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1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 10.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

3. Ajankohtaista kirjastoista ja uuden ohjausryhmän esittely
Uuden ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät ja kertoivat kuulumisia alueiltaan.

VASKI/Turku/Kaisa Hypén
Kaisa oli mukana edellisessäkin ohjausryhmässä. Kaisa on palvelupäällikkö ja edustaa
Turkua/Vaskia. Turussa on aloitettu ”Lainaa valokuvataidetta” –pilotti, joka kestää 2019-
2020. Asiakkailla on mahdollisuus lainata kirjastosta kotiinsa laadukasta valokuvataidetta.
Tekijät saavat lainaustoiminnasta korvauksen. Pilotti toteutetaan yhteistyössä Taiken
(Taiteen edistämiskeskuksen) ja Hippolyten (Valokuvataiteilijoiden liiton)kanssa.

Aineistojen osalta Vaskissa kilpailutetaan AV-aineistot tänä vuonna. Syksyllä Vaski-kirjastot
aloittavat striimattavien elokuvien pilotin yhdessä Kirjastokinon kanssa. Sisältö tarkentuu
lähempänä aloitusajankohtaa. Mukaan on lähdössä myös Piki, Sata ja Kyyti -kimppa. Vaskissa
on jatkettu e-lainausalustan sopimusta Ellibsin kanssa. AVI-hankkeista Turku on saanut
rahoitusta paikannus- ja suositteluhankkeeseen.

OUTI/Oulu/Minna Männikkö
Minna on mukana konsortion ohjausryhmässä ensimmäistä kertaa. Minna työskentelee
alueellisena kirjastopalvelupäällikkönä ja edustaa Oulua/Outia. Oulun seudulla on aloittanut
alueellinen e-kirjasto, jossa on mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastot. Yhteen
laitettiin 4 kimpan Ellibs-aineistot. Myös muut e-palvelut yhtenäistettiin alueella. Palvelujen
markkinointi ja opastaminen on helpompaa, kun alueella on kaikissa kirjastoissa samat e-
palvelut. E-aineistojen lainamäärät kasvavat. Oulussa on fyysisen aineiston osalta aloitettu
hankintaportaalin käyttö. Omatoimikirjastot yleistyvät ja Outin alueella on jo 12
omatoimikirjastoa, joiden aukioloajat ovat 7-21. Oulu sai kahdelle AVI-hankkeelle rahoitusta:
kestävän kehityksen hankkeelle sekä koko perheen lukemista edistävälle hankkeelle.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4534894/Turussa+kirjastokortilla+voi+nyt+lainata+valokuvataidetta%1B@%09!F%0B9'%1B%04%0E*%B8%FF%E8%B4%0B%0F%01L*%B8%01I@%09%18J4%18%0B%0F%01L4%B8%01I%B4@%0EM%05L


BLANKA/Kemiönsaari/Eija Sjöblom
Eija on ollut edellisessä ohjausryhmässä varajäsenenä. Eija on Kemiönsaaren
kirjastotoimenjohtaja. Blankassa on otettu Mikromarc kirjastojärjestelmä käyttöön.
Verkkokirjastona on Finna. Blankassa on solmittu sopimus sekä Axiellin että Ellibsin kanssa.
Axiellin Elib-kokoelman osalta on kirjaston sisällä käyty kokoelmanhoidollista keskustelua
siitä miten isoa tarjontaa hallitaan niin, että sisältö pysyy kirjaston kuratoimana laadukkaana
palveluna. Blankassa on käytössä Axiellin kanssa ns. pay/loan –malli. Asiakkaiden lainat on
rajoitettu 2 kirjaan viikossa, jonkin verran on tullut valituksia lainojen liian vähäisestä
määrästä. Axiellin pay/loan –mallissa on ongelmana se, että vaikka asiakas lainaisi kirjan vain
hetkeksi selailua varten se rekisteröidään lainaksi ja se kuluttaa asiakkaan viikoittaista
lainakiintiötä. Se myös veloitetaan kirjastolta täysimääräisenä. Blanka on mukana
Kuntahankintojen kirja kilpailutuksessa. Kilpailutuksen päätös on menossa
markkinaoikeuteen. Blanka-kirjastot ovat saaneet valtionavustusta omatoimikirjastojen
perustamiseen.

KYYTI/Kotka/Jarmo Tikka
Jarmo oli ohjausryhmässä myös viime kaudella. Jarmo on Kotkan informaatikko. Kyyti-
kirjastot pilotoivat syksyllä Kirjastokinoa. Kotka, Kouvola ja Hamina ovat tiukalla
säästökuurilla ja säästöt keskittyvät erityisesti henkilöstöön. E-aineistoihin on saatu lisää
rahaa. Finnassa on otettu käyttöön verkkomaksaminen. Finnan sisällön kehittämiseen ja
ulkoasu-uudistukseen on haettu rahaa. Musiikkiaineistojen Naxoksen ja Rockwayn käyttö
laskee ja niiden markkinoimiseen aiotaan panostaa.

RATAMO/Nurmijärvi/Salla Elo
Salla on uusi jäsen. Salla työskentelee Nurmijärven pääkirjastossa kirjastonhoitajana.
Ratamossa jatketaan Rockway musiikkipalvelun tarjoamista. Erityisesti laulunopetuskurssit
ovat olleet suosittuja. Ratamossa on ollut nyt puolitoista vuotta Axiellin Aurora ja Areena
käytössä. Lopen liittymisestä Ratamo-kimppaan on sovittu, mutta kunnan taloustilanne
hidastaa nyt prosessia. E-aineistojen käyttö on seurannut kansallista käyrää ja on noussut
huimasti, erityisesti e-äänikirjojen lainaus on noussut. Salla nosti esiin myös sen, että
vanhempiakin äänikirjoja varmasti menisi asiakkaille, jos niissä olisi tarjontaa e-äänikirjoina.
Keskusteltiin siitä, että vanhempien e-äänikirjojen osalta kyse ei ole puhtaasta digitoinnista
vaan voi vaatia oikeuksien selvittämistä, uudelleen äänityksiä, joten ei ole helposti
ratkaistavissa oleva kysymys.

Lehtipalveluista eMagzin etäkäytöstä keskusteltiin kimpassa, mutta osa kirjastoista vastusti
etäkäytön aloittamista, joten sitä ei sitten tullut kenellekään. Epressin käyttö on hyvää ja
myös seniorit käyttävät lehtisalin tietokoneita lehtien lukemiseen. Tapahtumista erityisesti
senioreille suunnatut tapahtumat ovat suosittuja. Lisäksi tietoaiheiset luennot/ vierailijat
ovat keränneet yleisöä kivasti. Pääkirjaston peruskorjausta on odotettu nyt useampi vuosi.
Rajamäen kirjastoon on suunniteltu omatoimikirjastoa, mutta nyt suunnitelmat ovat jäissä.
Ratamossa lainamäärät ovat laskussa ja niiden nostamiseen etsitään keinoja. Lasten ja
nuorten lukemisen edistämiseen panostetaan hanketoiminnalla. Lasten ja nuorten suosiossa
ovat olleet mm. kirjaston järjestämät pakohuone-pelit.

LUKKI/Lohja/Merja Lonkainen
Merja on muutaman vuoden tauon jälkeen mukana ohjausryhmän toiminnassa. Hän toimii
Lohjalla kirjastotoimenjohtajana. Lohjalla ajankohtaisena ovat olleet kunnan taloushaasteet.



Uhkana oli jo kirjastoverkon karsiminen, mutta se saatiin torjuttua. Toukokuun aikana
valtuusto päättää lopullisista säästöistä. Kirjaston järjestämät tapahtumat ovat vetäneet
hyvin yleisöä. Axiellin Elib ja Biblio otetaan käyttöön kevään aikana ja Ellibsistä luovutaan
tämän vuoden jälkeen. PressReader otetaan uutena aineistona käyttöön keväällä. Palvelu on
etäkäyttöinen.  Myös Rockway musiikkikurssit ovat käytössä. E-kirja lainojen kasvu on ollut
voimakasta ja viime vuonna nousua tuli 68 %. Sekä Vihdissä että Lohjalla kirjastot ovat
mukana monitoimitilasuunnitelmissa. Omatoimiajan lisääminen kirjastoissa on myös
ajankohtaista. Lohja toimii aktiivisesti alueellaan useissa hankkeissa, joissa kehitetään
kirjastojen yhteisöllisyyttä ja lasten lukemista. Yhteistyötä hankkeissa on myös kimpan
ulkopuolelle: Espoon kanssa maahanmuuttajien lukemiseen liittyen ja Porvoon kanssa
Lukuliikkeeseen liittyen. Lohja joutuu kilpailuttamaan musiikkiaineistonsa tänä vuonna.

Somero/Laura Tyysteri
Laura on uusi jäsen ohjausryhmässä. Laura toimii kirjastonjohtaja-vapaa-aikapäällikkönä
Somerolla. Kunnassa on pääkirjasto ja kirjastoauto. Talous on Somerolla toistaiseksi ollut
hyvä. Somerolla on käytössään Axiellin Aurora ja verkkokirjastona Finna. Someron haasteena
on seniorivoittoinen ikärakenne ja väen väheneminen kunnassa. Tästä huolimatta lainat ovat
kasvaneet. E-kirjojen suosio ei ole kovin suurta, mutta etenkin e-äänikirjat ovat suosittuja.
Markkinointi ja tiedottaminen aineistoista auttaa asiakkaita löytämään aineistot. Epress on
ollut suosittu alusta asti ja on edelleen todella suosittu. Musiikkipalveluista Naxoksella ei ole
kovin paljon käyttöä, mutta sitä on tilattu edelleen edullisen hinnan vuoksi. Somero on
jatkanut Ellibsin kanssa lainausalustan sopimusta. Somerolla edistetään kirjaston
omatoimikäyttöä ja poliitikot on otettu mukaan omatoimikirjaston ja automaation
suunnitteluun. Lasten lukemisen edistämiseen satsataan jo syntymästä asti erilaisin
tapahtumin ja opastuksin. Senioreiden digitaitoihin panostetaan myös, samalla henkilökunta
voi päivittää digiosaamistaan. Koulutusyhteistyötä digiasioissa on tehty Petäjä-opiston
kanssa.

KESKI/Jyväskylä/Hanna Martikainen
Hanna on ollut ohjausryhmän jäsen jo viime kaudella. Hanna toimii Jyväskylän
kaupunginkirjaston palvelupäällikkönä. Keski-kirjastojen osalta Melindaan liittyminen on
loppusuoralla. E-lehtien käyttö on ollut vahvassa kasvussa ja viime vuonna niiden käyttö
nousi 125%. E-aineistojen osalta Keski-kirjastoissa panostetaan tänä vuonna kielikursseihin
ja niitä on tarkoitus hankkia ensi syksynä Rockwayn alustan kautta. Leffapalveluiden osalta
ollaan odottavalla kannalla ja mietitään hankitaanko esimerkiksi BTJ Viddla vai
osallistutaanko Kirjastokino-pilottiin. Jyväskylässä on remontoitu pääkirjasto ja se on saanut
hienon uuden ilmeen vaikka käytettävissä on ollut vain vähän rahaa. Uudet Keljonkankaan ja
Kortepohjan kirjastot valmistuvat vuonna 2021. Kaupunginkirjasto konsultoi sairaalakirjastoa
tablettien ja niihin hankittavien sisältöjen kanssa, potilaskirjastot aiotaan lakkauttaa ja
tableteista toivotaan korvaavaa lukemista potilaille. Jyväskylässä on tutustuttu Espoon
kehittämän Appelsiinin käyttöön saapumisvalvonnassa. Tutustumisen perustella Jyväskylässä
mietitään voisivatko he kehittää nyt vastaavanlaisen Auroran kanssa yhteensopivan
sovelluksen omaan käyttöönsä tehostamaan saapumisvalvonnan prosesseja. Hanna kertoi
Jyväskylän käyttöönottamasta Eduroam –verkosta. Se on opiskelijoille ja tutkijoille
suunnattu avoin ja turvallinen wi-fi. Eduroam-verkkoja on käytössä Jyväskylän lisäksi ainakin
Joensuussa ja Turussa. Keski jatkaa ainakin tämän vuoden Ellibsin kanssa. Uusi päätös
lainausalustasta vuoden 2020 osalta täytyy tehdä uudestaan lähempänä vuoden vaihdetta.



HELMET/Helsinki/Virva Nousiainen-Hiiri
Virva on ohjausryhmän puheenjohtaja ja ollut mukana konsortion toiminnan suunnittelussa
ihan alusta asti. Virva on yhteisten palvelujen päällikkö. Helsingin kaupunginkirjaston osalta
tapahtui organisaatiomuutos ja esimerkiksi yksikön nimi (Aineisto- ja metatietoyksikkö
muuttui Kirjastoverkon yhteisiksi palveluiksi) ja osan työntekijöiden tittelit muuttuivat.
Helsingissä Oodin suosio on ollut jopa ennakoituakin suurempaa ja sekä kävijämäärät että
lainamäärät ovat olleet suuria. Etenkin lasten aineistot ovat suosittuja ja perheet ovat
ottaneet Oodin omakseen.

Helsinki aloittaa aineistonsa kellutuksen 2.5. Helsinki on kehittänyt uutta älykästä
kellutusjärjestelmää yhdessä Innovativen ja Lyngsøen kanssa. E-aineistojen käyttö nousi 26
% ja myös Helsingissä e-äänikirjoja kysytään paljon. Emagz-lehtipalvelu on otettu
etäkäyttöisenä ja se on aloittanut 1.4.2019. Kirjaston hankkimien e-aineistojen tietosuoja on
täytynyt ottaa tarkemmin huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain myötä,
mutta onneksi Helsingissä on panostettu tähän ja käytettävissä on ollut tietosuojaan
perehtyneitä lakimiehiä. Helsingin kaupunginkirjasto on palkittu seuraavista ansioista:
Vuoden hankinta/Logistiikkayritys –hanke ja Monikielinen kirjasto sai Vuoden kieliteko –
palkinnon.

VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISPALVELUT (VAKE)/Helsinki/Aija Laine
Aija Laine kertoi, että ekirjastot.kirjastot.fi palvelussa on ollut noin 2000 istuntoa päivittäin.
eKirjaston uusin versio pyritään avaamaan kesän aikana. Uusin versio ja rajapintojen
tekninen ylläpito siirtyy VAKElle. Etenkin sivuston saavutettavuuteen ja sen parantamiseen
panostetaan vahvasti. Uuteen eKirjastoon tehdään saavutettavuustestauksessa todetut
korjaustoimenpiteet syyskuuhun mennessä. VAKE koordinoi alueellisten
kehittämiskirjastojen yhteistyötä ja järjestävät yhteiset tapaamiset 2 kertaa vuodessa.
Tapaamisissa on mukana myös OKM:n edustus. Edellisessä VAKEn alueellisille
kehittämiskirjastoille pitämässä kokouksessa asialistalla oli myös valtakunnallinen e-kirjasto.
E-asiat kiinnostavat myös Yleisten kirjastojen neuvostossa ja niistä keskustellaan
säännöllisesti.

Etäosallistujat:
LUMME/Mikkeli/Pia Kontio
Pia oli mukana konsortion toiminnassa viime kaudellakin. Pia toimii palvelupäällikkönä
Mikkelin kaupunginkirjastossa. Lumme-Finna otettiin käyttöön helmikuun alussa ja
toukokuun alussa otetaan käyttöön verkkomaksaminen. Viddla otettiin käyttöön myös
helmikuun alussa (sopimus vuoden loppuun). Lumpeilla käytössä edelleen Ellibs, lainat
tuplaantuivat vuodesta 2017 vuoteen 2018. Myös muiden e-aineistojen käyttö on
lisääntynyt. Lumpeet jatkavat yhtenäisellä e-aineistovalikoimalla. E-kirjojen valinta ja
tilaaminen keskitettiin Lumme-kokoelmaryhmälle, jossa on edustajat viidestä eri kirjastosta,
ryhmän jäsenet toimivat ryhmässä oman työnsä ohella. Valittiin myös kaksi e-pääkäyttäjää,
joiden tehtävänä huolehtia koko kimpassa aineistojen toimivuudesta yhteistyössä kirjastojen
henkilökunnan sekä kuntien tietohallintohenkilöstön kanssa. Kirjastokinon pilottiin mukaan
lähtö on parhaillaan pohdinnassa. Mikkelissä taloudessa ollaan tiukoilla.

VAARA/Joensuun seutukirjasto/Timo Torvinen
Timo on ensimmäisen kauden varajäsenenä konsortion ohjausryhmässä. Timo toimii
kirjastonhoitajana Joensuun seutukirjastossa. Joensuun seutukirjasto sai uuden johtajan
tämän vuoden alusta, minkä johdosta uusia merkittäviä rekrytointeja on saatu viimein



tehtyä. AKE-informaatikon ja hankinnan palvelupäällikön tehtäviin sisältyy luultavasti
yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa. Alueellisen kehittämistehtävän myötä
maakuntakirjastotoiminta on lakkautunut, mutta Joensuun seutukirjasto välittää edelleen
kaukolainoja ja pitää yllä maakuntakokoelmaa. Vanha verkkokirjasto on poistunut käytöstä,
käytössä on vain vaara.finna.fi. E-aineistot ja -palvelut pysyneet suurin piirtein samana viime
vuoteen nähden. E-kirjat hankitaan edelleen Ellibsiltä. Viddlaa on käyty esittelemässä
kirjastolla, ja sen käyttöönottoa harkitaan. Kirjavälitykselle tehty onnistuneesti editx-
tilauksia. Kellutus otettiin käyttöön kesällä 2018: varausten määrä kasvanut, mutta
kuljetusten koko pienentynyt. Välillä ongelmana aineiston kasautuminen tiettyihin
toimipisteisiin. Henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä palaute kuitenkin ollut enimmäkseen
positiivista.

4. Ajankohtaista e-aineistoista

eMagz – KESKI-kirjastoissa (Hanna Martikainen)

Hanna Martikainen kertoi Keskin kokemuksista etäkäyttöisen eMagzin kanssa. Keski on
pilotoinut eMagzia vuodesta 2017 ja tämän vuoden alusta päästiin toistaiseksi voimassa
olevaan sopimukseen. Keski tarjoaa asiakkailleen 20 lehteä etäkäyttöisenä. Mukaan ei saatu
kaikkia niitä lehtiä, jotka olivat käytössä pilotin aikana. Toistaiseksi asiakkailta ei ole tullut
muuttuneesta kokoelmasta palautetta. Palvelu on hyvin suosittu. Suosituimpia lehtiä ovat:
Anna, Seura ja Suomen Kuvalehti. Hanna kertoi, että myös Keskissä sopimuksen
neuvotteluissa piti ottaa ensimmäistä kertaa huomioon myös GDPR ja sopia siitä yhdessä
palveluntarjoaja LM Informationin kanssa.

Keskin lisäksi Helmet alkoi tarjoamaan eMagz-lehtipalvelua huhtikuun alusta etäkäyttöisenä
asiakkailleen. Keskin ja Helmetin etäkäyttöisestä eMagz-palvelusta tiedotettiin kirjastoja
tuoreeltaan Kirjastot.fi:n ammattikalenterin kautta. Axiell Aurora kirjastoille on nyt olemassa
valmis rajapinta. LM on ilmoittanut alkavansa markkinoida palvelua muille Axiell Aurora
kirjastoille kevään aikana.

GDPR:n vaikutus palvelujen hankintaan

Keskusteltiin EU:n tietosuoja-asetuksesta eli GDPR:stä. Asetus on astunut voimaan viime
vuoden toukokuussa. Kansallinen lainsäädäntö ”Tietosuojalaki” on astunut voimaan tämän
vuoden alusta. Etenkin uusia sopimuksia solmittaessa sen vaikutus pitää ottaa huomioon.
Myös vanhat sopimukset tulee luonnollisesti käydä läpi ja tarkistaa, että ne ovat tietosuojan
osalta kunnossa. Palveluntarjoajille/aineistonvälittäjille asia on myös uusi ja senkin vuoksi
kirjastojen on hyvä olla tarkkana asiassa. Ohjausryhmän jäsenten kunnissa oli joko nimetty
kunnan tietosuojavastaava, joka oli käynyt kirjaston sopimuksia läpi tai sitten käytettävissä
oli lakimies. Suuremmissa kunnissa oli myös tietosuojakysymyksiin erikoistuneita lakimiehiä,
joiden asiantuntemusta oli hyödynnetty sopimusten solmimisen/tarkistamisen yhteydessä.
Kokouksessa käytiin läpi Helsingin e-informaatikko Saara Leskisen listaus keskeisistä
tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä, jotka täytyy huomioida sopimuksissa. Kyseinen lista on
jaettu myös konsortion valtakunnalliselle e-ryhmälle ja on saatavissa pyydettäessä Aino
Ketoselta.

https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/kotimaisia-e-aikakauslehtia-etakayttoisena-yleisille
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/kotimaisia-e-aikakauslehtia-etakayttoisena-yleisille


Koko kansa lukee

Koko kansa lukee e-lukukampanja toteutettiin helmikuussa. Mukana oli ensimmäistä kertaa
e-äänikirja Idiootit ympärilläni. Kampanja oli tänä vuonna suositumpi kuin koskaan aiemmin.
Keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa kampanjan konseptia. Tavoitteena olisi, että e-
lukeminen ja yleisten kirjastojen e-kirjatarjonta olisi näkyvämpää useamminkin kuin vain
kerran vuodessa.

E-aineistojen tilastoinnin uudistaminen: ryhmän nimittäminen

Aija Laine kertoi, että AVI:lta oli tullut pyyntö e-aineistojen tilastoinnin uudistamiseen.
Taustalla on kirjastojen tilastoinnin kasvaminen. E-aineistojen tilastoinnin osalta halutaan
helpottaa sekä yksinkertaistaa kirjastojen tilastointia ja samalla kuulla onko nykyiset e-
aineistoista kerättävät tilastot ajantasaisia ja kirjastojen tarpeisiin vastaavia. Työryhmä
tämän e-aineistojen tilastoinnin uudistamiseen nimettiin ja Aija Laine välittää tiedon ryhmän
jäsenistä Antti Seppäselle Etelä-Suomen AVI:n. Seppänen hoitaa ryhmän koolle kutsun ja
organisoi sen toiminnan. Ryhmään nimettiin: Marja Hjelt (Helsingin kaupunginkirjasto), Ritva
Nikola (Oulun kaupunginkirjasto), Maija Suoyrjö (Turun kaupunginkirjasto) ja EijaSjöblom
(Kemiönsaaren kirjasto). Ryhmässä on huomioitu erilaiset kirjastot sekä suomen- että
ruotsinkieliset kirjastot.

5. Ajankohtaista kilpailutuksista

E-kirjan/e-äänikirjan lainausalustan kilpailutuksen sopimustilanne

Käytiin läpi sopimustilanne e-kirjan/e-äänikirjan lainausalustan sopimusten suhteen. Suurin
osa kirjastoista jatkoi Ellibsin kanssa. Aino kertoi, että molempien
puitesopimuskumppaneiden kanssa on tarkoitus tavata säännöllisesti ja viedä kootusti
kirjastojen kehitysehdotuksia ja palautteita lainausalustan tarjoajille. Ellibsin kanssa on
tavattu maaliskuussa. Axiellin kanssa on tavattu tammikuussa ja vielä kevään aikana on
tarkoitus tavata heidät uudestaan. Kirjastot voivat laittaa palautetta alustoista, hinnoista,
kustantajasopimuksista tai muista aiheista Ainolle. Palautetta on esimerkiksi ennen Ellibsin
tapaamista pyydetty valtakunnalliselta e-ryhmältä, jossa on e-asiantuntijoita kirjastoista eri
puolilta Suomea.

Valtakunnallinen yhteinen e-lainausalusta

Keskusteltiin yhteisestä valtakunnallisesta lainausalustasta. Yleisten kirjastojen kannalta olisi
hyvä, jos kirjastoilla olisi käytössä e-aineistoille kirjaston omistama ja kehittämä
lainausalusta, jolle aineisto ostettaisiin yhdessä. Kirjastojen omistamasta infrastruktuurista
e-aineistojen osalta keskustellaan nyt aktiivisesti myös Ruotsissa. Jesper Klein piti
maaliskuussa esityksen aiheesta Celian, IFLAn ja Kirjastoseuran yhteisessä tilaisuudessa ”The
Marrakesh treaty in action” Oodissa. Kleinin esitys: Building digital libraries for all” on
nähtävissä Kirjastokaistalla. Keskusteltiin, että Suomessa käytännön suurina esteinä ovat
oman lainausalustan aiheuttamat kustannukset alustan perustamisessa ja edelleen jatkuvat
kustannukset sen ylläpidossa.

https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/kirjastojen-tapahtumat/koko-kansa-lukee-2019-tulokset?language_content_entity=fiu;%016;F;f;%03$;%01;%B8%02+@%0E/%25%01%25@%F2%20%20%076%F4*S%18%B8%01%08%B1%07V
https://www.kirjastokaista.fi/en/jesper-klein-building-digital-libraries-for-all/
https://www.kirjastokaista.fi/en/jesper-klein-building-digital-libraries-for-all/


Tietopyyntö kotimaiset etäkäyttöiset e-aikakauslehdet: keskustelua

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta jäi toteutumatta tietopyyntö kotimaisista
etäkäyttöisistä e-aikakauslehdistä. Keskusteltiin pitäisikö tietopyyntö laittaa ulos KL-
Kuntahankintojen kanssa. Päätettiin, että tietopyyntöä etäkäyttöisistä e-aikakauslehdistä ei
julkaista. Syynä on se, että alalla on vähän tarjontaa. Lisäksi FinElib yritti viime syksynä
päästä asiasta sopimukseen alan keskeisen toimijan kanssa, mutta ei päässyt sopimukseen.
Yleisten kirjastojen konsortio pitää asiaa keskusteluissa eri toimijoiden kanssa esillä, koska e-
lehdet ovat yleisten kirjastojen kysytyimpiä palveluita. Keskusteltiin myös e-lehtipalveluiden
hinnankorotuksista. Vaikka palvelujen käyttö on kirjastojen näkökulmasta hyvää haasteita
aiheuttaa se, että aineistot ovat kalliita ja kirjastot eivät saa ylimääräisiä määrärahoja e-
aineistojen hankintaan vaan nykyisillä määrärahoilla täytyy rahoittaa painetun aineiston
hankinta ja myös e-aineistojen hankinta.

6. Valtakunnallinen yhteinen e-kirjasto
Käytiin läpi valtakunnallisen yhteisen e-kirjaston historia, haasteet ja eteneminen. Päätettiin
kirjata seuraavat toimenpiteet: tiedotetaan kirjastoalaa mm. kirjastopäivillä yhteisestä
valtakunnallisesta e-kirjakokoelmasta, sen tuomista eduista ja miksi se koetaan juuri nyt
tärkeäksi. Syksyllä päätetään haetaanko rahoitusta pilottihankkeelle, jossa tutkitaan
valtakunnallisen yhteisen e-kokoelman toimintaa. Kunnilta pitää kysyä suoraan ovatko ne
halukkaita osallistumaan hankkeeseen. Pilottiin osallistuminen on vapaaehtoista.

7. Metatieto –hanke: tilannekatsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat
Puheenjohtaja piti esityksen metatieto-hankkeesta ja sen nykytilasta. Asiaa on edistetty
yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Kustannusyhdistys halutaan hankkeeseen mukaan.
Tavoitteena olisi koko kirja-alaa hyödyntävä yhteinen tietovaranto, jota voitaisiin joustavasti
käyttää ja täydentää eri osapuolien (kustantaja, kirjasto, kirjakauppa) tarpeiden mukaan.
Hankkeen jatko riippuu rahoituksen saamisesta pilottiin. Kansalliskirjasto olisi hankkeen
vetäjä.

8. Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus: tekstien päivittäminen
Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus ns. konsortiosopimus pitää päivittää. Syynä on
Kirjastolain ja asetusten uusiminen vuoden 2017 ja 2018 alussa. Lisäksi keskusteltiin
jäsenmaksuihin tehtävistä mahdollisista korotuksista: pitäisikö sopimukseen lisätä
indeksikorotukset. Keskusteltiin siitä, että indeksikorotukset ovat hyvin pieniä, muutamia
euroja vuodessa. Vaihtoehtona ovat euromääräiset korotukset, johon jo nykyinen
sopimusteksti antaa mahdollisuuden. Jäsenmaksua voidaan korottaa, jos yli puolet
ohjausryhmän jäsenistä kannattaa sitä. Helsinki on sitoutunut siihen, että se pyrkii siihen,
että jäsenmaksuja ei tarvitsisi korottaa. Asiaa pidettiin selvänä kirjastolain ja asetusten
mukanaan tuomien muutosten kannalta. Puheenjohtaja nosti esiin myös sen, että haluaako
ohjausryhmä, että konsortio ottaa uusia tehtäviä, joihin mahdollisesti tarvitaan
lisärahoitusta. Onko nykyinen palvelutaso jäsenistölle riittävä vai halutaanko palveluita
laajentaa. Jäsenmaksujen nostamisen kannalta asiasta haluttiin vielä keskustella. Sovittiin,
että Aino laittaa ohjausryhmälle sopimusluonnoksen vielä tutkittavaksi ja kommentoitavaksi.



9. Konsortion koulutuspäivä
Järjestetään syksyllä. Aiheena on valtakunnallinen yhteinen e-kirjakokoelma. Kokouksessa
pyydettiin Minna Männiköltä, että saataisiin esitys ainakin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
yhteiskokoelmasta ja sen käytöstä. Hän lupautui sellaisen pitämään. Lisäksi keskusteluun
nousi mm. Jesper Klein ja Ruotsin vastaava hanke, josta olisi mielenkiintoista kuulla lisää.
Päivän suunnittelu jatkuu.

10. TNS – Gallup kyselyn järjestäminen
Todettiin, että syksyllä järjestetään TNS-Kantar kysely liittyen kansalaisten e-kirjojen ja
muiden kirjaston tarjoamien e-palveluiden tunnettuuteen ja käyttöön liittyen. Kysely on
järjestetty joka toinen vuosi ja e-kirjojen käytön lisäksi painopisteinä on ollut: e-musiikki, E-
lehdet, striimattavat elokuvapalvelut. Tämän vuoden painopisteitä voi ehdottaa Ainolle.
Perusosa kyselystä koskee aina e-kirjoja. E-äänikirjan käytön tutkimisesta keskusteltiin.

11. Jäsentilanne
Jäseniä on tällä hetkellä 273 kuntaa. Noin 10 kuntaa puuttuu. Osa kunnista odottaa
päivitettyä sopimusta ennen liittymistään.

12. Vuoden 2018 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 2019
Todettiin, että vuoden 2018 toimintakertomus on toimitettu. Toimintasuunnitelma 2019
lähetetään ohjausryhmälle vielä kommentoitavaksi.

13. Muut asiat
Ei muita asioita.

14. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 15.15.


