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KITT2-projektin lähtökohdat 

Muuttuneet 
raportointitarpeet 

Kirjastojen rakenteellinen 
kehittäminen 

Kehittyvät standardit 

• ISO 2789 

• ISO 11620 

• ISO 16439 

Muut järjestelmät 

KITT2 
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Joustavat toiminnallisuudet 

Joustava käyttö 

Uudet rajapinnat ja järjestelmäliitokset 

Ylläpidon ja raportoinnin uudet ominaisuudet 

Yhtenäinen tekninen ylläpito 

Avoimet ratkaisut 

Reaktiivisesta kehittämisestä proaktiiviseen 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kysely- ja tilastotiedon hyödyntäminen 

 Kirjaston vaikuttavuuden arviointi ja toiminnan raportointi 

 ISO 16439: Methods and procedures for assessing the impact of 

libraries 

 ISO 2789: International library statistics 

 ISO 11620: Library performance indicators 

 ISO TR 28118: Performance indicators for national libraries 

 KITT2 pystyy joustavasti vastaamaan muuttuviin 

tilastointitarpeisiin samalla vanhan aikasarjan säilyttäen mikäli 

niin halutaan 

 Kyselyistä ja muista lähteistä saatava laadullinen data 

voidaan tallentaa KITT2:een perinteisen tilastodatan 

rinnalle 
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Hyöty kirjastolle? 

 Saadaan yhtenäisin kriteerein toimitettua vertailukelpoista tietoa 
helppolukuisessa muodossa 
 Toimintojen seuranta ja raportointi 

 Päätöksenteon tuki: toiminnan suunnittelu, resurssitarpeitten 
arviointi 

 Laatu / vaikuttavuus: toiminnan arviointi, benchmarkkaus 

 Yliopistolain 4 §: ”Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää 
tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.” 

 Amk-lain 5 §: ”Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään 
suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä 
elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten 
korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa.” 

 Myös kirjaston kehysorganisaation ja sidosryhmien päättäjät voivat 
hyödyntää avoimesti saatavilla olevaa tietoa. 
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Käyttöönoton tuki 

 Käyttäjäkoulutukset tammikuussa 2014 

 Helsinki 

 Oulu 

 Helsingin koulutustilaisuudesta video osoitteessa 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1384249427

004.html 

 KITT-käyttäjän käsikirja 

 Palautekysely syksyllä 2014 

 Kerätään tietoa 

 palvelun toimivuudesta 

 jatkokehittämistä varten 
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Me teimme sen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ari Alkio (Kansalliskirjasto) 

Heli Kautonen (Kansalliskirjasto) 

Markku Laitinen (Kansalliskirjasto) 

Anne Luotonen (Kansalliskirjasto) 

Anna Niemelä (Kansalliskirjasto) 

Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) 

Eija Suikkanen (Turun amk:n kirjasto) 

Aino Taskinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) 

Nicholas Volk (Kansalliskirjasto) 

 

Kiitämme myös kaikkia muita kollegojamme ja työtovereitamme, jotka ovat osallistuneet projektiin testaajina ja 
kommentaattoreina tai auttaneet ruotsinkielisen käyttöliittymän kieliasun tarkastamisessa. 
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Kiitos mielenkiinnostanne 
Nyt on kysymysten ja keskustelun aika, ja uutta 

KITTiä voi katsoa tuolta: 

https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ 

Markku Laitinen 

markku.laitinen@helsinki.fi 

http://www.helsinki.fi/~malaitin/ 
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