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MUISTIO 

Paikka: Pasilan kirjasto, KiFin neukkari 

Aika: 7.11.2019 klo 10-15 

Paikalla: Virva Nousiainen-Hiiri (Helsinki, Yleisten kirjastojen konsortion pj.), Salla Elo 
(Nurmijärvi), Merja Lonkainen (Lohja), Eija Sjöblom (Kemiönsaari), Laura Tyysteri 
(Somero), Hanna Martikainen (JKL), Marja Hjelt (sihteeri, Yleisten kirjastojen 
konsortio), Matti Sarmela, Aija Laine (Valtakunnallinen kehittämistehtävä). 

Etäyhteydellä: Kaisa Hypén (Turku), Minna Männikkö (Oulu), Outi Harju (Kouvola, 
Jarmo Tikan varajäsen), Pia Kontio (Mikkeli), Tuija Sirviö-Lappalainen (Iisalmi) 

Poissa: Kai Sormunen (Joensuu) 

Etäyhteys: https://hel.adobeconnect.com/ohjausryhma/  

1. Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.23 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta 

3. Varajäsenen muutos 
 Kaisa Hypenin varajäsen Paula Mikkola siirtynyt muihin tehtäviin, tilalle 

Siina Vieri (Pori, kirjastopalvelujohtaja) 
4. Ajankohtaista kirjastoista  

 Turku:  
i. e-aineistot ensi vuonna pääasiassa samat kuin tänäkin vuonna 

ii. Kirjastokinon pilotti meneillään, jatkuu maaliskuun loppuun. Käytöstä ja käyttäjistä 
ei toistaiseksi tietoa. Palautetta tullut sisällöstä: ihan surkea, tosi hyvä  

iii. eMagz otetaan vielä ensi vuonna vain paikalliskäyttöisenä, seurataan hinnoittelua 
ja lehtivalikoimaa. Haasteena se, että paikalliskäyttöisenä kysytyimpiä lehtiä ei saa 
etäkäyttöisenä, pahimmillaan olisi siis sekä paikallis- että etäkäyttöinen versio. Ei 
kovin toimiva tai asiakasystävällinen ratkaisu 

iv. Turun sisäisen uuden aineiston käsittelyprosessin keskittäminen etenee, ja uusi 
yksikkö on toiminnassa ensi vuoden alusta. Nyt on yksikön henkilöstö selvillä ja sen 
käyttöön tuleva tila remontissa 

 Kemiönsaari: 
i. Palveluntarjoajien sopimusten yhteneväisyys 

ii. Tietoturva, liite paljon asioita huomioitava 
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I. Voisiko Konsortio ottaa isomman roolin sopimusten laatimisesta ja 
valvonnasta. Käytiin asiasta keskustelu, eikä Konsortiolla ole rahkeita 
tähän. Helsinki ei voi toimia tässä roolissa, ainoa vaihtoehto 
sopimustilanteessa on palkata lakimies käymään Konsortion puolesta 
sopimukset läpi Konsortion jäsenille 

iii. Kemiöön palkattu medianomi, joka on hyvä lisä henkilökuntaa. Hän hoitaa asioita 
ammattimaisesti. Lain avaaminen kirjastolaisuudesta helpottaa monialaista työtä 

 Nurmijärvi: 
i. Myös Nurmijärvellä tiukka budjetti, mutta irtisanomisiin ei ole tarvetta. Nyt 

arvioidaan koulupalojen vaikutus kirjastoiden remontointiin.  
ii. Panostus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen, Aleksis Kiven juhlavuosi, 7 

veljestä ja Kirjastopedagogi koulutus 
iii. Kirjastokino otettu käyttöön. Kokemukset kirjastokinosta: sisältö ei hirvittävän 

hyvä, tiettyyn vanhaan aineistoon painottuva. Naapuri kunnista tultu tekemään 
kirjastokortteja,  

 Lohja: 
i. e-palveluihin AVIn hankerahaa markkinointiin. Kolme uutta palvelua, Biblio, 

PressReader ja Rockway. Hanketyötekijä opastaa asiakkaita. PopUp tapahtumia 
mm kauppakeskuksissa. Tehty mm RollUpit ja flyierit 

ii. kovia säästöjä, vähennetty 1,5 htv eläköitymisten myötä 
iii. Muuta: kirkonkylän kirjasto muuttaa uusiin tiloihin, Lohjalla monitoimitalohanke 

käynnissä. Samaan tilaan tulossa kirjaston lisäksi nuorisotila ja päiväkoti  
iv. Lukki-kirjastoissa verkkomaksamisesta selvitys 

 Somero: 
i. Budjetti suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna, ja e-palvelut pyritään 

pitämään samana: Pieni kokoelma e-kirjoja, ePress todella suosittu, asiakkaat 
kyselevät eMagzia (johon toistaiseksi ei ole varaa), Naxoksen käyttö vähäistä. 
Asiakkaat (soiton opettajat) ovat kyselleet myös Rrockwayta kyselty (hinta ja käyttö 
eivät kohtaa). Seurataan Lukulumoa, mahdollisesti käyttöönotto tammikuussa. 
Celian verkkopalveluista tiedotetaan.  

ii. Omatoimikirjastoa valmistellaan, mutta päätöstä ei ole tehty. Somerolla tehtävä 
kouluverkkoselvitys, jossa päätetään myös sivukoulujen ja päiväkotien 
lakkauttamisesta, vaikuttanee myös kirjastoauton lakkautuspäätökseen 

iii. Myös Somerolla yhteistyötä paikallisten urheilu- ja kulttuuriseurojen kanssa 
kausikorttien muodossa. Somerolla lainattavana Futsal-kausikortteja. 

 Jyväskylä: 
i. Myös Jyväskylään on tulossa kausikortteja, mm salibandyyn ja sinfonian 

konsertteihin. Teatteri miettii vielä yhteistyötä. JYP ei lämmennyt 
kausikorttiyhteistyöhön 

ii. Talous ei hirveän tiukka, mutta kiristyy. Säästöt kohdistuvat ensisijaisesti sijaisiin, 
Eläköityminen on haaste. Peruskorjausikäisiä kulttuurikiinteistöjä mietitään 
kokonaisuutena: Voisiko toimia saman katon alla, ja millaista yhteistyötä voisi 
tehdä. Voisiko kirjasto esimerkiksi toimia museoiden kanssa samassa tilassa? 
Kirjaston sijaintia mietitään myös mahdollisesti museon ja sinfonian kanssa 
ostoskeskukseen.  
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iii. e-kirjat vetävät, vaikkakin tekstimuotoisten lainauskehitys pysähtynyt, 
äänikirjalainat kymmenkertaistuneet. Elokuvapalveluita Jyväskylässä ei ole, 
Kirjastokinon kehitystä seurataan, Viddla toinen vaihtoehto. e-kielikurssit 
harkinnassa? Overdrive-kirjasto harkinnassa, sillä englanninkieliselle kirjallisuudelle 
on kysyntää. Pohdinnassa myös Axiell, mikäli sen englanninkielinen tarjonta on 
riittävä.  

iv. Jyväkylän palvelusivusto- ja asiakaskäyttöliittymä on siirtymässä Arenasta Finnaan. 
v. Käynnissä kaksi hanketta: ”Kävisin jos” (nuorison kirjastokäytönselvityshanke), ja 

”tabletteja potilaille” –hanke sairaalan kanssa (Potilaskirjastosta luovutaan ja 
toiminta organisoidaan uudelleen) Luovutaan potilaskirjastotoiminnasta.  

 Iisalmi: 
i. Viddla ja Biblio käytössä, asiakkaat tyytyväisiä. Bibliossa oli alussa ongelmia, jotka 

on nyt ratkaistu. e-kirjojen lainausmäärät eivät ole enää nousussa, mutta äänikirjat 
vetävät hyvin. Naxoksen käyttö vaatimatonta, mutta hinta-laatusuhde hyvä 

ii. Kausikortteja tarjolla asiakkaille, yhteistyökumppanina paikallinen 
jääkiekkojoukkue  

iii. Lukukuntoon –hanke menossa.  
iv. Areena uusitaan ensi vuoden alussa. 
v. Aineistokilpailutus menossa, toiveena saada useampia toimittajia 

 Mikkeli:  
i. talousasiat pinnalla: näyttää, että ensi vuoden aineistomäärärahat tulevat 

todennäköisesti vähenemään kaikilla Lumme-kirjastoilla, myös yt-neuvotteluja 
useissa kunnissa odotettavissa tai jo käynnissä 

ii. Lumme-kirjastojen ohjausryhmä päättää yhteisestä e-aineistovalikoimasta myös 
ensi vuodeksi 

iii. parasta aikaa pohdinnassa muun muassa vaihdetaanko Viddla Kirjastokinoon (nyt 
käytössä Viddla, jonka määräaikainen sopimus päättyy vuoden lopussa) 

iv. Ellibs-lainaus näyttää taas tuplaantuvan edellisvuoteen verrattuna. Äänikirjalainat 
myös meillä ohittaneet teksti-e-kirjalainat tänä vuonna. E-kirjojen valinta 
keskitettiin tämän vuoden alusta kokoelmaryhmälle ja yhteisesti sovittua 
määrärahaa korotettiin silloin. 

v. ollaan tekemässä yhteistyösopimusta Sansian kanssa, jotta voimme mahdollisesti 
liittyä heidän kirjastoaineistokilpailutukseensa 

 Oulu:  
i. Budjetti pysyy samana, e-aineistomääräraha nousee reilusti, aineistoa tarvitaan 

lisää, kun kysyntä kasvaa. e-aineistot tulee nähdä osana kokoelmaa, e-
markkinointikoulutuksia, markkinointi nostaa palveluiden käyttöä, Viddla käytössä, 
Kausikortteja ei vielä ole, mutta ovat olleet yhteyksissä yht.työkumppaneihin  

 Helsinki:  
i. Oodin suosio on hurja, 3 milj kävijän raja rikki 

ii. Kellutus otettu käyttöön, sitä viilataan ja se on alkanut vähentää työtehtäviä 
logistiikasta 

iii. Kirjojen kilpailutus ensi keväänä 
iv. Budjetti on hieman kasvanut, mutta aineistobudjetti pysyy samana: 5€/asukas. 

Aineistobudjetista käytetään kotimaiseen kirjallisuuteen 70% 



 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  4 

  
 07.11.2019  
 

v. Kausikortteja asiakkaille, nyt urheilutilaisuuksiin, tulossa kulttuuripuolen kortteja 
vi. Markkinointikampanjat, ensi vuoden kesällä markkinointi kohdistuu e-lehtiin 

vii. E-aineisto-rahat pysyvät lähes samana, yritetään saada lehtiin lisää.  

 Kirjastot.Fi 
i. Suunta-asiakirjasta tehdään uutta versiota v 21-26. Keskitytään työnmuutokseen ja 

digiin 
ii. e-aineistot tapetilla 

iii. koulutustyöryhmä (AKE-kirjastoiden edustus)  
iv. AVIen peruspalveluiden arviointi kirjastotiloihin, asiakaskyselyissä miten asiakkaat 

ovat arvioineet tiloja 
v. AVIen koulutukset on suunnattu kirjastojen johtajille, varsinkin uusille johtajille. 

Koulutukset käsittelevät lakeja ja hankkeita yms  
vi. Aija keskittyy osaamisen kehittämiseen. Tarpeet: digitaidot ja e-aineisto-

osaaminen, erityisryhmien kirjastopalvelut, mm monikulttuurisuus ja 
mediakasvatus.  

vii. KiFin Koulutuskalenteri käyty läpi Ake koulutuksia noin 200, tuleeko koulutusähky? 
Pitäisi tehdä pitkäjänteistä työtä siihen mihin keskitytään ja mitä nostetaan esille 

 VaKe 
i. Budjetti viime vuoden tasolla, Veikkauksen tulos vaikuttaa myös Vaken rahoihin.  

ii. E-kirjasto.kirjasto.fi on teknisesti saatu saavutettavuustasolle. Tämän vuoden 
puolella avataan uusi liittymä.  

iii. Kirjastot.fi Konseptisuunnittelu tehtiin Futurerisen kanssa ja Libraries fi sivustolle 
on tulossa uutta sisältöä 

iv. Sivujen päivityksestä johtuen hanketiedot eivät näy, sillä ensi vuoden (2020) 
hankkeiden siirto tapahtuu 16.12.  

v. Finna yhteistyö jatkuu edelleen. Yhteistyön strateginen painopistealue on, että 
Kirjastot.fi pyritään samaan Finna.fi sisältöihin. Finna strategia 2030 ja 
Muistisektorin digistrategia ohjaavat, että finnaekosysteemi kehittyy enemmän 
metatiedoista sisältöihin.  

vi. Kirjastoiden digituen koordinointivastuu: tekeillä sivusto aiheesta kirjastolaisille 
vii. Koulutuskalenterin uudistus 2020 

viii. Kirjastot.fi saavuttavuuden suhteen vielä tekemistä 
ix. Tekstitykset kirjastokaistan videoihin 
x. Kirjastot esitteeseen uudistus, tilattu myös venäjän, kiinan ja saamen kielisinä 

 

5. Ajankohtaista e-aineistoista 
 Digituotteiden ja palveluiden hinnoittelu 

o Syksyllä 2019 digimediapalveluiden hinnoittelu herätti voimakasta 
keskustelua hinnankorotusten vuoksi. Kirjastoille ei ollut selkeää 
näkemystä, mihin hinnoittelu perustuu, eikä kaikilla kirjastoilla ollut 
kaikista tilatuista palveluista kirjallista sopimusta. Sopimukseen tulisi 
aina kirjata myös hinnoittelu- sekä hinnankorotusperuste 

 Lukulumo, kirjastojakeluoikeuksien kanssa epämääräisyyttä 
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o ILT oppiminen on markkinoinut voimakkaasti Lukulumo –palvelua 

kirjastoille ja markkinoinnissa on esitetty, että palvelun voi ladata 
kirjastossa käytettäville tableteille. Tämä ei ole pitänyt paikkansa, ja 
se on tullut ilmi vasta sopimuksessa. Osa kirjastoista on kuitenkin 
ladannut palvelun kirjastotilassa käytettäväksi. Konsortio tapaa ILT 
oppimisen edustajat. Tapaaminen on vasta helmikuussa 2020 

 eMagzista, markkinoinnin lisääminen palveluun.  
o LM tietopalvelut neuvottelevat aktiivisesti uusien sisältöjen 

saamiseksi eMagz-palveluun. Kustantajilla on halu päästä 
markkinoimaan kirjaston asiakkaille heidän maksullisia palveluja. 
Käytiin keskustelu millä oikeudella kustantajat voivat markkinoida 
palveluja asiakkaille. Ehdottomana ehtona, on että asiakkaan tulee 
hyväksyä suoramarkkinointi. Pohdittiin myös, voidaanko hintaa 
kompensoida mainonnan sallimisella? 

 Opetus ja kulttuuriministeriön muistio 
o Tiedoksi Yleisten kirjastojen e-aineistot ja niihin liittyvät 

tekijänoikeudelliset kysymykset -työpajan 17.9. muistio 
 Rockway ja Promentor 

o Palvelut yhdistyvät ja samalla Promentorin kielikurssien lisensointi 
uudistuu. Lisensointi tulee vastaamaan Rockwayn lisensointia ja 
lisenssihallinta siirtyy Rockwayn palvelualustalle. Promentorin 
palvelusivusto säilyy ennallaan.  

 Koko kansa lukee 
o Konseptin uudistamisen tilanne: ensi vuosi mennään vanhalla 

mallilla 
6. E-aineistojen tilastoinnin uudistaminen 

 uudistuksesta ohjeet ennen vuoden loppua, uusi tilastointi vuonna 
2021 

7. Ajankohtaista kilpailutuksista ja puitesopimuksista 
 Axiell reklamaatio: Kuntahankinnat reklamoivat Axiellia mm siitä, että 

e-kirjat eivät ole Bibliossa selainluettavissa, vaikka se on ollut 
tarjouspyynnössä ehdoton edellytys, ja Axiell on sen luvannut. Axiell 
vetoaa vastineessaan, että tarjouspyynnössä puhutaan 
selainlainaamisesta, ei lukemisesta. Jatkossa kilpailutuksessa tulee 
käyttää selkeitä termejä tai avata mitä termillä tarkoitetaan 
väärinymmärrysten välttämiseksi. 
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 Tapaaminen Ellibsin kanssa pe 8.11. 
i. Palautteiden käsittely helpottuu, kun palautelomake päivitetään 

ja tekniset ongelmat siirtyvät Ellibsin vastattaviksi. 
ii. Palvelun kehittäminen pohjautuu palautteisiin, ongelmakohtiin 

pyritään puuttumaan sovelluksen päivityksissä. 
8. Valtakunnallinen yhteinen e-kirjasto 

 Virvan katsaus: Hanke etenee rahoitushakuun. Haetaan rahaa OKM 
Erityisavustuksesta yleisten kirjastojen valtakunnalliseen 
kehittämistehtävään Kuntien yhteisen digimediapalvelukonseptin 
selvittämiseen. 

9. Metatieto –hanke: tilannekatsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat 
 Suomessa on käynnistymässä Metatiedon selvityshanke, jonka 

tavoitteena on luoda metatietoekosysteemi huomioiden koko 
metatietoketju kustantajalta kirjakaupan kautta loppukäyttäjälle, mm 
kirjastoille. Aihetta käsiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=113248950.  

 Hankkeessa ovat mukana niin kustantajia, kirjakaupan edustaja kuin 
Helsingin kaupunginkirjasto ja Yleisten kirjastojen konsortio  

 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 18 000€ ja suurin osa rahoituksesta 
tulee kustantajilta. Yleisten kirjastojen konsortion maksuosuus on 
1000€ ja tästä on tehty sähköpostikokouspäätös. 

 Hankkeen vetäjäksi on tulossa Kristiina Markkula 
https://www.digitalmedia.fi/konsultit/ 

10. Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus: tekstien päivittäminen 
 Hansel kohta vielä epäselvä 

11. Konsortion koulutuspäivä 18.9.2019 
 Koulutuspäivään osallistui paikan päällä 57 henkilöä ja etänä useita, 

myös kokonaisia ryhmiä 
 Koulutuspäivän teema ja esitykset koettiin tärkeiksi 
 paneeli oli liian yksimielinen eikä kunnollista keskustelua syntynyt 

12. TNS – Gallup kysely 
 tehty useina vuosina, saatu jo hyvää pitkittäistutkimusta. Kyselyssä 

digitaalisen median käytössä ei ole havaittavissa suuria muutoksia 
 tuloksia hyödynnetään monissa paikoissa 

13. Jäsentilanne 
 kevään jälkeen ei ole tullut uusia jäseniä 
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14. Muut asiat 
 kannattaako kimppojen yhdistyä lähiaikoina? kannattaa odottaa nyt 

rahoituspäätöstä kansalliselle hankkeelle. 
 FT:com tilanne 

15. Kokouksen päätös 14.30 


