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- Sisältötyöryhmän 

terveiset
Yhteistilastojen sisältötyöryhmä

Susanna Kinnari (pj)



Työryhmä

 Työryhmän jäsenet:
Päivi Lammi (HY), Teemu Makkonen (Jamk), Matti Raatikainen (Aalto), Jarmo 
Saarti (UEF), Sari Säynäjoki (Hamk), Esa-Pekka Keskitalo (KK, siht.) ja Susanna 
Kinnari (Diak, pj)

 4 krt / 1 h kokouksia v. 2020 + etukäteistehtäviä. 
Työ jatkuu v. 2021 

 Työryhmän työskentelyalusta (kaikille avoin)
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=186483675

 Ryhmän filosofia: avoimin mielin eteenpäin!

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=186483675


TILASTOT

jotka ovat

 Aidosti merkityksellisiä

 Laajasti yhteismitallisesti saatavissa

 Saatavilla kohtuullisella vaivalla ja mahdollisimman automatisoidusti

 Kuvaavat kirjastoja ja niiden palveluita monipuolisesti 

 Käyttöliittymässä, joka mm.

räätälöityisi tarvittaessa kunkin kirjaston omiin tarpeisiin & 

tarjoaisi mahdollisuuksia tilastojen erilaisiin visualisointeihin



Nostoja työryhmän pohdinnoista

Työryhmän työstöön voi tutustua kokonaisuudessaan 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=195298107

Kehysorganisaatiota kuvaavat tiedot

 Vipusesta integroituvuus / automaattisuus & termit samoja

 Tilastokohdat olisivat termeiltään samat kuin Vipusessa

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=195298107


Kokoelmatiedot

 Pääpiirteissään ok ja valtaosa saadaan automaattisesti järjestelmistä

 Kokoelmatiedot kuvaavat aineistojen ja kirjastojen moninaisuutta Suomessa

 Osa termistöistä ja terminologiasta kaipaa päivitystä / osaa ei jatkossa tilastoitaisi 
nykymallissaan

 Väljät käsitteet pois 
esim. Muut aineistot / Luettelointi muihin tietokantoihin - > Luettelointi tutkimustietokantoihin 
Muut elektroniset aineistot -> Julkaisuarkistot

 Painettujen kausijulkaisujen säilytysyksiköt keskiarvokaavalla?

 Audiovisuaalinen verkkoaineistot - > jako vapaaseen/lisensioituu aineistoon?

 Saapuvat kausijulkaisut -> Tilattavat / ilmestyvät kausijulkaisut?

 Elektroniset kausijulkaisut -> selkiytettävä, nyt ei luotettavaa tietoa ja suht. hankalasti 
kerättävää?

 Luovutaan elektronisten kirjojen säilytysyksiköistä, nimikemäärä riittäisi?

 Kartunta – hyvin haasteellinen kohta 

= Tarvitaan yhteistyötä kuvailijoiden, aineistohankkijoiden ja koodareiden kanssa (esim. 
hachathon)



Kirjaston käyttö ja käyttäjät

Nykymallissaan jo suhteellisen toimiva kokonaisuus, mutta päivitetään 

 Valtaosa tiedoista saadaan automaattisesti 

 Uudet asiakkaat / Aktiiviset lainaajat / Rekisteröidyt lainaajat –jaottelu 

alaryhmineen/asiakastyyppeineen jatkossakin

 Painetun aineiston käyttöä kuvaavat tilastot tärkeitä (lainat, itsepalvelu/lainat 

automaatilla, palvelutiskiltä, uusinnat, kaukopalvelut jne.) 

 Haasteellisia: esim. Tiedonhaun toimeksiantojen määrä – käsityötä ja hankala 

numeeristaa & "toimeksiannon" yhteismitallisuus tuo ongelmia 

e-aineistotilastojen yhteismitallisuus ja mitä kertovat absoluuttiset luvut..?

 Avoimen tieteen ja tutkimuksen tilastot mukaan



Aukioloaikoihin, tiloihin ja talouteen 

liittyvät tilastot

 Tarvitsevat tarkennusta osittain esim.

 Termistöjen kohdalla (kuvataanko palveluita, jotka ovat fyysisissä tiloissa), mitä 

ovat kirjaston fyysiset tilat nykyään? Itsepalvelu vs. omatoimi yms.

 Ehdotetaan poistettavaksi esim. kohdat asiakaspaikkojen, ryhmätyötilojen ja 

tutkijahuoneiden määristä

 Talouteen liittyvät kohdat - pääpiirteissään nykyään ok, mutta

 Termistöt tarkasteluun esim. kurssikirjat?

 Onko edes syytä erotella painettuja e:stä tai kurssimateriaaleja (verkossa)..?

Sisältötyöryhmä jatkaa vielä työstöä helmikuussa.



Kysymyksiä?

Kiitos!


