
YLEISTEN KIRJASTOJEN KONSORTIO: OHJAUSRYHMÄ

PÖYTÄKIRJA 5.11.2018 klo 10-15

Paikka: Kokoushuone 1, Pasilan kirjasto, Helsinki

Läsnäolijat: Heidi Enberg, Kaisa Hypen, Hanna Martikainen, Pia Kontio, Virva Nousiainen-Hiiri (pj.),
Aino Ketonen (siht.), Matti Sarmela, Katri Vänttinen (11.30-14.45)

Etänä: Aija Laine, Eija Sjöblom, Maarit Helen, Päivi Savinainen, Pasi Rantanen, Kai Sormunen, Matti
Jussila (ip)

Poissa: Laura From, Jarmo Tikka

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 10.00.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

3. Muutoksia ohjausryhmässä
Kati Vuontisjärvi Rovaniemeltä eroaa, uusi jäsen, Pasi Rantanen tulee myös Rovaniemeltä.
Arja Kuisma eroaa (Jarmo Tikan varajäsen). Uutta varajäsentä ei nimitetä, koska
ohjausryhmän kausi päättyy vuoden 2018 loppuun.

4. Ajankohtaista kirjastoista

HELLE/Raasepori/ Heidi Enberg
Lukas-kirjastot ovat syksyn aikana siirtyneet KOHA-kirjastojärjestelmän käyttäjiksi ja
liittyneet HELLE-kimppaan. BTJ Viddla otetaan käyttöön koko kimpassa ensi vuoden alussa.
Naxos tuoteperheeseen on uutena tilattu Naxos Music Library Jazz ja Naxos Spoken Word. E-
kirjapalveluista sekä Elib ja Ellibs ovat käytössä. Blanka-kimpassa otetaan käyttöön uusi
ruotsinkielinen e-aikakauslehtipalvelu Ztory. Asiakas tulee kirjastoon lataamaan lehdet
etäkäyttöä varten.

VASKI/Turku/Kaisa Hypen
Vaskin hankintaportaali kilpailutukseen osallistui 2 toimijaa: Kirjavälitys ja Kirjastopalvelu.
Molempien kanssa on tehty sopimus. Samanlainen hankintaportaalin hankinta aloitetaan
myös Oulussa ja Turku on tarjonnut neuvoa ja kokemuksiaan Oulun hankkeelle. AV-aineistot
kilpailutetaan ensi vuonna. Rockway –verkkomusiikkikoulu on hankittu koko Vaskiin.
Overdrive e-kirjapalvelun hankintaa on päätetty jatkaa 2 vuodella. E-lehtipalveluiden hinnat
nousevat. Lean-johtamistapaa kehitetään uuden aineiston vastaanotossa.



KESKI/Jyväskylä/Hanna Martikainen
Keski-kirjastot ovat mukana KL-Kuntahankintojen kirjakilpailutuksessa. Ensi vuonna
aineistoissa panostetaan kielikursseihin ja elokuviin. Jyväskylän kirjastoissa on otettu
käyttöön infonäytöt ja uusi tulostusjärjestelmä. Varaamon kautta asiakkaat voivat varata itse
sekä kirjaston tiloja että myös henkilökuntaa.

LUMME/Mikkeli/Pia Kontio
Varaamoa kokeillaan Mikkelissä joidenkin kirjaston tilojen varauksiin. Omatoimikirjastot ovat
lisääntyneet Mikkelin seutukirjastossa: jo aiemmin aloittaneen Suomenniemen lisäksi
aukioloaikoja on laajennettu tämän syksyn aikana omatoimiaukiololla Haukivuorella,
Hirvensalmella, Puumalassa ja Ristiinassa. Lumme-kirjastoilla on ensimmäistä vuotta
käytössä yhteisesti päätetty e-aineistovalikoima. Toenperän kirjasto on pilotoinut
elokuvapalvelu Viddlaa Lumme-kirjastojen puolesta. Mikkelissä tehdyn valtuustoaloitteen
pohjalta ensi vuosi on Lukemisen unelmavuosi. Sen tueksi haetaan myös hankerahoitusta
AVlta.

KUOPIO/Päivi Savinainen
Kuopiosta kuultiin kokemuksia BTJ Viddla –palvelusta. Elokuvia on tullut palveluun lisää
viikoittain. Palvelun aloittaessa elokuvia oli 218, nyt 280 kpl. Palvelu toimii myös iPadissa ja
iPhonessa. Palvelu on helppokäyttöinen, asiakkailta on tullut palautetta vain kahdesta
teknisestä ongelmasta ja nämä korjattiin nopeasti. Käyttö on pysynyt alkuperäisen budjetin
sisällä. Myös tilastointi toimii paremmin kuin palvelun käyttöönoton alussa.

Asiakkaat voivat katsoa elokuvan silloin, kun haluavat ja samaa elokuvaa voi katsoa
samanaikaisesti niin moni kuin haluaa. Nykyistä kokoelmaa on lainattu hyvin kattavasti,
mukana on vain muutama elokuva, jota ei ole lainattu lainkaan. Tällaisiin käyttölukuihin ei
vastaavan fyysisen aineiston kohdalla pääse lähellekään samassa ajassa. Myös asiakkailta
tulee palvelusta positiivista palautetta. Kuopiossa toivotaan, että useammat kirjastot
ottaisivat Viddlan, niin kokoelmakin laajenisi nopeammin.

E-lehtien (Epress) osalta markkinointia on lisätty ja se on näkynyt e-lehtien käytössä.
Kuopiossa e-aineistojen käyttöluvut vastaavat jo nyt pienen lähikirjaston lainamääriä. Kuopio
ei ole näillä näkymin ottamassa Emagz-lehtipalvelua käyttöön.

LAPIN KIRJASTOT/Rovaniemi/Pasi Rantanen
Lapin kirjastokimppa on nyt maakunnallinen. E-aineistoista päätetään kimpan johtoryhmässä
ja tavoitteena on, että koko kimpassa on samat e-aineistot. Koulujen e-oheislukemistojen
tarjoamista kouluille jatketaan. Ensi vuonna jatketaan alustavasti nykyisillä e-aineistoilla.
Emagz -lehtipalvelu on ollut harkinnassa. Rovaniemellä kokeillaan yhtä lähikirjastoa ilman
painettuja sanomalehtiä ja kyseisessä kirjastossa on käytössä ePress isolla kosketusnäytöllä.

HELMET/Helsinki/Virva Nousiainen-Hiiri
Oodiin on tullut jo kirjahyllyt aineistoa varten. Oodiin tulee noin 100 000 nidettä, tälle
vuodelle Oodin hankintoihin saatiin 300 000 €. Etenkin lasten- ja nuorten aineistoihin
panostetaan. Musiikin puuttuminen kokoelmista on aiheuttanut julkista keskustelua,



Kirjasto10 cd-levykokoelmat on siirretty Pasilan kirjastoon. Oodi avataan asiakkaille
5.12.2018. Helmet –kirjastot kilpailuttavat ulkomaalaiset e-aikakauslehtipalvelut lähiaikoina.
Helsinki joutuu tekemään myös englanninkielisen aineiston kilpailutuksen, koska nykyinen
sopimuskumppani ei ole pystynyt toimittamaan aineistoa. Kirjastossa jatkuu
organisaatiomuutos, kun kirjasto nousee omaksi palvelukokonaisuudeksi, joka edelleen
jakaantuu: Kirjastoverkon yhteiset palvelut, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Alueelliset
kirjastopalvelut ja Oodi.

VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ/Helsinki/Matti Sarmela
ekirjaston päivitetty käyttöliittymä saadaan käyttöön ennen vuoden vaihdetta. Myös
Kirjasammon rajapinta ja ulkoasu uudistetaan tämän vuoden aikana. AVI:n tilastointiryhmän
kanssa on ollut suunnitelmissa yksinkertaistaa e-aineistojen tilastointia tulevaisuudessa.
Vuosi 2019 mennään vanhalla ohjeistuksella.

5. Ajankohtaista e-aineistoista

Porvoon ja Lappeenrannan koululisenssit. Hankkeelle on haettu jatkoaika 30.6.2019 saakka.
Lappeenrannassa hanke on nyt levinnyt tai leviämässä syksyn aikana yhdestä alakoulusta 7
alakouluun ja kaikkiin yläkouluihin (5 kpl). Opetustoimen kanssa on sovittu, että opetustoimi
yrittää mahdollisuuksien mukaan ottaa e-kirjasarjojen hankkimisen ja hallinnoinnin
hoitaakseen vuodesta 2020 alkaen. Koulutoimelle tulisi tällä tietoa oma erillinen kokoelma.
Ellibs on hankkeen aikana kehittänyt toimivan tavan lainata ja varata kirjasarjoja ja yksittäisiä
kirjoja. Hankkeen aikana lapset ovat oppineet käyttämään e-kirjoja, hankkeen alkaessa juuri
kukaan ei ollut niitä käyttänyt. Loppukysely ensi keväänä kertoo, mitä e-kirjoista on tykätty
ja aikovatko lapset ja nuoret lukea jatkossakin e-kirjoja.

Porvoossa todettiin, että lukiolaiset olisivat kiinnostavampi testiryhmä. Porvoossa on sekä
ruotsin- että suomenkielinen lukio, joten mukaan saataisiin kielivertailuakin. Molemmissa
lukioissa lähdettiin innolla mukaan. Porvoosta kerrottiin, että heidän kokemuksensa mukaan
toimivin tapa saada oheislukemistoon koulua kiinnostavat kirjat oli tavata opettajat
henkilökohtaisesti ja kuulla heidän tarpeensa ja samalla kertoa millaisia rajoituksia e-
kirjahankinnassa kirjastoille on. Kirjaston toiminnan kannalta oli tärkeää tietää myös
opetettavien kurssien aikataulut, jotta hankinnat osattiin ajoittaa oikein koulun tarpeiden
mukaisesti. Kirjoja (tai lisenssejä) hankittiin 1 000 eurolla yhteensä 48 kappaletta
seitsemästä eri kirjasta. Haasteena Porvoossa on koettu myös klassikoiden puuttuminen
Ellibsin kokoelmasta. Ennen e-kirjojen lukemista opiskelijat vastasivat kyselyyn, kun kurssi
loppuu, he saavat vastatakseen vielä toisen kyselyn. Ensimmäisessä kyselyssä kartoitettiin
oppilaiden nykyisiä tapoja e-kirjan lukemisessa. Opettajilta saadun palautteen perusteella
oppilaat suhtautuvat innolla kokeiluun. Hankerahoilla hankittiin Porvooseen noin 10 iPadia
kirjaston entisten tablettitietokoneiden lisäksi. Vinkkauksen yhteydessä näytettiin, miten
Ellibs-sovellus toimii älypuhelimella ja tabletilla sekä näytettiin selaimella lukeminen. Kaikki
oppilaat latasivat sovelluksen puhelimeensa ja todennäköisesti lukevat kirjansa niillä.
Ruotsinkielisen lukion kanssa hanke toteutetaan vielä kevätlukukaudella 2019.



eMagz –pilotti KESKI-kirjastoissa (Hanna Martikainen)

Etäkäyttöinen eMagz –pilotti jatkuu Keski-kirjastoissa vielä ainakin vuoden loppuun. KESKI -
kirjastoille on tarjottu mahdollisuutta muuttaa pilotti pysyväksi käytännöksi. Palvelun hinta
on suhteellisen korkea ja kaikkiin nimekkeisiin ei saa ostettua haluamaansa määrää
lisenssejä. Palvelu on kuitenkin ollut suosittu asiakkaiden keskuudessa.

Kesän Flipster-kokeilu (ulkomaiset e-aikakauslehdet) ja sen tulokset.

Kokeilu kesti kesä-heinäkuun. Käytiin läpi käyttöluvut niiden kirjastojen kohdalta, joilla
palvelu oli ollut etäkäyttöisenä. Palvelusta saatu asiakaspalaute oli ollut myönteistä.
Testijakson aikana kaikki palvelussa olevat lehdet olivat käytettävissä. Jos Flipster-palvelun
tilaa siihen valitaan lehdet nimekekohtaisesti. Varsinaista alustamaksua ei ole.

NAPLE –kokouksen kuulumiset Aino osallistui toukokuun lopussa etäyhteydellä National
Authorities on Public Libraries in Europe: E-book working group:in kokoukseen. Kokouksessa
vaihdettiin eurooppalaisella tasolla kokemuksia e-kirjojen lainaamisesta yleisissä kirjastoissa
ja niiden käytänteistä eri Euroopan maissa. Aino piti kokouksessa esityksen Suomen yleisten
kirjastojen e-kirja tilanteesta.

Valtakunnallinen yhteinen e-kirjakokoelma

Valtakunnallisen yhteisen e-kirjakokoelman testaamiseen haetaan rahaa Kulttuurirahastolta.
Hakemuksen yhteistyökumppanina on Suomen Kirjastoseura. Päätös rahoituksen saamisesta
tulee todennäköisesti marras-joulukuussa. Tavoitteena on 6 kk pilotti, jossa on tarjolla 100
nimekettä erilaisin lisenssein. Nimekkeitä valitaan pilottiin kirjan koko elinkaarelta:
klassikoita, keskikysynnän kirjoja ja bestsellereitä. Pilottia varten ei perusteta erillistä
käyttöliittymää vaan aineistot ovat tavalliseen tapaan tarjolla kirjastojen muiden e-kirjojen
kanssa.

6. Ajankohtaista kilpailutuksista

E-kirjan lainausalustan tarjousaika päättyi maanantaina 29.10.2018. Kilpailutukseen osallistui
2 toimijaa: Axiellin Elib ja Ellibs. Puitesopimus solmitaan molempien tarjoajien kanssa.
Puitesopimuksen ensisijaiseksi toimittajaksi valittiin Axiellin Elib. Kirjastot voivat
perustelluista syistä valita e-kirjan lainausalustaksi myös muun kuin ensisijaisen
sopimuskumppanin.

Keskusteltiin tarpeesta saada kirjastojen oma lainausalusta. Jos kirjastoilla käytössä oma
lainausalusta lisenssien hinnoista päästään keskustelemaan suoraan kustantajien kanssa.
Pelkästään suomalaisten käyttöön tuleva lainausalusta ei todennäköisesti olisi taloudellisesti
kannattava. Siksi kannattaa etsiä yhteistyökumppaneita eurooppalaiselta tai pohjoismaiselta
tasolta. Asian voi tuoda esille Helsingissä järjestettävässä kansainvälisessä Reshape –



konferenssissa ensi keväänä. Myös IFLAn Metropolitan Library Branchissa asian voisi nostaa
keskusteluun. Aino huomautti, että ilmeisesti Tanskan eReolen –alustaa myydään myös
ulkopuoliseen käyttöön: monikielinen yhteispohjoismainen e-kirjakokoelma on rakennettu
sen päälle. Kyseinen kokoelma ei ole vielä julkinen. Seurataan alan kehitystä.

Yleisten kirjastojen konsortion toimintasuunnitelmassa tälle vuodelle on e-lehtien/e-
aikakauslehtien tietopyynnön julkaiseminen KL-Kuntahankintojen kautta. Etenkin kotimaiset
e-aikakauslehdet halutaan saada kirjaston asiakkaille etäkäyttöisiksi.  Tietopyynnön
toivotaan aktivoivan lehtimarkkinoita ja tuovan lisää toimijoita e-lehtipalveluihin.
Tietopyyntö tehdään aikaisintaan keväällä 2019. Keskusteltiin kirjastojen e-lehtipalveluista.
Koska alan keskeinen toimija LM Tietopalvelut ei tee konsortiosopimuksia kirjastoja
huolestuttaa kirjavat ja epätasa-arvoiset sopimusehdot.

7. Ruotsinkielisten kirjastojen tarpeet ja palvelut konsortiossa
Heidi Enberg kertoi ruotsinkielisten jäsenkirjastojen tarpeista konsortiossa. Asiakkaille
mentävää markkinointi- ja tiedotusaineistoa toivotaan myös ruotsiksi. Myös ruotsinnokset
KiFin sivuilla ovat tärkeät. Asiaa käsitellessä todettiin pienet voimavarat ruotsinkielisen
aineiston tuottamisessa. Muistiot ja suoraan henkilökunnalle menevä tiedotus voi olla
pelkästään suomeksi. Konsortiolta toivottiin tukea etenkin yhteydenpidossa teknisissä
asioissa Elib: in kanssa. Elib aineistojen toivottiin näkyvän myös Ekirjastossa. Ruotsinkielisten
aineistojen osalta myös esimerkiksi Melindassa oleva luettelointitieto on suppeaa ja eikä
hyödytä ruotsinkielisen alueen kirjastoja täysimääräisesti.

8. Uusi ohjausryhmä kaudelle 2019-2020
Alkusyksystä jäseniltä pyydettiin ehdokkaita Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmään.
Ehdokkaita tuli riittävästi ja alueellisesti sekä kielellisesti edustavasti ympäri Suomea. Uusi
ohjausryhmä aloittaa työskentelynsä ensi vuonna. Uudet ohjausryhmän jäsenet julkaistaan
jäsenistölle, kun päätös ohjausryhmän kokoonpanosta on virallinen.

9. Metatieto –hanke: tilannekatsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat
Metatieto –hanke etenee hitaasti. Tutkitaan ANNIF:ia ja automaattista annotointia.
Positiivista on se, että kustantajapuolella on myös kiinnostuttu hankkeesta ja nähdään se
nimenomaan koko kirja-alan yhteisenä asiana. Kansalliskirjasto organisoi metatieto –
ryhmää, jossa edustettuna koko kirja-ala. Ongelmana on tarvittavan rahoituksen saaminen
hankkeelle, jossa osallisina niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoita. Helmetin
uutuusaineistot ovat olleet jo yli puoli vuotta valmiita liittymään Melindaan. Odotetaan
Kansalliskirjaston avaavan yhteydet, jotta myös Helmet pääsee tuotantoon Melindassa.
Kokouksessa keskusteltiin Melindan jo nyt aiheuttamista kustannuksista liittyneille
kirjastoille ja myös työajan käytön kasvamisesta Melindaan liittymiseen jälkeen.
Luetteloinnin kokonaiskustannukset ovat tästä syystä nousseet, kun Kirjastopalvelujen
luetteloinnista pitää edelleen maksaa eikä siitä ole Melindaan liittymisen vuoksi voinut
luopua. Todettiin myös, että nykyinen yleisten kirjastojen luettelointisopimus päättyy
vuoden 2019 loppuun mennessä.



10. Koko kansa lukee –kampanja
Koko kansa lukee –kampanja tulee taas helmikuussa 2019. 6 e-kirjaa on rajoittamattomasti
käytössä koko Suomessa. Konsortion jäsenille on jo tiedotettu kampanjaan valitut kirjat.
Kirjastot voivat tiedottaa sisäisesti esimerkiksi kouluja valituista kirjoista ja kampanjasta.
Kirjastoja rohkaistaan huomioimaan kampanja oman toiminnan suunnittelussa. Ensimmäistä
kertaa mukana on myös e-äänikirja. Lähempänä ajankohtaa tuotetaan kampanjamateriaalia
yhteiskäyttöön edellisvuosien tapaan.

11. Yleisten kirjastojen konsortio: sopimustekstit
Ketonen toi esille sen, että Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus pitäisi päivittää, koska siinä
viitataan nyt jo vanhentuneeseen Kirjastolakiin vuodelta 1998. Uusi Kirjastolaki on astunut
voimaan vuoden 2017 alussa. Ketonen selvittää miten sopimusteksti tulee päivittää näiltä
osin ja miten jäseniä tulee asiasta tiedottaa.

12. Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELibin suhde
OKM pyysi FinElibiä ja Yleisten kirjastojen konsortiota tekemään kuvauksen toiminnastaan ja
arvion siitä millaisia muutoksia tulisi, jos yleisten kirjastojen tilaamat aineistot siirtyisivät
FinElibiltä Yleisten kirjastojen konsortiolle. Selvitys tehtiin määräajassa ja sen tekemiseen
osallistui: Aija Laine, Saara Leskinen (sihteeri), Aino Ketonen (Helsingin kaupunginkirjasto,
Valtakunnallinen kehittämiskirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio), Paula Mikkonen ja Arja
Tuuliniemi (FinElib). Selvitys on herättänyt kiinnostusta kentällä. Selvitys ei ole julkinen.

13. Jäsentilanne, budjetti
Konsortiossa on tällä hetkellä 273 jäsentä. Noin 15 kuntaa ei ole vielä Yleisten kirjastojen
konsortion jäsen. Käytiin budjettitilanne läpi vuoden 2018 osalta. Suurin menoerä on
palkkakustannukset ja esimerkiksi Koko kansa lukee –kampanjan järjestäminen.

14. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja –kertomus
Käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on toteutunut pääosin.
Ainoastaan vuodelta 2018 siirtyy seuraavalle vuodelle, tietopyynnön julkaiseminen
kotimaisista e-lehdistä yhteistyössä KL-Kuntahankintojen kanssa. Toimintakertomus
vuodesta 2018 toimitetaan alkuvuonna 2019.

Toimintasuunnitelman ulkopuolinen merkittävä projekti oli tänä kesänä ja syksynä Vain
kirjastoille –painos yhteistyössä Tammen kanssa. Kirjastot antoivat aktiivisesti ehdotuksia
Tammen klassikkokirjoista, joista toivottiin uusintapainosta. Avoimen äänestyksen
perusteella valittiin 10 kirjaa, joita kirjastot saattoivat tilata lokakuussa 2 viikon ajan. Kirjoja
tilasi 120 kirjastoa ja yhteensä niteitä tilattiin noin 4100 kappaletta. Viikolla 48 kirjastot
saavat ensimmäiset kirjat. Konsortio on tilannut Vain kirjastoille –tarraa kirjoja varten. Näin
saadaan nostettua kirjastojen ja kustantajien toimivaa yhteistyötä esille. Kampanjassa
tuodaan esille myös kirjastojen kokoelmien pitkää häntää ja lasten lukemisen tukemista.



15. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma julkaistaan alkuvuodesta 2019. Suuri osa toiminnasta
jatkuu samanlaisena kuin tähänkin saakka. Keskeisiä asioita nimenomaan ensi vuotta silmällä
pitäen ovat: Konsortion koulutuspäivä, TNS-Gallup kyselyn tilaaminen ja konsortion uuden
ohjausryhmän toiminnan aloittaminen. Tietopyynnön julkaiseminen e-aikakauslehdistä siirtyi
vuodelta 2018 vuoteen 2019. Valtakunnallinen e-kirjakokoelman pilotti toteutuessaan
vaikuttaa vahvasti ensi vuoden toimintaan.

Konsortion vuosittain järjestämä koulutuspäivä on alustavasti kytketty yhteen
valtakunnallisen yhteisen e-kirjakokoelman pilotin kanssa. Jos valtakunnallinen e-
kirjakokoelman pilotti toteutuu, koulutuspäivä järjestetään pilotin jälkeen syksyllä 2019.
Aiheena silloin olisi valtakunnallisen e-kirjakokoelmapilotin tulokset.

Konsortio on tilannut joka toinen vuosi TNS-Gallupilta kyselyn liittyen kirjastojen e-
palveluihin, e-kirjan lukemiseen ja asiakkaiden toiveisiin liittyen yleisten kirjastojen e-
aineistoihin. Myös kyseinen kysely kytketään yhteen valtakunnallisen e-kirjakokoelman
pilottiin. Silloin kysely toteutettaisiin syksyllä 2019.

Konsortion uusi ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran Pasilan kirjastossa Kirjastot.fi:n
neuvotteluhuoneessa 3.4.2019 klo 10-15.

16. Muuta
Ei muita asioita.

17. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 14.47.


