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YHTEISTILASTOJEN NYKYTILANNE

 Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta loppuu 

nykymuodossaan v. 2020 lopussa

 Tietokannassa tilastot v. 2002 –2020

 Uusi yhteistilasto
v. 2018-19 KITT2020-työryhmä

v. 2020 FUN- ja AMKIT- konsortioissa jatkuu keskustelu tilastoista

08/20 päätös järjestelmä- ja sisältötyöryhmien perustamisesta

09-10/20 - 03/21 työryhmien työskentely + hackathon

04/21 työryhmien tulokset esitetään kirjastojohtajille & kirjastoille



TILASTOT

jotka ovat

 Aidosti merkityksellisiä

 Laajasti yhteismitallisesti saatavissa

 Saatavilla kohtuullisella vaivalla ja mahdollisimman automatisoidusti

 Kuvaavat kirjastoja ja niiden palveluita monipuolisesti ajantasaisesti, mutta 

säilyttäen tietyistä tilastoista aikasarjat

 Käyttöliittymässä, joka mm.

räätälöityisi tarvittaessa kunkin kirjaston omiin tarpeisiin & 

tarjoaisi mahdollisuuksia tilastojen erilaisiin visualisointeihin



Sisältötyöryhmä

 Työryhmän jäsenet:
Päivi Lammi (FUN), Teemu Makkonen (AMKIT), Matti Raatikainen (FUN), Jarmo 
Saarti (FUN), Sari Säynäjoki (AMKIT), Esa-Pekka Keskitalo (KK, siht.) ja Susanna 
Kinnari (AMKIT, pj)

 Tavoitteena tehdä esitys tilastoitavista sisällöistä tieteellisten kirjastojen 
uuteen tilastoaltaaseen

 Tilastosisältökokonaisuus, jota voi hyödyntää monipuolisesti esim. tiedolla 
johtamiseen, bechmarkkaukseen ja aikasarjojen tuottamiseen

 10 kpl kokouksia + itsenäisiä tehtäviä



Tulevaisuuden tilastosisältö

 Integroituvuus järjestelmistä esim. automaattisesti tiedot kirjastojärjestelmistä

 Kuvaavat kattavasti tieteellisten kirjastojen toimintaa ja palveluita

 Loppuraporttiin sisältyy ehdotelma siitä, mitkä olisivat jatkossa pakollisia 
tai vapaaehtoisia tilastoitavia kenttiä, mitä ei jatkossa tilastoitaisi ollenkaan ja mitä 
uutuuksia tilastoitaisiin.

 Tilastosisältöjen aihealueet: 
Kirjasto- ja kehysorganisaatiotiedot
Kokoelmat
Kirjaston käyttö ja käyttäjät
Aukioloajat ja tilat
Talous
Henkilökunta
Tunnusluvut

 Huomioitava, että tieteellisten kirjastojen tilastotiedot tietyiltä osin on toimitettu 
Tilastokeskuksen Kulttuuri –tilastoon



Järjestelmäryhmä

 KITT järjestelmäryhmä päätettiin perustaa AMKITin ja FUNIN 

yhteiskokouksessa 9.10.2020

 Tavoite: yhteistilasto

 Jäsenet:

 Ari Muhonen (vetäjä)

 Jussi Kärki

 Matti Raatikainen

 Päivi Ylitalo-Kallio

 Tähänastinen toiminta

 7 kokousta

 9 tapaamista mahdollisten järjestelmätoimittajien kanssa
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Aihio kokonaisarkkitehtuurista
(Tietovarastoratkaisu)

KOHA

ALMA

TIETOVARASTO

“KÄSISYÖTTÖ
”

Power BI

Tehokäyttäjät

Julkinen jako

API

Muu 
hyödyntäminen



Vaihtoehdot

 1.CSC ja puitesopimukset

 CSC rakentaa järjestelmän parhaaksi katsomallaan tekniikalla

 hallinto kirjastojen yhteenliittymällä, ei konsortiotarvetta

 kukin kirjasto maksaa oman osuutensa suoraan CSC:lle

 edellyttää kustannustenjakomallia

 2.Kaupallinen toimija

 kilpailutus ; edellyttää vaatimusmäärittelyä

 tarvitaan juridinen henkilö tekemään sopimus ja edustamaan muita

 edellyttää konsortiota

 3.Kansalliskirjasto ja KITT2+

 nykyinen malli, mutta kirjastot rahoittavat

 •Ryhmän loppuraportti tekeillä, valmis kuun loppuun mennessä



Kysymyksiä?

Kiitos!


