
Kirjastopalvelu Oy



Kirjastopalvelun luettelointi

▪ Kirjastopalvelu on tehnyt luettelointia kirjastoille 196o-
luvulta lähtien

▪ Luetteloimme pääosan kirjastojen hankkimasta 
materiaalista

▪ Palvelumme kattaa enemmän teoksia kuin yksikään 
yksittäinen kirjasto hankkii
▪ Kuitenkin kirjastoille jää myös omaa luetteloitavaa erityisesti 

ulkomaisten julkaisujen ja musiikin osalta, joissa kirjastojen hankinnat 
jakautuvat voimakkaasti



Nykytila

▪ Olemme rakentaneet täysin uuden luettelointijärjestelmän
▪ Järjestelmä on luotu kuvailutiimin tarpeiden ja toiveiden 

pohjalta
▪ Uusi järjestelmä on tehostanut ja parantanut luetteloinnin 

sujuvuutta
▪ Nopeus ja laatu ovat parantuneet merkittävästi
▪ Kirjat saadaan nopeasti asiakkaille lainattavaksi

▪ Lisäyksiä henkilöstöresursseihin
▪ Panostamme tiedotukseen ja koulutukseen yleisille 

kirjastoille



Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa

▪ Olemme solmineet Kansalliskirjaston kanssa 
yhteistyösopimuksen Fennica-luetteloinnista

▪ Osallistumme Kansalliskirjaston kumppanina luetteloinnin 
kehittämiseen

▪ Edustamme yleisten kirjastojen näkemystä Kansalliskirjaston 
asiantuntijatyöryhmissä

▪ Tiedotamme kuvailussa tapahtuvista muutoksista yleisille 
kirjastoille



Kuvailun toimintaympäristö

▪ Kirjastopalvelun tietueet ovat käytettävissä mm. 
paikallisissa tietokannoissa sekä Melindassa, Tätissä jne.

▪ Pääosa yleisten kirjastojen tarvitsemista tietueista näissä 
järjestelmissä on Kirjastopalvelun tuottamia

▪ Yleiset kirjastot yhdessä rahoittavat tietueiden tuotannon
▪ Yhteisesti rahoitettu on avointa dataa



Kehittämistarpeet

▪ Luetteloinnin hajonta yksittäisiin nimekkeisiin
▪ Osuvuuden lisääminen eniten hankittuun materiaaliin
▪ Eri kirjastojen erilaiset tarpeet
▪ Hinnoittelu

▪ väestömääriä ei ole päivitetty vuosiin, vaikka toiset kunnat kasvavat ja 
toiset pienenevät

▪ hinnat eivät ole linjassa keskenään



Avoin ja tasa-arvoinen hinnoittelu

Alennamme kuntien maksamaa keskimääräistä hintaa
...mutta kuntien väestömäärien tarkistusten vuoksi 
joidenkin kirjastojen hinta laskee enemmän ja joidenkin 
saattaa nousta.
Kuntien maksama hinta per asukas on aikaisemmin 
vaihdellut samankokoisten kuntien kesken.

Muutoksen tarkoitus: 
hinnoitteluperuste on läpinäkyvä ja tasa-arvoinen



Tästä eteenpäin

▪ Selkeästi määritelty perustarjonta
▪ riittävä useimmille kirjastoille
▪ tasa-arvoinen tarjonta

▪ Mahdollisuus huomioida kirjaston hankinnan painotus
▪ ruotsi, englanti

▪ Kirjastokohtainen luettelointi
▪ lisäluettelointi kirjaston omasta valikoimasta



Peruspaketti -8%

▪ suomenkielinen 6.000 kpl

▪ englanninkielinen 2.500 kpl

▪ ruotsinkielinen 2.200 kpl

▪ muut kielet 1.000 kpl

▪ musiikki 1.500 kpl (sis. nuotit) 

▪ av-aineisto 1.000 kpl



Kimpan lisäpaketit 6 %

▪ 1.000 kpl ruotsinkielistä nimekettä tai
▪ 1.000 kpl englanninkielistä nimekettä

Laskentaesimerkki:

Peruspaketti + ruotsinkielinen lisäpaketti -8% + 6% = -2 %



Kirjaston oman materiaalin luettelointi

▪ 20 tietuetta 400 euroa
▪ 50 tietuetta 1.000 euroa

Musiikki: pyydä tarjous



Kysymyksiä?
Kiitos!


