
Paikannus ja suosittelu

LÖYDÄ ETSIMÄSI – JA SE MITÄ ET EDES 
TIENNYT ETSIVÄSI

Aki Pyykkö
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Tavoitteena . . .
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Helpottaa aineiston löytämistä

Tarjota uusia löytöjä

Saada tietoa kokoelmista
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Verkkopalvelun taustajärjestelmät ja niiden väliset yhteydet



RAHOITUS

Avilta haettiin 65 000 €, 
saatiin 40 000 € vuosille 
2018-19

TIETOPYYNTÖ

Seitsemän vastausta

KILPAILUTUS 
NEUVOTTELU-
MENETTELYLLÄ

1) Osallistumispyyntö
2) Neuvottelut

TARJOUSPYYNTÖ

• Citynomadi Oy
• Gispositio Oy
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Alkuaskeleet, eli,
tylsä virallisuus-
osuus



GISPOSITIO /
KIRJASTOJEN RAPORTOINTIPALVELU

● Olemassa oleva automatisoitu prosessi, 
jolla tarvittava laina- ja metadata 
poimitaan kirjastojärjestelmästä

● Helppo rikastaa vapaasti saatavalla 
väestödatalla

● Valmis pohja uuden palvelun tarpeisiin
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Eihän täältä löydä mitään –
aineiston paikantamisesta

• kirjaston pohjakartat valmiiksi olemassa

• kartat & hyllyt georeferöity
(= viety koordinaatistoon)

• aineistosta määritelty paikantamiseen 
tarvittavat dataelementit

• tiedot syötetty verkkolomakkeella 
järjestelmään

Boëtius à Bolswert, 1624



Pelkästään aikuisten kauno- ja tietokirjallisuudesta
yli 800 hyllypaikkamerkintää

kymmeniä työtunteja

Kirjaston isoin työmaa:
Hyllyjen sisällöt
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Bonusosio:
Reitittäminen + asiakkaan paikantaminen

• pohjapiirrokseen piirretään mahdolliset 
kävelyreitit ja lasketaan niille pituudet
mahdollistaa reitittämisen

• sisätilapaikannus mahdollista lisätä 
myöhemmin



Mitä saisi olla –
muutama sana suosittelusta

Suosittelualgoritmi(e)n taustalla:

• tieto lainassa olevasta aineistosta 
(otokset 3 kk:n välein)

• niteiden sijaintitiedot (esim. varasto)
• kuvailutiedot

- bibliografinen (esim. e-kirja)
- sisällönkuvailu (luokitus, asiasanoitus)

Ei käyttäjän tunnistamista

Victor Orsel, 1832 (yksityiskohta)



Suosittelun monet polut 

”Kirja-Tinder” Valmiit lukijaprofiilit

”Murha-Maija”
”Self help –Seppo”

jne.

“Kirjakasa”

Valitun teoksen
perusteella tarjotaan
lisää samankaltaista

Käyttäjälle tarjotaan yksi 
teos kerrallaan

Swaippausten perusteella
algoritmi alkaa tarkentaa
suosituksia



Mitä tästä opimme –
raportteja kokoelmanhallinnan tueksi

Automatisoitua, visualisoitua raportointia
hyllykohtaisesti esim.

• aineiston kierrosta
o myös: kierto suhteessa muihin 

saman aihealueen hyllyihin
• aineiston iästä
• hyllyn “täyttöasteesta”

. . .

. . .

Vain mielikuvitus (ja data) rajana?

Ramon Llull, alun perin n. 1295



Aineiston kierto 
lämpökarttana



Lainojen sukupuolijakauma hyllykohtaisesti



Turun kaupunginkirjasto

palvelupäällikkö   Kaisa Hypén
palvelupäällikkö   Asko Autio
informaatikko       Aki Pyykkö

Gispositio Oy

Jaani Lahtinen
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