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Kouluttajasta

Tuomas Aitonurmi

• Kirjasammon informaatikko, 
tietokannasta ja sisällöntuotannosta 
vastaava verkkotoimittaja

• Työpaikkana Helsingin 
kaupunginkirjasto (Valtakunnallinen 
kehittämisyksikkö, Kirjastot.fi-
toimitus)

• Tradenomi, opiskellut Turun AMK:ssa 
kirjasto- ja tietopalvelun 
koulutusohjelmassa 2007-2010

• Työskennellyt myös Kaarinan ja Turun 
kaupunginkirjastoissa

• Kirjasammossa vuodesta 2013

• Kirjastoseuran fiktioryhmän jäsen

Kuvakaappaus Twitter-biostani: https://twitter.com/taitonur

https://twitter.com/taitonur


Kirjasampo.fi

Kuvakaappaus Kirjasammon etusivulta www.kirjasampo.fi 28.3.2018

http://www.kirjasampo.fi


Kirjasampo – miksi ja miten

Tilanne ennen:

• Kirjastojen kaunokirjallisuuskokoelmat olivat vajaakäytössä, 
erityisesti pitkä häntä lojui varastossa

• Kaunokirjallisen aineiston systemaattinen kuvailu alkoi vasta 
2000-luvun alusta, joten vanhempaa kirjallisuutta ei löytynyt 
kirjastojärjestelmistä asiasanoilla hakemalla

• Kirjastotyöntekijä oli oman lukeneisuutensa ja satunnaisesti 
hajallaan olevista lähteistä löytyvän tiedon varassa etsiessään 
tietoja kaunokirjallisista teoksista ja tekijöistä



Kirjasampo – miksi ja miten

• Esiselvitys 2007

• Toteutus 2008-11 

• Julkistaminen syksyllä 2011

• Ylläpito ja kehittäminen 2011-

• Palveluun tallennettiin teoksiin liittyviä sisältöjä Turun 
kaupunginkirjaston vetämissä projekteissa ja kirjailijatietoihin 
liittyviä sekä ruotsinkielisiä sisältöjä Vaasan kaupunginkirjaston 
vetämissä projekteissa, teknisestä kehittämisestä ovat 
vastanneet Aalto-yliopiston semanttisen laskennan 
tutkimusyksikkö ja Kirjastot.fi

• Palvelua rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, verkkopalvelu 
on osa valtakunnallista Kirjastot.fi-palvelukokonaisuutta



Kirjasampo – miksi ja miten

Ylläpito:

• Palvelua toimitetaan ja kehitetään Kirjastot.fi:n resursseilla

• Kirjasampo.fi: 1 toimittaja, Helsingin kaupunginkirjasto

• Kirjasampo.fi/sivupiiri: 1 toimittaja, Helsingin kaupunginkirjasto

• Boksampo.fi: 0,4 htv:n työvoimaresurssi, Vaasan 
kaupunginkirjasto

• Käytettävissä koodarin ja graafikko/käyttöliittymäsuunnittelijan 
työpanosta Kirjastot.fi:n puolesta



Kirjasampo – miksi ja miten

Kirjasammon toiminta nykyisin mm.

• Suomeksi ja ruotsiksi julkaistun kaunokirjallisuuden tietokanta

• Laaja kirjailijatietokanta, kymmeniä tuhansia tekijöitä

• Nykyisin myös jonkin verran tietokirjallisuutta ja -kirjailijoita

• Linkitetyn tiedon käytäntöjen soveltaminen kirjastopalvelussa

• Kirjallisuuden verkkolehti: uutisia, artikkeleita

• Kirjallisuuden kuratointia listauksin

• Käyttäjien tuottamia sisältöjä

• Yhteistyötä myös kirjastomaailman ulkopuolella

• Kolme aktiivista sosiaalisen median palvelua käytössä



Teknisiä ratkaisuja – linkitetty tieto

• Ontologiat käytössä 
tietokannan 
sisällönkuvailussa ja muussa 
tiedotallennuksessa

• Annotaatioeditori SAHA 
teos- ja kirjailijatiedon 
alustana

• Tieto linkittyy toisiinsa –
teokset, tekijät, 
kuvailutermit

Kuvakaappauksessa osa Kirjasammon SAHA-tietokannan 
tietuetyypeistä ja niiden lukumääristä 28.3.2018



Teknisiä ratkaisuja – käyttöliittymä

Lähteet: http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http%253A%252F%252Fdata.kirjasampo.fi%252FabstractWork_4147230 ja 
http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aperson_123175944572098, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http:/data.kirjasampo.fi/abstractWork_4147230
http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno:person_123175944572098


Teknisiä ratkaisuja – käyttöliittymä

• Käytössä Drupal-
sisällönhallintajärjestelmä

• Teos- ja kirjailijatietokannan 
lisäksi sivustolla 
mahdollisuus tehdä mm. 
artikkelisisältöjä, listauksia, 
syötteitä, kirjahyllyjä ja 
kommentoida 

• Linkittäminen tärkeässä 
roolissa myös 
käyttöliittymän 
sisällöntuotannossa

Kuvakaappaus Kirjasammon etusivulta www.kirjasampo.fi 28.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/


Toimitustyötä – päivän täkyjä

• Nykyisin kaksi 
kirjavinkkiä viikossa, 
yksi kotimainen ja yksi 
ulkomainen teos

• Vinkit saa myös omalle 
sivulle rss-syötteen 
kautta

Lähde: http://www.kirjasampo.fi/today, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/today


Toimitustyötä – kirjahyllyjä 

Lähteet: http://www.kirjasampo.fi/fi/kirjahyllyt/uusimmat/vinkit ja 
http://www.kirjasampo.fi/fi/10-pasifistista-kirjaa, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/kirjahyllyt/uusimmat/vinkit
http://www.kirjasampo.fi/fi/10-pasifistista-kirjaa


Toimitustyötä – uutisia 

Lähde: http://www.kirjasampo.fi/fi/ajankohtaista, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/ajankohtaista


Osioita: Sivupiiri – lasten- ja nuortenkirjat

Lähde: http://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri


Osioita: Boksampo – Kirjasampo på svenska

Kuvakaappaus Boksampo.fi-etusivulta www.boksampo.fi 29.3.2018

http://www.boksampo.fi/


Osioita: Tietokirjallisuus

Lähde: http://www.kirjasampo.fi/fi/tietokirjallisuus, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/tietokirjallisuus


Osioita: kansikuvahaku

Lähde: http://www.kirjasampo.fi/fi/coversearch?s=k%C3%A4siraudat&o=title_asc, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/coversearch?s=k%C3%A4siraudat&o=title_asc


Sisältöjä yhteistyössä – kirjastot.fi

Lähteet: https://kuopio.finna.fi/Content/kirjallisuus ja http://www.kirjasampo.fi/fi/kirjan-taajuudella-podcast-jakso-3, viitattu 29.3.2018

https://kuopio.finna.fi/Content/kirjallisuus
http://www.kirjasampo.fi/fi/kirjan-taajuudella-podcast-jakso-3


Sisältöjä yhteistyössä – muut tahot

Lähteet: http://www.kirjasampo.fi/fi/seppo-puttosen-kirjalistat ja http://www.kirjasampo.fi/fi/node/8809, viitattu 29.3.2018

http://www.kirjasampo.fi/fi/seppo-puttosen-kirjalistat
http://www.kirjasampo.fi/fi/node/8809


Sisältöjä vapaasti käytettäväksi

Kuvakaappaus sivulta https://vaski.finna.fi/Content/kirjallisuus 29.3.2018

https://vaski.finna.fi/Content/kirjallisuus


Miten osallistua?

• Kirjahyllyjen luominen lukuvinkkilistaksi tai oman työn avuksi 
on mahdollista kaikille rekisteröityneille käyttäjille

• Lukukokemusten tallentaminen Kirjasammon teosten 
kommenteiksi on mahdollista kaikille rekisteröityneille 
käyttäjille

• Teosten tietoja voi lähettää tietokantaan tallennettavaksi: 
https://www.kirjasampo.fi/teostietolomake

• Kirjallisuuden tekijöille voi vinkata tietojensa tallentamisesta: 
https://www.kirjasampo.fi/kirjailijatietolomake

• Kirjasampoon voi tarjota artikkeleita, ideoita ja kirjastonne 
kokoamia kirjallisuussisältöjä ottamalla yhteyttä toimitukseen

https://www.kirjasampo.fi/teostietolomake
https://www.kirjasampo.fi/kirjailijatietolomake


Lisätietoa

• Kaisa Hypén: Kaunokirjallisuuden sisällöt ja kontekstit, 
Informaatiotutkimus (1239-3614) Vol 28, Nro 1, 2009

• Tuomas Aitonurmi: Kirjasampo-palvelun kehitys ja uudet ominaisuudet, 
Informaatiotutkimus 1-2/2015

• Tuomas Aitonurmi: Kirjasampo-verkkopalvelun digitaalisen 
asiakaskokemuksen kehittäminen, Avi-koulutus 18.5.2017

• Kirjasampoon lomake teosten kuvailutietojen täydentämiseksi -ohjeistus: 
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/9551

• Ohje kirjahyllyn tekoon: https://www.kirjasampo.fi/fi/node/9096

• Kirjasammosta Kirjastokaistalla: 
http://www.kirjastokaista.fi/tag/kirjasampo/

tuomas.aitonurmi(at)kirjastot.fi
http://www.kirjasampo.fi/fi/info

http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/viewFile/1834/1671
http://www.pro.tsv.fi/ity/index.php?Informaatiotutkimus-lehti
http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/51339/15772
https://www.avi.fi/documents/10191/8775312/Aitonurmi+Tuomas, Kirjasampo-verkkopalvelu/6e0414ba-32bf-4806-bd5b-c5fb0a1cf96b
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/9551
https://www.kirjasampo.fi/fi/node/9096
http://www.kirjastokaista.fi/tag/kirjasampo/
http://www.kirjasampo.fi/fi/info

