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Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen 
ja museoiden sähköisten aineistojen saatavuutta ja 
pitkäaikaissäilytystä.
› Tuodaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarannot ja 

palvelut kaikkien ulottuville
› Tarjotaan uusia mahdollisuuksia tiedonsaannille, oppimiselle ja 

tutkimukselle, taiteelle ja luovalle toiminnalle
› Varmistetaan, että tieto pysyy tulevienkin sukupolvien aktiivisessa 

käytössä

Valtiosihteerinviraston esittelynootti vuodelta 1812, Kansallisarkisto. Gallen-Kallela, Akseli: Luonnos värikuvaan Impivaara kaukaa, 1907. Valtion taidemuseo. Teuvo Tulio: 
Nuorena nukkunut (1937). Kansallinen audiovisuaalinen arkisto. 
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Osa I: Yleiskatsaus Kansalliseen 
digitaaliseen kirjastoon & 
pitkäaikaissäilytys
• Hankkeen tausta
• Painopisteet
• Rahoitus
• Hankeorganisaatio
• Aineiston tuottajat KDK:ssa
• Kokonaiskuva - kokonaisarkkitehtuuri
• Pitkäaikaissäilytys
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Hankkeen tausta 1/2

Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja 
museoiden tietovarantojen digitoinnin edistämiseen sekä niiden 
verkkosaatavuuden ja pitkäaikaissäilytyksen parantamiseen. 

› Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015
› Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen 

tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista 2007–2011
› Arjen tietoyhteiskunta –toimintaohjelma 2007–2011: Kansallinen 

digitaalinen kirjasto  -hanke
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Hankkeen tausta 2/2

EU-tason linjaukset
› 2005: i2010-strategia
› 2005 ja 2007: Digitaaliset kirjastot -aloite: kulttuuriaineistot ja 

tieteellinen tieto
› 2006: Neuvoston päätelmät kulttuuriaineiston digitoinnista ja 

sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä, 
2007: Neuvoston päätelmät digitaalisessa muodossa olevan 
tieteellisen tiedon saatavuudesta, levittämisestä sekä 
säilyttämisestä, 
2008: Komission tiedonanto: Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä 
klikkauksella, 
2008: Neuvoston päätelmät Europeanasta, 
2009: Komission tiedonanto Europeanan tulevaisuudesta

› 2010: Neuvoston päätelmät Europeanan tulevaisuudesta

Euroopan digitaalinen kirjasto Europeana
› Objektitasolle ulottuva monikielinen hakujärjestelmä kirjastojen, 

arkistojen ja museoiden aineistoihinwww.europeana.eu 
› Suomen aineisto Europeanaan Kansallisen digitaalisen kirjaston 

kautta

http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
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Painopisteet 2008−2011

› yhteinen asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja 
museoiden aineistoille ja palveluille 

› kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten 
aineistojen digitointi ja liittäminen asiakasliittymään

› sähköisten kulttuuriperintöaineistojen 
pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen 

› osaamisen lisääminen
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› Opetusministeriö- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopolitiikan osasto sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 
suuntaavat Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen 
molemmille osastoille yhteisiin toimenpidekokonaisuuksiin 5,1 
miljoonaa euroa vuosina 2008−2011.

› Lisäksi opetusministeriö- ja kulttuuriministeriö edistää hankkeen 
tavoitteiden saavuttamista erityisesti digitointiin suunnatulla 
erillisrahoituksella ja tulosohjauksen keinoin. 

› Kansallinen digitaalinen kirjasto –kokonaisuuteen suunnataan 
2008 - 2011 opetusministeriöstä rahoitusta kaikkiaan runsaat 24 
miljoonaa euroa.

Rahoitus
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Seurantaryhmä

Ohjausryhmä

Saatavuusjaosto Tekninen 
asiantuntijaryhmä Pitkäaikaissäilytysjaosto

TyöryhmätTyöryhmät

Työryhmät Työryhmät

Työryhmät

Kehittämisorganisaatio: 35 organisaatiota, 70 jäsentä
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Kansallinen 
digitaalinen 

kirjasto – satojen 
organisaatioiden 

sisällöt ja palvelut

Kansallisarkisto + 
maakunta-arkistot = 

Arkistolaitos

Museovirasto/
Suomen 

kansallismuseo Valtion taidemuseo Luonnontieteellinen 
keskusmuseo

Maakuntamuseot
Aluetaidemuseot

Valtakunnalliset 
erikoismuseot

Muut museot

Yleiset kirjastot

Erikoiskirjastot

Kansalliskirjast
o

Kansallinen 
audiovisuaalinen 

arkisto

Oppilaitoskirjastot

Korkeakoulukirjastot

Lakisääteistä valtionapua 
saavat ja muut 
yksityisarkistot
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Aineistotyypit – aineistokysely 2009
AINEISTOTYYPPI Arvio objektien määrästä 

2011

Asiakirjat, sanomalehdet 9,7 milj.
Valokuvat    25 000
Elokuvat    37 000
Äänitallenteet    33 000
Viitetiedot 42,5 milj.
FinElib-aineistot 30 000 e-lehteä, 300 000 

e-kirjaa
Verkkoarkisto +100 milj. objektia/v
Radio ja tv aineistot + 55 000 Gt/v
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Valtionhallinnon 
kokonaisarkkitehtuurikehys

www.kdk2011.fi
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Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen 
kokonaisarkkitehtuurin viitekehys

www.kdk2011.fi
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Standardisalkku
• Standardisalkku määrittelee muun muassa:
› Yleiset standardit, kuten suositellut tiedostomuodot 

tiedon pitkäaikaissäilytykseen
› Suositeltavat metadataformaatit
› Metadatan haravoinnin standardit
› Tiedon haun standardit
› Linkityspalveluihin ja tunnisteisiin liittyvät standardit
› Tunnistamiseen liittyvät standardit
› Aineistojen luovutuksen ja pitkäaikaissäilytyksen 

standardit

www.kdk2011.fi



05/22/10 14

Standardisalkun tavoite
• KDK-järjestelmäkokonaisuuden toimivuuden 

varmistaminen
› Metadatan yhteismitallisuus
› Sovellusten välinen kommunikointi
› Vaivaton siirtyminen seuraavan sukupolven 

järjestelmiin
• Välttämättömät, suositeltavat ja hyödylliset 

standardit
› Tukevatko sovellukset kaikkea mitä pitäisi?

www.kdk2011.fi
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KDK –kokonaiskuva 
(kokonaisarkkitehtuuri + standardisalkku – www.kdk2011.fi)
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Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitelma 
valmistuu vuonna 2010

Suunniteltavan ratkaisun pitää:
› Säilyttää sähköiset kulttuuriperintöaineistot säilyttää aineistot 

eheinä, ymmärrettävinä ja saatavilla pitkän aikaa
› Tuottaa osallistuville tahoille mitattavia hyötyjä ja luoda 

valmiuksia käyttää keskitettyä ratkaisumallia
› Taloudelliset  ja toiminnalliset hyödyt 
› Valmius tuottaa säilytettävää aineistoa

› Hallita riskit
› säilyttää aineistot eheinä, ymmärrettävinä ja saatavilla
› automaattinen informaation eheyden tarkistus ja virheiden 

korjaus

• Pitkäaikaissäilytyksen järjestäminen on välttämätöntä – sillä 
turvataan nykyisen lainsäädännön asettamista 
säilyttämisvelvoitteista huolehtiminen
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Asiakasliittymä
• Asiakasliittymä: perusteet
• Aikataulu
• Asiakasliittymän palvelut
• Hankinta
• Pilotointi
• Asiakasliittymä vs Europeana
Hyödyt
Aikataulu
Yhteystiedot

Osa II
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Asiakasliittymä – kehittämisen lähtökohdat

• Asiakaslähtöisyys
› Nopea ja tuloksellinen tiedonhaku

› Monipuolinen ja laaja digitaalinen aineisto

› Integroitavuus tiedontarvitsijan prosesseihin 

• Arkkitehtuuri
› Käyttöliittymän ja taustajärjestelmien erottaminen toisistaan

› Integroituminen muihin kansallisiin infrastruktuureihin

› Asiakasliittymä on tulevaisuudessa pitkäaikaissäilytysjärjestelmän 
käyttöliittymä

• Europeana-yhteistyö
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Asiakasliittymä

• Yhteinen asiakasliittymä
› Kirjastot, museot ja arkistot

› Tiedonhaku ja palvelut

› Korvaa nykyiset käyttöliittymät

› Yksi käyttöliittymä kaikkiin aineistoihin

› Paikalliset näkymät 

› Käytettävyys - helppo ja nopea 

• Kansalliskirjasto vastaa palvelun kehittämisestä 
ja ylläpidosta yhteistyössä sektorien kanssa
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Mitä asiakkaille?

• Muuttaa organisaatio- ja aineistolähtöisen ajattelun     
› Ei tarvitse olla aineistojen asiantuntija

› Hallitsee laajat ja erilaiset aineistot

• Palvelut siellä missä asiakas 
› Kaikki palvelut käytössä kerralla

› Paikalliset näkymät, räätälöitävissä

› Monimuotoinen, integroitavissa

• Asiakasta varten
› Sosiaalinen metadata
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Mitä kirjastoille…
• Tekee kaiken paremmin

• Muistiorganisaatioiden yhteistyö

• Keskitetty palvelu

• Selkeä työnjako (palvelimet, sovellukset, palvelut)

• Panostus kehittämiseen (sovellukset ja palvelut)

• Eurooppalainen tiedonhaun ja viestinnän infrastruktuuri                 
Europeana

› Kansainvälinen näkyvyys ja käyttäjäkunta
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Haravointi indekseihin
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Rajapinta 
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Haku asiakasliittymän 
omasta indeksistä

Jäsennelty 
hakutulos

Nouto 
taustajärjestelmä

Näyttö asiakasliittymässä

Dokumentin katsominen (integrointi)
?

TaustajärjestelmäAsiakasliittymä
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Asiakasliittymän palvelut

1. Käyttöliittymät ja 
käyttötavat *

2. Käyttäjän tunnistus

3. Hakupalvelut *

4. Hakutulosten käsittely *

5. Asiakasliittymän 
tuottamat muut palvelut

 

6. Asiakasliittymään 
integroitavat palvelut *

7. Asiakasliittymään 
kytkettävät ulkoiset 
palvelut *

8. Metadatan jatkokäyttö

9. Tilastot
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Käyttöliittymät (esiintyminen)

• Yksi kansallinen näkymä ja instituutiokohtaiset 
näkymät

• Erillinen www-palvelu (www.asiakasliittyma.fi)
• Selaimen lisuke (Firefoxin hakuruudussa)
• Widget työpöydälle 
• Integroitavissa
• Facebook-sovellus ym. 
• Kevytversio, jota voi käyttää mobiililaitteilla 

http://www.asiakasliittyma.fi/
http://www.asiakasliittyma.fi/
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Hakupalvelut
Haut

• Helppo haku

• Monipuolinen haku

• Kartta- ja aikajanahaut

• Morfologinen käsittely

• Hakujen tallennus

• Ontologioiden hyödyntäminen

• Eri näkymät indekseihin

• Rajaus (kokoelmat, organisaatiot)

Hakutulokset

• Relevance Ranking

• Jäsentäminen 

› Fasetit ja klusterit

• Tulosten rajaus 

• Käsitekartat

• Tagipilvet
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Muut palvelut (integroitavat)

• Aineistopalvelut: 
› Asiakirjojen ja jäljenteiden tilaus 

› Toimeksiannot

› Tuotepaketit (esim. Kansallisarkiston 
Isoisäpaketti) 

› Kuvatilaukset 

› Aineistotilaukset (museoiden ja arkistojen 
kaukolainapyynnöt) 

› Saatavuustietojen tarkistus

› Varaukset

• Maksut

• Suosituspalvelut

• Kansikuvien ja muiden kuvien 
näyttäminen hakutuloksissa 

• Muu rikastava data 

• Kori/kirjahylly/ostokset 

• Korin sisällön käsittely 
organisaatioittain, tyypeittäin ja 
sisällön mukaan 

• Näyttö- ja käyttörajoitetun 
aineiston lupatilaus (esim. arkisto-
aineiston käyttörajoituksiin liittyvät 
toiminnot) 

• Muu palvelupyyntö (esittelyt, 
näyttelyt, koulutus, jne.) 

• Palaute 

• Kysy KAMuilta
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Kytkentä muihin palveluihin

• Mahdollisuus viiteiden rikastamiseen kuvilla ja tiedoilla 
(LibraryThing, Google Books…)

• Oppimisympäristöt 

• Linkitys palvelun ulkopuolelta 

• Viitteidenhallinta (Refworks, Zotero...)

• Mahdollisuus liittää muita palveluja järjestelmään 
joustavasti 

• Asiakasliittymässä tuotettu metadata ulos/sisään 
“standardissa” muodossa

http://www.refworks.com/
http://www.refworks.com/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
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Aikataulu: Hankinta, pilotointi ja käyttöönotto
• Lopullinen tarjouspyyntö    26.4.2010

• Tarjousten vertailu   18.5.-4.6.2010

• Päätösehdotus seurantaryhmälle   22.6.2010

• Sopimusneuvottelut   elokuu 2010

• Asennus koulutus   16-27.8.2010

• Pilottivaihe    elokuu 
2010-    helmikuu 
2011

• Käyttöönottovaihe 

tammikuu-    maaliskuu 
2011 ->

• Tuotantoon 
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Pilotointi elokuu 2010 – helmikuu 2011

• Museovirasto
• Lusto-metsämuseo
• Tuusulan museon taidemuseo osasto
• Kansalliskirjasto 
• Jyväskylän yliopiston kirjasto
• Helsingin kaupunginkirjasto
• Turun maakuntakirjasto 
• Kansallisarkisto
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Pilotoitavat aineistot 1/2

• Muusa   -  Tuusulan museo

• Musketti -  Museovirasto

• Museot Online - Museovirasto

• Kantapuu (E-kuva) – Lusto-metsämuseo

• Vakka - Kansallisarkisto

• Aarre - Kansallisarkisto

• Digiarkisto - Kansalliskirjasto
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Pilotoitavat aineistot 2/2

• Voyager  -  Jyväskylän yliopisto

• Dspace  - Jyväskylän yliopisto

• Helmet - Helsingin kaupunginkirjasto

• Vaski – Turun kaupunginkirjasto

• Linda Aleph

• Lisensoidut aineistot MetaLib/SFX  KK

• Digitoidut monografiat DigiTool KK

• Historiallinen sanomalehtiarkisto KK

• Raita, Teollisuushinnastot  KK

• Fennica, Viola (osakohteet) KK
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Pilotoitavat asiat
• Rajapintojen rakentaminen

• Metatietojen haravointi

• Normalisointi

• Hakujen toimivuus 

• Hakutulosten järjestäminen ja 
esittäminen 

• Käyttöliittymät 

› käytettävyys 

• Muiden palveluiden integroiminen

› kirjastojen itsepalvelutoiminnot

› museoiden kuva- ja muut tilaukset (ostoskori) 

› arkistolaitoksen tilauspalvelu 

› verkkomaksaminen 

• Autentikointi 

• Ulkoisten palveluiden hyödyntäminen 
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Europeana ja muut palvelut & hankkeet

Europeana

Kansalliset digitaaliset kirjastot kehitteillä / toiminnassa:
• 15 poikkisektoraalista palvelua
• 17 yhden sektorin palvelua

EU-tason sektorikohtaiset ja poikki-
sektoraaliset palvelut ja hankkeet:
Athena, Apenet, BHL-Europe, 
European Film Gateway, EuropeanaLocal, 
EuropeanaTravel jne.

Erilliset kirjastojen, 
arkistojen ja museoiden 
palvelut
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Euroopan digitaalinen kirjasto Europeana

• Yhteinen monikielinen hakuportaali eurooppalaisten 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoihin

• Prototyyppi osoitteessa http://www.europeana.eu/, 
jossa tällä hetkellä n. 5 milj. objektia, 2010 n. 10 milj.

• Versio Rhein kesä 2010 
› 10 milj. viitettä

• Versio Danube kesä 2011
› 20 milj. viitettä

• Kehitetään pysyväksi palveluksi Europeana v1.0 –
hankkeessa, jota hallinnoidaan Hollannin 
kansalliskirjastosta

http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
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Palvelukonsepti
Europeana

• Edustava otos 
eurooppalaisesta kulttuurista

• Hakuliittymä

• Yksi yhteinen käyttöliittymä

• Vain avointa aineistoa

• Eurooppalainen identiteetti

KDK-asiakasliittymä

• Kaikki aineistot

• Asiakasliittymä (= 
kokonaispalvelu)

• Paikalliset käyttöliittymät 
tarpeen mukaan (myös 
kansallinen näkymä

• Myös käyttörajoitettua 
aineistoa

• Asiakasta varten
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Aineistot
Europeana

• Edustava otos

• ~20 milj. viitettä 2011

• Vain digitaaliset objektien 
viitteet

KDK-asiakasliittymä

• Kaikki aineistot

• ~100 milj. viitettä 2011

• Myös painettujen 
aineistojen viitteet

• Avoin metadata!

• Avoimet rajapinnat
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Teknologia
Europeana

• Open Source

• ESE-formaatti

• Asiakasorg. tekee 
formaattimuunnokset

• OAI-PMH

KDK-asiakasliittymä

• Kaupallinen ohjelmisto

• Sisäinen formaatti, on 
laajempi

• Palveluyksikkö vastaa 
normalisoinnista

• OAI-PMH
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Hankkeen hyödyt

› Tietovarannot yhdistyvät yli organisaatiorajojen kansalliseksi, 
ainutlaatuisen rikkaaksi ja hallituksi aineistojen ja palveluiden 
valikoimaksi

› Museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot ovat yhteiskunnassa 
aktiivisessa käytössä tiedonsaannin, luovan toiminnan, opetuksen 
ja tutkimuksen lähteenä

› Yhteiset infrastruktuurit ja palvelut lähentävät museoiden, 
kirjastojen ja arkistojen käytäntöjä, vähentävät kustannuksia ja 
voimistavat yhteistoimintaa

› Digitoidut ja suoraan sähköiseen muotoon syntyvät kulttuurin ja 
tieteen aineistot säilyvät saatavilla tuleville sukupolville
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Aikataulu
2008 2009 2010 2011



www.kdk2011.fi

Kiitos 

Lisätietoja:
www.kdk2011.fi

•Minna Karvonen, minna.karvonen@minedu.fi
•Tapani Sainio, tapani.sainio@fmp.fi
•Asiakasliittymä: Kristiina Hormia-Poutanen ja Ari Rouvari, 
Kansalliskirjasto
•Pitkäaikaissäilytys: Päivi Happonen ja Markus Merenmies, 
Kansallisarkisto
•Tekninen asiantuntijaryhmä: Juha Hakala, Kansalliskirjasto ja Heidi 
Rehn, SLS
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