen osto

ja niihin liittyvien sopimusten

lisenssiehtojen valvonta.

• Esitysalusta suojaa sisällön ja tarjoaa sen

asiakkaalle luettavaan muotoon.

• Käyttäjä tunnistautuu Kirjastojen

yhteisellä tunnuksella



Kirjastojen yhteinen digikirjastotunnus

• Kirjastojen yhteinen kirjastotunnus toteutetaan käyttämällä standardoitua Open ID 
Connect -teknologiaa. Kirjaston asiakkaan on mahdollista luoda tunnus verkossa vahvan
tunnistautumisen avulla itselleen tai huollettavalleen.

• Toteutus OpenID Connect –teknologian päälle saadaan yhteiskäyttöinen tunnus, joka on 
mahdollista yhdistää muihin tunnistautumisiin.

• Tunnus ei ole riippuvainen yksittäisen kunnan kirjastojärjestelmästä, joten kuntien on 
mahdollista muuttaa kirjastojärjestelmiään ja halutessaan integroida ne kirjastojen 
yhteiseen tunnukseen.

• Kirjastojen yhteinen kirjastotunnus on käytännössä tunnistusratkaisu, joka tarjoaa kerran 
vahvasti tunnistetun käyttäjän reaaliaikaisen asuinpaikkatiedon. Tällaista kevyttunnusta 
voitaisiin käyttää kaupungeissa mahdollisesti muuhunkin tilanvaraukseen ym. 



Suosittelualgoritmit, omadata



• Jatkorahoitus: valtiovarainvaliokunta on esittänyt digimediahanketta lisättäväksi yleisten kirjastojen 
toiminnan valtionavustukseen, avustus haetaan OKM:ltä

• Suositusten tulokset julkaistaan kesäkuussa

• Tuotanto-, organisointi- ja rahoitusmallien selvittäminen jatkuu.  Tulossa työpajoja kirjastonjohtajille, 
Tommi Rissanen

• Konseptin/toteutuksen kytkeytyminen Finna-palveluympäristöön

• Keskustelut ekosysteemin mahdollisten toimijoiden kanssa jatkuvat, yhteistyömallien luominen

• Viestintä kirjastoille,  ohjausta koulutusta kirjastolaisille

• Kuntapäättäjiin vaikuttaminen

• Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut

• Ekirjastot.kirjastot.fi:n ylläpito jatkuu edelleen, metatiedon laatua parannetaan mm. Annifin avulla

Jatkoselvitysten ja yhteistyömallien kautta päätöksiin



Lisätietoa

kirjastot.fi/digimediahanke/tulokset
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