
YLEISTEN KIRJASTOJEN KONSORTIO OHJAUSRYHMÄ 

MUISTIO 24.10.2014 klo 11.30-14.30

Läsnä: Aija Laine (Turun kaupunginkirjasto), Inkeri Näätsaari (Turun kaupunginkirjasto),
Virva Nousiainen-Hiiri (Helsingin kaupunginkirjasto), Anu Jäppinen (Helsingin 
kaupunginkirjasto), Aino Ketonen (Helsingin kaupunginkirjasto), Rebekka Pilppula 
(Joensuun seutukirjasto)

POISSA: Erkki Lounasvuori (Helsingin kaupunginkirjasto)

Kirjastot.Fi:n neuvotteluhuone, Pasilan kirjasto

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 11.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisessä pöytäkirjassa sovittujen asioiden tarkistaminen

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiossa käsitellyt asiat.

eKirjasto -palvelu on nyt  julkinen. Kirjastojen Ellibs-ostot päivittyvät 
automaattisesti eKirjastoon. Täydelliset kuvailutiedot päivittyvät palveluun 
HelMetistä. Keskusteltiin eKirjaston käytettävyydestä. Näätsaari huomautti, että 
hankintaehdotuksen tekeminen pitäisi olla helpompaa asiakkaalle: tällä hetkellä 
se onnistuu vain Palaute-osion kautta. Keskusteltiin myös tarkempien ohjeiden 
tarpeesta. Ketonen muokkaa HelMet:issä olevien ohjeiden pohjalta ohjeet e-
kirjojen käyttöön. Korostettiin edelleen valikoiman laajuuden ja sisällön tärkeyttä
asiakkaille. Kun tarjonta lisääntyyy se edellyttää myos järjestelmällisempää 
kokoelman rakentamista. Konsortion ohjausryhmä suosittaa, että kirjastot
käyttäisivät noin 10 % aineistomäärärahoistaan e-aineistojen 
hankintaan.

Mobiililaitteiden käyttö kirjastoissa. Kirjastokaista on taltioinut keväällä 
2014 järjestetyn seminaarin e-aineistojen näkyvyydestä tilassa. Videot ovat 
edelleen kaikkien katsottavissa Kirjastokaistalla. Koulutuksen tuloksena 
esimerkiksi lehtitablettien käyttöönotosta on annettu konsultaatiota 
Joensuuhun, Espooseen ja Vantaalle.

E-aineistojen yleistymisestä sekä käytöstä yleisissä kirjastoissa 
tiedottamiseen keskitytään seuraavaksi. Kirjastot.Fi on perustanut Kysy 
kirjastonohoitaja –palveluun erityisen Kysy e-aineistoista painikkeen. Kyseinen 



painike on mm. eKirjastossa. 

Selvitystä mahdollisesta konsortiosopimuksesta Epress –lehtipalvelusta 
jatketaan edelleen. 

TNS-Gallup siirtyy keväälle 2015, halutaan kokemuksia asiakkaiden 
lehtipalveluiden käytöstä, keväällä 2015 mahdollista saada käyttökokemuksia jo
Ziniostakin laajemmin.

4. Jäsenmäärä ja jäsenhankinta

Konsortiossa on tällä hetkellä jäseninä noin puolet Suomen kunnista. Päivittyvä 
lista liittyneistä kirjastoista on saatavilla osoitteessa 
http://www.kirjastot.fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-
kirjastot

Sovittiin, että Ketonen käy jäsenet läpi ja kontaktoidaan niitä kirjastoja, jotka 
eivät vielä ole liittyneet konsortioon. Maakuntakirjastoille tarjotaan aktiivisesti 
mahdollisuutta saada Yleisten kirjastojen konsortio-hankkeesta edustaja 
paikalle, joka mm. avaa e-aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa ja kertoo 
esimerkiksi HelMet-alueen kokemuksista e-aineistoissa. 

5. Yhteistyö KL-Kuntahankintojen kanssa

 Zinio-lehtipalvelu

KL-Kuntahankinnat solminnut puitesopimuksen Zinio-lehtipalvelusta LM-
tietopalvelun kanssa. Ensimmäisinä kirjastoina mukaan ovat lähdössä 
Keski-kirjastot ja Blanka-kirjastot. Vuoden vaihteessa mukaan tulee 
Hyvinkään, Nurmijärven (Ratamo-kimpasta), Porin, Euran, Ulvilan ja 
Huittisten (Satakirjastot) kirjastot. 

Kirjastoille annetaan tukea markkinoinissa ja käyttöönottossa. 
Käyttöönottoprosessit dokumentoidaan, jotta myöhemmin liittyvillä 
kirjastoilla on helpompaa liittyä sopimuksiin.

Keskusteltiin Zinio-lehtipalvelusta. HelMetissä se on selkeästi suosituin e-
palvelu ja siitä tehdään noin 200 000 latausta vuosittain. Palvelu on 
houkutellut kirjaston asiakkaaksi myös yleisten kirjastojen tavallisesta 
asiakaskunnasta poikkeavia uusia asiakasryhmiä: mm. hyvin 
toimeentulevia liikemiehiä. 

 e-kirjan lainausalusta

http://www.kirjastot.fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-kirjastot#.VEpACsJxm70
http://www.kirjastot.fi/konsortio/ajankohtaista/konsortioon-liittyneet-yleiset-kirjastot#.VEpACsJxm70


KL-Kuntahankinnat on tehnyt e-kirjojen lainausalustasta päätöksen ja 
valitusaika on käynnissä, kun valitusaika ohi ja päätös lainvomainen 
kirjastoille tiedotetaan tuloksesta.

Todettiin, että yhteistyö on sujunut hyvin KL-Kuntahankintojen kanssa. 
Ketonen kirjoittaa prosessikuvauksen ja raportin ensimmäisestä 
yhteisestä hankintapilotista sekä sen tuloksista vuoden loppuun 
mennessä.

6. Rahoitus

Haettu jatkorahoitusta kahdelle seuraavalle vuodelle. Helsingin 
kaupunginkirjasto on sitoutunut vahvasti konsortio-hankkeeseen ja Ketonen 
vakinaistettu Helsingin kaupunginkirjaston palvelukseen alkaen 1.11.2014.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015. Päätettiin tuoda uusi 
toimintasuunnitelma uuden vuoden 2015 alussa aloittavan ohjausryhmän 
käsittelyyn. Vuodesta 2014 tehdään toimintakertomus ja näin dokumentoidaan 
Yleisten kirjastojen konsortion syntyvaiheet.

8. Budjetti vuodelle 2015

Hankerahoitus on haettu vuodelle 2015. Rahoituksella katetaan hankkeesta 
aiheutuvia palkkamenoja yhteensä noin 1,2 htv:tä. 

9. Ohjausryhmän valinta kaudelle 2015-2016

Ehdotuksia ohjausryhmän jäseniksi pyydettiin 17.10.2014 mennessä. 
Ehdokkaita tuli määräaikaan mennessä 8. Näätsaari ehdotti kokouksessa, että 
Turun kaupunginkirjastosta ohjausryhmään voisi tulla Kaisa Hypén. Varsinaisille 
jäsenille täytyy saada myös varajäsenet. Pilppula ehdotti Jaana Sopasen 
varajäseneksi Riitta Kangasta Joensuun seutukirjastosta. Ketonen kontaktoi 
ehdokkaita ja pyytää heiltä ehdotuksia varajäseneksi ehdokkaita alueeltaan. 
Ehdokkaat nimetään Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa marraskuussa 
ja ohjausryhmän nimittää Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtaja 
Tuula Haavisto.

10. Muut asiat

E-aineistojen yleistymisen edistäminen jatkuu kuitenkin: mm. Promentor-
kielikursseista lähtee tiedotusta kirjastoille. Yhteinen tarjous saatu syyskuun 
lopulla.

Rt-kortistot jäävät pois FinElib-sopimuksista siitä saadaan tarjous marraskuun 



alussa.

Järjestetty testijakso Britannican Public libraries editionsta ja ImageQuestista 
kesän alussa.
Britannica ja ImageQuest palveluista tehdään yhteistyötä FinElibin kanssa: 
FinElibin etuna tässä se, että pystyy maksamaan palvelut etukäteen ja 
laskuttamaan jäseniä myöhemmin.

Uutiskirjeiden käyttö ja AdobeConnectPro käyttö aloitettu lokakuun alussa.

Kirjastoista on ollut kiinnostusta ääni- ja kuvatallenteiden, nuottien sekä 
konsolipelien kilpailutuksesta.

Kirjastojärjestelmien kilpailutus on herättänyt myös mielenkiintoa. Todettiin, 
että jos kirjastojärjestelmäkilpailutuksia tehdään olisi hyvä tehdä ne 
yhteistyössä KL-Kuntahankintojen kanssa tämä mahdollistaa muille kirjastoille 
mukaan liittymisen ilman erillistä kilpailutusta. Pilppula kertoi Joensuun 
positiivisista kokemuksista KoHa:sta ja että myös muualla on kiinnostusta 
järjestelmään. Näätsaari kertoi, että Vaskin tilanne ja integraatio Finnaan on 
haasteellinen ja myös Turussa voi olla edessä kirjastojärjestelmän vaihto.  

Metatietoprosessin kehittämiseen on palkattu suunnittelija Anu Jäppinen. Hän 
on aloittanut työnsä 13.10.2014.

Nousiainen-Hiiri kertoi kuulumisia Frankfurtin kirjamessuilta. Kirjastoilla ja niiden
e-kirja ratkaisuilla hyvä näkyvyys messuilla. Eurooppalaisessa kontekstissa 
herätti positiivista huomiota erityisesti se, että kirjastot ja kustantajat olivat 
sopineet yhdessä e-kirjojen kirjastojakelusta.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.30. 

Muistion vakuudeksi,

Aino Ketonen


