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KONSORTION OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Keskiviikko, 20.4.2016 klo  10-16

Kirjastot.fi neuvotteluhuone, Pasilan kirjasto, Helsinki

Läsnä: Virva Nousiainen-Hiiri (pj), Marja Hjelt (siht.), Jaana Sopanen, Matti Sarmela, Kaisa
Hypen, Eija Sjöblom, Asko Rossi ja Tuula Haavisto

Etäyhteydellä:  Kati  Salmen,  Hanna  Martikainen,  Jouni  Pääkkölä,  Marja  Mikola  ja  Erkki
Lounasvuori

Poissa: Eeva Nikander

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Virva Nousiainen-Hiiri avasi kokouksen 10.01

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

3. Kirjastoiden terveiset konsortion ohjausryhmälle. Lyhyet puheenvuorot
Kaisa Hypen kertoi Turun alueen kuulumisia: Turussa on ollut keskustelua konsortion ja Koha
Suomen suhteesta  ja  meneekö tehtäviä  päällekkäin,  myös konsortion  ja  kuvailukeskuksen
suhde on puhuttanut turkulaisia. Vaski liittyy Melindaan ja Turussa on Vaski-Finnan julkistus
perjantaina22.4.2016. Aineistohankinnat on kilpailutettu ja toimittajaksi valittu Booky, jonka
kanssa  on  jouduttu  keskustelemaan  mm  kokonaishinnoittelusta,  joka  on  ongelmallinen:
toisessa  kohdassa  annetaan  alennusta,  mutta  toisaalla  hintaa  nostettu.  Hankintaportaalin
kilpailutus on suunnitteilla 

Jaana Sopanen kertoi Etelä-Savon terveiset: Etelä-Savossa kirjastot eivät satsaa e-aineistoon
tasaisesti ja määrärahoihin pitäisikin saada kehitystä ja tasaisuutta, jotta palvelu olisi kaikille
tasapuolinen.

Tuula  Haavisto  esitteli  Helsingin  tapahtumia:  Helsingin  kaupunginkirjastossa  on  menossa
työprosessisen  uusiminen.  Työprosesseja  uusitaan  kellutuksen  käyttöönoton  yhteydessä  ja
ihmistyötä pyritään siirtäminen asiakkaiden kohtaamiseen ja sisältöjen avaamiseen. Kirjaston
toiminnan  painopisteenä  tänä  vuonna  Lukeminen,  ja  vastuu  on kirjastoilla.  Kirjastolla  on
myös uusi strategia, joka otetaan mukaan päätöksen tekoon. Kellutus on iso muutos ja siihen
valmistautuminen  on  jo  aloitettu  mm  RFID  tekniikan  käyttöönoton  valmisteluilla.  Koko
kokoelma tullaan tarroittamaan RFID-tarroilla.  Helsingin kaupungin johtamistavan muutos
vaikuttaa  myös  koko  kaupungin  organisaatioiden  uudistamiseen  ja  tämä  tuo  muutoksia
kirjastoiden  yhteisviestintään  ja  tätä  kautta  muutokset  heijastuvat  myös  valtakunnalliseen
työhön. 

Asko  Rossi  toi  Porvoon/Porssen  terveiset:  Porsse  kirjastoissa  valmistaudutaan
järjestelmävaihdokseen,  joka  on  marraskuussa.  Porsse  kirjastot  ottavat  käyttöön  Kohan.
Järjestelmävaihdosta on suunniteltu yhdessä Itä-Uudenmaan kanssa, ja työhön on osallistunut
4-5 työryhmää ja  3 työntekijää.  Porvoossa on menossa myös tilauudistus,  johon on saatu
OKM rahoitus,. Tavoitteena on palvelutiskin uusiminen ja yhden lähikirjaston muuttaminen
omatoimikirjastoksi,  jossa  kuitenkin  yksi  työtekijä  säilyy.  Omatoimikirjasto  aloittaa
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toimintansa elokuussa ja  aineisto tarroitetaan RFID-tarroilla.   Porsse kirjastot  satsaavat  e-
aineistoihin ja niihin budjetoidaan 5-10 % aineistobudjetista.

Eija  Sjöblom  Blanka-kirjastoista  kertoi,  että  suomenruotsalaisissa  kirjastoissa  prosessit  ja
niiden kehittäminen ovat keskiössä ja hanketta jatketaan Blankassa. Heillä on menossa myös
hankintajärjestelmän  uusiminen  sekä  Finnan  käyttöönotto.  Finnaan  tehdään  parhaillaan
haravointeja ja testauksia. He epäilivät, että heidän Finnan käyttöönotto viivästyy, sillä Koha-
kirjastot  on  etusijalla  Finnan  käyttöönotossa.  Sanni  Koffert  on  ollut  tekemässä
palvelumuotoiluhanketta, jota otetaan parhaillaan käyttöön.

Marja  Mikola  kertoi  Vaasan  alkuvaiheessa  olevasta  organisaatiouudistuksesta.  Kaupungin
tukipalvelu-uudistus  vei  talous-,  tiedotus-  ja  it-suunnittelijan,  nyt  pelätään  mitä  tulee
tulevaisuudessa.  Tilauudistuksessa  uusitaan  palvelutiski  ja  palvelualue.  Ensimmäinen
omatoimikirjasto on avattu viime elokuussa, toinen työnalla. Vaasassa on yhden lähikirjaston
lakkautusuhka, jota yritetään torpata nuorisotoimen ja koulutoimen sekä kolmannen sektorin
yhteistyöhankkeella:  huhtikuussa  nykyinen  kirjasto  lakkautetaan,  mutta  avataan  elokuussa
uudenmuotinen ”olohuone” em kokoonpanolla. Tilaan tulee kirjastoiltoja ja pieni kokoelma.
E-aineiston hinnoittelu huolestuttaa, koska hinnoittelu on väkiluvun mukaan. Vaasan alue on
kiinnostunut Ziniosta, eMAgzista ja Flipsteristä. Videopalveluista ei kiinnostusta, ja toivomus
on, että e-kirjat ja -lehdet olisivat ytimessä. E-aineistoiden markkinointiin on otettu käyttöön
”all  in one” näyttöjä uutisalueelle ja lähikirjastoihin.

Kati Salmen kertoi, että Kokkola on mukana Melinda 2:ssa, toisessa aallossa, ja heillä on
RDA-luettelointikoulutus  menossa.  Kokkolan  alueella  on  haluttu  säilyttää
luettelointiosaaminen  yhteisluetteloista  huolimatta.  Kirjastot  ovat  siirtymässä
prosessiorganisaatioon.  E-aineistoista  Ellibs-  ottanut  tuulta  alleen,  Zinion  käyttö  vähäistä,
katseet eMagzin suuntaan, 

Hanna  Martikainen  Keskikirjastoista  kertoi,  että  heillä  on  Finna  beta  käytössä,  jossa  on
alueellinen haku, eli haussa on mukana myös yliopiston ja korkeakoulun kirjastotietokanta.
Finnan  raportointipalvelua  odotellaan.  Keskikirjastoissa  on  pohdittu  Kapaa  (kansallinen
palveluväylä) ja he ovat lähdössä mukaan Kapa-hankkeisiin, mutta Melindan suhteen jarrut
päällä. Heillä on menossa myös Collection HQ hanke, joka vie paljon resursseja. Kuokkalaan
tulossa moderni koulukirjasto. e-aineistoista Keskikirjastoilla on käytössään Ellibs ja Zinio,
eMagz kiinnostaa. Myös luettelointiosaamista ylläpidetään ja he ovat tilanneet BTJ:ltä RDA
halolla päähän koulutuksen. 

Jouni Pääkkölä Oulusta kertoi, että Oulussa on otettu Koha käyttöön. Oulussa voimakas ja
laaja koulukirjastoverkko, joka ottaa myös Kohan käyttöön. Outi-kirjastokimppa laajenee: osa
uusista, mukaan tulevista kirjastoista vie yhteistietokantaa aineistojaan käsin, Kuusamo tulee
mukaan  loppukesällä.  Oulussa  myös  Koha  Suomen  perustaminen  on  työllistänyt:
perustamisen  jälkeen liittymispäätökset  kirjastoilta.  Oulussa  järjestetään  alueellinen  Finna-
päivä viikolla 17, ja Melindan ryhmätyöpäivä Koha-kirjastoille toukokuussa. Myös Ouluun
on  perustettu  omatoimikirjastoja  ja  muualle  Pohjanmaan  alueille.  Oulu  tarjoaa  alueen
kirjastoille  omatoimikirjaston  aloituspakettia  ja  opastusta  omatoimikirjastoiden
perustamiseen.  Organisaatiomuutos  menossa  myös  Oulussa,  tavoitteena  palveluverkon
tiivistäminen,  muutos  on  työlästä  ja  aikaa  vievää.  Muutoksella  pyritään  saamaan  pieniin
tiloihin monia toimintoja ja tässä on apuna kirjastotyyppien konseptointi:  aluekirjastomalli
olemassa, mutta nyt kirjastoja tyypitetään, kaikissa yksiöissä ei voi tuottaa kaikkia samoja
palveluja.  Oulussa  on  jo  täyskellutus  päällä  sekä  keskitetty  valita,  myös  lehdissä.  Outi-
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kirjastot poistivat varausmaksut, mutta noutamattomista varauksista peritään maksu. Samalla
varaustoiminto yhteiseksi Outi kirjastoille, aikaisemmin varaustoiminto oli kuntakohtainen.
E-aineistoista, Flipster on käytössä vain Oulussa. E-kirjojen käyttö kasvaa koko ajan.

4. Konsortion vuosikertomus 2015
Virva esitteli vuosikertomuksen. 

Konsortio on tehnyt konkreettisia asioita, ja niitä mihin hankerahoitus OKM:ltä on myönnetty.
Hankerahoitus jatkuu myös vuonna 2016.

Keskustelussa nostettiin esiin Konsortion ja Koha-konsortion suhde toisiinsa: nyt tehdään eri
asioita, mutta Tuula Haavisto toi esiin, että voi olla, että myöhemmin joudutaan katsomaan
asioita uudelleen. 

Tuula Haavisto esitti, että Kirjastokaistalle tehtäisiin haastattelu ”Terveiset konsortiosta –mitä
on tehty” sillä  kirjastoihin olisi myös hyvä saada tietoa siitä mitä kaikkea konsortio tekee ja
mihin kaikkiin pyritään vaikuttamaan.

Jouni Pääkkölä kiitteli konsortion vuosikertomusta 2015 ja sen jäsennystä.

Vuosikertomus hyväksyttiin.

Huom. Vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä käytiin laaja keskustelu kuvailukeskuksesta,
joka on tässä muistiossa siirretty kohtaan Metatieto. (MH, siht.)

5. Konsortion toiminnan tavoitteet vuonna 2016
Virva esitteli toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelmaan esitettiin lisättäväksi Kansalliskirjasto ja Yle ”101 Kirjaa” kohtaan

Hublet ja konsortion rooli Hubetin sisältötarjonnassa

KiFi sai rahaa viestintään, ja tämä olisi hyvä ottaa huomioon myös toimintasuunnitelmassa,
raha tulee käyttää tänä vuonna ja kohteena tulee olla viestinnän suunnittelu.

Hallituksen  kärkihankkeiden  huomioiminen  toiminnassa:  kouluyhteistyö  hankinnassa;
Kuntalisenssien  kehittäminen.  Kirjastot  lisensoinnin  asiantuntijoita  kunnissa,  kouluille
lisälukemista  kuntalisensseillä.  Pori,  Riihimäki  ja  Lahti  kokeilukuntia?  Lappeenrannassa
alkamassa hanke. Jyväskylässä digityöryhmä vastaavia hankkeita. Mikä on Konsortion rooli
näissä hankkeissa, tulee selvittää Tosussa.

Vanhojen  aineistojen  digitointi,  ei  vain  uusien  aineistojen  hankinta  vaan  kokonaisuus,
Kirjastot huolehtivat kansallisesta muistista. Tosuun miten Konsortio konkreettisesti osallistuu
digitointiin ja millä resursseilla.

Keskustelussa nousi huoli pääsystä kansallisiin digitaalisiin aineistoihin, jota konsortion tulisi
tukea.

Lisäksi  keskustelussa  esitettiin  Kuntaministerin  lobbaamista  sekä  Konsortion  että  YKN:n
toimesta, sillä kunta rahoittaa kirjastot.

Yhteydet kuntaliiton kanssa tulee näkyä myös Tosussa.

Lisäyksillä hyväksyttiin.
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Huom.  Päivitetty  toimintasuunnitelma toimitetaan  ohjausryhmälle  toukokuun aikana  (MH,
siht.)

6. Konsortion jäsenmaksun määräytyminen 2016
Konsortion rahoitus on tähän asti tullut Opetus ja Kulttuuriministeriöltä ja rahoitusta saatiin
vielä vuoden 2016 toimintaan. Konsortion tulee siirtyä omarahoitteiseksi hankkeeksi vuoden
2017 alusta. Tästä tulee aloittaa keskustelu. 

Nykyisellä  jäsenmäärällä,  kun  kuntaliitokset  on  huomioitu,  jäsenmaksujen  kertymä  tulee
olemaan 78 450 €.  Jäsenmaksut porrastuvat  kunnan asukasmäärän mukaan ja  alle  10 000
asukkaan kunnan maksu on 150 euroa. Jäsenmaksut nousevat aina 150 euroa, jokaista 10 000
asukasta kohti. Tämä summa kattaa nykyisellä kustannustasolla konsortion toiminnan yhdeksi
vuodeksi. Jäsenmaksua voidaan korottaa kustannustason nousun mukaan.

Keskustelussa  nousi  esiin,  kuka  tai  kenen  toimesta  syntyy  kirjanpito,  ja  kuka  hoitaa
tilinpäätökset? Kirjanpito kulkee Helsingin kirjanpidossa, sillä Konsortion toiminta tapahtuu
Helsingin kaupunginkirjaston alaisuudessa. Ohjausryhmällä on budjetti ja tilinpäätös vastuu,
mutta jonka Helsingin kaupunginvaltuusto muodollisesti hyväksyy. 

Konsortion sivuille jäsenluettelon päivitys, sekä tieto mistä lista löytyy. 

Huom.  Lista  päivitetty  ja  löytyy  Kirjasto.fi,  Kirjasto  Pro,  yleisten  kirjastojen  konsortio,
ajankohtaista, konsortioon liittyneet kirjastot (MH, siht.)

http://www.kirjastot.fi/fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-
kirjastot#.Vymqfk3VymQ 

Keskustelu jatkuu syyskokouksessa, jolloin budjetti ja esitys, miten laskutus hoidetaan. 

Tiedottaminen asiasta aloitetaan jo nyt.

7. E-aineiston kysyntä kirjastoissa tilastoiden valossa
Ellibs-kirjaston vuositilaston esittely, Zinio-katsaus: Marja Hjelt esitteli vuositilastot.

Kaisa  Hypen  ja  Jouni  Pääkkölä  kertovat  Flipster  käyttöönotosta,  Oulussa  noin  300
latausta/katselua/kk, 50 lehteä kokoelmassa. 

Liitteenä PP-esitykset.

8. Konsortion hankkeiden tämänhetkinen tilanne 
Marja Hjelt ja Virva esittelivät hankkeiden tilanteen (liitteenä PP-esitykset).

Koko Kansa Lukee 2016

101 kirjaa

Metatieto, tähän siirretty vuosikertomuksen yhteydessä käyty keskustelu

Kati  Salmen  Kokkolasta  kysyi  kuvailukeskuksesta  ja  Tuula  Haavisto  kommentoi  onko
luettelointiosaaminen se, mihin katseet kannattaa kääntää? Onko se olemassaolon oikeutus,
kannattaako tähän satsata. Tuula Haaviston mukaan Varsinais-Suomen kokouksessa asiasta oli
myös keskusteltu: luettelointi on tärkeää, koska se on niin kirjastojen sisällä, mutta kaikkien ei
tarvitse sitä osata, kahtalainen kysymys. Asko Rossi esitti, että luettelointi on työväline, jota
ostetaan BTJ:ltä, kokonaisuus tulisi nähdä, ja järjestellä palat niin, että kirjastot hyötyisivät

http://www.kirjastot.fi/fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-kirjastot#.Vymqfk3VymQ
http://www.kirjastot.fi/fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-kirjastot#.Vymqfk3VymQ
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eniten.  Myös  BTJ  pyrkii  myös  muokkaamaan  omia  palveluitaan.  Kuvailukeskuksesta  ja
luetteloinnista tulisi  olla  kansallinen linjaus:  Koha on perustettu siksi,  että UKJ hanke on
lopahtanut. Olisi hyvä, jos olisi mahdollisimman laajasti käytettävissä olevia palveluja, Tuula
Haavisto kertoi, että Tanskassa kilpailutettiin koko maan yhteinen kirjastojärjestelmä, johon
Erkki  Lounasvuori  kertoi,  että   Pasi  Keski-Nisula  kehui  Tanskan  uuttaa  järjestelmää.
Kaikkiaan kirjastot ovat 10 vuotta jäljessä, metatietoa tuotetaan moneen kertaan. 

Jouni  Pääkkölä  nosti  esiin,  että  luettelointiin  Kohassa  on  keskitetty  luettelointi,  ja  että
primääriluettelointi keskusteluttaa, paikallisiin aineistoihin ei saa metatietoa kuin paikallisista
kirjastoista. Liian paljon toimijoita metadatan tuottamisessa, kirjastoilla pitäisi olla yhteinen
näkemys asiasta. Asiassa pitäisi mennä eteenpäin.

Matti Sarmela totesi, että luettelointi tulee automatisoitumaan, ja asiantuntijoita käytetään?

Kaisa Hypenin mukaan on paljon visioita, mutta mikä on yhteinen päämäärä ja aikataulu.

Virva Nousiainen-Hiiri kertoi, että kysymys on pitkälti rahoituksesta, jota tällä hetkellä ei ole.
Kaupallisten toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan rahaa. 

Keskustelun pohjalta nousi toivomus, että Kansalliskirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyötä
tulee lisätä.

Marja  Hjelt  esitteli  neuvoteltavat  aineistot:  elokuvat,  Rockway, Viope,  Promentor, eMagz,
RFID-kilpailutus, äänikirjat (liitteenä PP-esitys)

Erkki  Lounasvuori  esitteli  eKirjaston ja  siihen tehtyjä  ja tulevia  muutoksia.  Keskustelussa
nousi  esiin  myös millä  resursseilla  eKirjastoa ylläpidetään (kuka tekee ja  kenen vastuulla
muutokset, jotka osittain ovat suuritöisiäkin).

Hankintapäivä 23.5.2016, ohjelma kasassa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan.

9. Yleistä keskustelua
Toivottiin tukifoorumia kirjastoihin liittyviin hankintoihin, jotka kunta hoitaa esim tuolit yms
Forumin tulisi olla suljettu foorumi. Matti Sarmela selvittelee asiaa.

10. Kokouksen päättäminen
Virva Nousiainen-Hiiri päätti kokouksen 14.59
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