
Yleisten kirjastojen konsortio

Pöytäkirja 10.10.2017 klo 10.00-14.35

Paikka: Pasilan kirjasto, KiFin neuvotteluhuone 4. krs

Läsnäolijat: Virva Nousiainen-Hiiri (pj.), Aino Ketonen (siht.), Pia Kontio, Hanna
Martikainen, Kati Vuontisjärvi, Arja Kuisma, Aija Laine, Katri Vänttinen, Asko Rossi,
Matti Sarmela 10-13.30, Kaisa Hypen

Etänä: Heidi Enberg, Tuija Sirviö-Lappalainen, Eija Sjöblom, Matti Jussila

Poissa: Laura From, Erkki Lounasvuori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Virva Nousiainen-Hiiri avasi kokouksen klo 10.00.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Muutoksia ohjausryhmässä
Saara Leskinen ero, tilalle nousi varajäsen Arja Kuisma. Marko Ojala ero, tilalle nousi
varajäsen Laura From. Kuisma ja From hankkivat itselleen uudet henkilökohtaiset
varajäsenet ja ilmoittavat siitä Aino Ketoselle. Helsingin kaupunginkirjaston uusi
kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen aloitti Tuula Haaviston tilalla
ohjausryhmässä.

4. Kirjastojen terveiset ohjausryhmälle. Lyhyet kuulumiset
Käytiin läpi kuulemiskierros kirjastoilta. Etäosallistujilta oli etukäteen saatu
kirjallisena kuulumiset.

ETÄOSALLISTUJAT
LUKAS/Raasepori/Heidi Enberg

Raaseporin ensimmäinen itsepalvelukirjasto aloitti elokuussa. Kyseessä pieni
Tenholan sivukirjasto koulun ja päiväkodin yhteydessä jossa on henkilökuntaa 14
tuntia viikossa. Itsepalvelun myötä kirjastossa on tämän lisäksi 41 tuntia itsepalvelua
käytettävissä: arkisin klo 8-19 välillä, eikä ikärajoja.

Tammisaaren kirjastossa otettu käyttöön omppu-hylly (erityispedagogista materiaalia
lapsille ja nuorille) http://www.raasepori.fi/kirjasto aloitussivulla kolmas artikkeli
kertoo tästä.

Lukaksella ollut käytössä BTJ:n ”osalllistava valinta” palvelu tämän vuoden, mutta se
koettiin aika työlääksi. Raasepori ei ota palvelua ensi vuonna, mutta muut jatkavat
todennäköisesti. Palvelua muotoillaan uudelleen kirjastoille helpommaksi käyttää ja
nyt BTJ kutsuu sitä nimellä ”valitse ja valikoi”.

http://www.raasepori.fi/kirjasto


Lukas on liittymässä uuteen Helle-kimppaan ensi vuonna. Konversio Kohaan
Aurorasta myöhästyy, muuten oltaisiin oltu samassa kimpassa jo tämän vuoden
lopussa. Helle-kimpan kanssa mietitään uudelleen e-resursseja, pyritään yhdistämään
palvelut samaan sopimukseen kuuluviksi (Lukaksella on ePress,Naxos, elib ja Ellibs).

KUOPIO/Päivi Savinainen

Pohjois-Savo odottaa ministeriön allekirjoittamaa asetusta alueellisesta
kehittämistehtävästä ja jo esityksen perusteella on ryhdytty suunnittelemaan tehtävän
sisältöä ja avustuksen hakua yhdessä koko Etelä- ja Pohjois -Savo.

Yksi asia, mikä sekä Etelä- että Pohjois-Savossa on noussut esille, on digiauttaminen.
Sen tarve on suuri asiakaskunnan keskuudessa ja siihen on pilotoitukin erilaisia
toimintamalleja mm. Digikirjastoautotoimintaa. Asiakas ei erota sitä, minkä palvelun
apua hän tarvitsee, vaan apua kysytään niin e-kirjojen käytöstä kuin esim. KELAn
palvelustakin samalta luukulta - eli kirjastosta.

Huolta on herättänyt Ellibsin tapa lisenssoida e-aineistot siten että kirjasto ei saa enää
ostettua yhtä tai paria lisenssiä, vaan pitäisi ostaa monta ja siihen ei pienillä ja
isommillakaan kirjastoilla ole mahdollisuutta eikä tarvettakaan. Ottaisimme Savossa
mieluummin monipuolisen kokoelman kuin monta lisenssiä yhdestä teoksesta. Tästä
on saatu paljon ihmettelevää palautetta Pohjois-Savon kirjastoilta.

KESKI/Jyväskylä/Hanna Martikainen

Jyväskylän maakuntakirjastoalue liitetään Tampereen alueelliseen
kehittämiskirjastoon ensi vuoden alusta. Muutoksen vuoksi Jyväskylässä täytyy
miettiä uudelleen paikallistietokantojen ylläpito, maakuntakirjastokokoelmat, FinElib-
ja Celia –yhteistyö ja maakuntatehtävästä johtuva aineistojen logistiikka. Toisaalta
kyseisistä tehtävistä vapautuu työvoimaa Jyväskylän omaan käyttöön.

Lehtien toimituksissa on ollut suurta epävarmuutta ja lisäksi postin jakelupäivien
muuttuminen vaikuttaa KESKIssä niin, että paperisten maakuntalehtien tilaamista
karsitaan. KESKI-kirjastot ovat liittyneet KL-Kuntahankinnoissa valmisteltavaan
kirjojen aineistokilpailutukseen.

Jyväskylässä on testattu REAL –ohjelmaa henkilöstön kehityskeskusteluissa, pohja
siinä muistuttaa somea ja keskustelut hoidetaan ryhmittäin. Tulokset ja kokeilut
vaikuttavat positiivisilta ja henkilöstö on lähtenyt hyvin mukaan uusiin
kehityskeskusteluihin.

KESKIssä on meneillään palvelujen saavutettavuusprojekti. VASKIn kanssa on
meneillään Big Data –projekti, jossa hyödynnetään Collection HQ –ohjelmasta
saatavaa tietoa kokoelmasta ja sen kierrosta. Jyväskylässä kirjasto on saanut uusia
tiloja ja jopa lisää henkilöstöä, joten yleensä ottaen taloudellinen tilanne on
paranemaan päin.



KYYTI/Kouvola/Arja Kuisma
Kyyti-kirjastot ovat ottamassa käyttöön Finnan ja KOHAsta on tulossa versiopäivitys.
Omatoimikirjastojen määrä Kyyti-alueella on lisääntynyt. Yhteistyö muiden
toimijoiden, esim. nuorisopalvelujen kanssa on lisääntynyt. Iittiin on hankittu uusi
kirjastoauto.
Kouvolan maakuntakirjasto-alue tulee jatkossa olemaan osa Lahden alueellista
kehittämiskirjastoa. Tällä muutoksella on vaikutuksia mm. maakuntakokoelmaan ja
siihen liittyviin tietopalveluihin.
Kyyti-kirjastoissa tänä vuonna on ollut paljon vaikeuksia lehtitilausten kanssa,
toivottavasti uusi KL-Kuntahankintojen sopimuskumppani LM Tietopalvelut on
toimintavarmempi.
Kyytissä on tulossa aineistohankinnan kilpailutus.
Aineistojen valintaa on edelleen keskitetty Kouvolassa: ennen aineistoa valitsi 11
henkilöä jatkossa vain 5. Kouvolan, Kotkan ja Iitin kirjastot aikovat osallistua
Suomen Kirjastoseuran Suomi 100 tapahtumaan eli ETKOihin.

VASKI/Turku/Kaisa Hypén
Turun kirjastopalvelujohtajan valintaprosessi on meneillään, soveltuvuustestit
käynnistymässä. Päätös mahdollisesti lokakuun, viimeistään marraskuun lopussa.
Turussa opetellaan uutta alueellisen kehittämiskirjaston roolia.
Vaskin kokoelman kellutus otettu käyttöön 20.9., nyt opetellaan yhteisen kokoelman
hoitoa ja sovitaan käytännöistä.
Vaskissa kehitetty hankintaportaalin käyttö on vakiintunut

o kirjan keskihinta pudonnut noin neljä euroa (19 à15)
o uusia ominaisuuksia kehitetään: haku toimittajien verkkokauppoihin, tilauksen

teko
Vaski kirjastoilla on e-aineistojen markkinointikampanja meneillään, näkyy jo
käytössäkin. Kampanja on alkanut viikolla 40.
E-aineistokokoelmissa ei toistaiseksi suuria muutoksia ensi vuodelle

o Rockway harkinnassa
o Liedon kirjasto harkitsee striimattavien elokuvien pilotointia

Varsinais-Suomen muisti -digitointiprojekti päättyi
o digitoitiin noin 20.000 sivua ja lähes 800 valokuvaa digi.kirjastot.fi-sivustolle
o järjestettiin loppuseminaari kirjastossa ja miniseminaari yhdessä Kirjastot.fi:n

kanssa kirjamessuille Kulttuuriperinnön merkityksiä
Vaski-kirjastoilla on käynnistymässä Jyväskylän kanssa yhteinen projekti Big data
kokoelmatyön kehittämisessä
Aineiston paikannukseen ja suositteluun liittyvä hankeidea valmisteilla AVI: lle
Koha - Aurora -vertailu valmistumassa ensi vuoden aikana, sen pohjalta tehdään
päätös mahdollisesta Kohan käyttöönotosta. Turkuun on tulossa uusi kirjastoauto
Kiinasta. Turussa on lähetetty erä musiikki-cd-levyjä Varastokirjastoon, ja testattu
Melindan LowTag-toiminnallisuutta tässä yhteydessä.

HELLE/Porvoo/Asko Rossi
KOHAn käyttöönotto etenee Uudellamaalla. Uusi versiopäivitys on tulossa
vuodenvaihteessa. Myös Porvoo on uuden kirjastoasetuksen mukainen alueellinen
kehittämiskirjasto. Porvoon pääkirjaston tiloissa on palvelumuotoilu –hanke
käynnissä. Porvoossa on ajankohtaista hankkia uusi kirjastoauto, rahoitusta ei ole

https://suomenkirjastoseura.fi/etkot/


vielä saatu. Asko nosti esiin myös kansallisella tasolla merkittävät muutokset
kirjastoverkossa: Varastokirjaston suunniteltu siirtäminen Kuopiosta Mikkeliin.
Linkki uutiseen. Musiikin varastointiselvitys on tulossa lähiviikkoina.

LAPIN KIRJASTOT/Rovaniemi/Kati Vuontisjärvi
Lapin kirjastoissa on otettu käyttöön KOHA. Kirjastot ovat olleet tyytyväisiä uuteen
kirjastojärjestelmään. Yhteistyötä koko Lapin alueella on lisätty: aineistolla on
yhteinen varausjono, myös e-aineistot ovat pääsääntöisesti yhteisiä: e-kirjat, ePress,
Naxos ja Rockway Myös henkilöstön osaamista on kartoitettu koko maakunnan
tasolla. Rovaniemen kirjasto on uuden säädöksen mukainen alueellinen
kehittämiskirjasto, joten uuteen tehtävään ja siihen liittyvään hakemukseen
perehdytään. Kemissä on ollut projekti, jossa on hyödynnetty harjoittelussa olevia
lähihoitajaopiskelijoita: he ovat toimineet harjoittelupaikoissaan digilähettiläinä ja
ovat opastaneet potilailleen kirjaston e-aineistoja ja Celia-aineiston käyttöä.
Hakeutuviin kirjastopalveluihin on muutenkin satsattu ja esimerkiksi kirjasto-autosta
koulut ovat saaneet kirjavinkkauksia. Kyseinen palvelu on ollut hyvin suosittu.
Rovaniemen kirjasto osallistui IFLA-konferenssiin Puolassa e-oheislukemisto
posterilla. Lapissa on meneillään digitointiprojekti.

LUMME/Mikkeli/Pia Kontio
Mikkelissä hakeutuviin kirjastopalveluihin on myös satsattu: Kirjastotäti tuli kylään
–hankkeella. Hankkeessa on myös tuotu esille e-aineistoja. Mikkeli on aloittanut
Celia-yhteistyön. Lumme-kirjastot ottavat käyttöön Finnan käyttöliittymän ensi
vuonna. Lumme-kimppa kilpailuttaa yhdessä kirjastojen aineistoja vain Heinävesi jää
kilpailutuksesta pois. Kimpan tasolla panostetaan siihen, että e-palvelut ovat samat
koko kimpassa: tällä hetkellä vain Ellibsin e-kirjat ovat kimpassa yhteisiä.
Henkilökunnan e-aineisto-osaamista kartoitetaan ja kehitetään tulevassa
eLumme - hankkeessa. Mikkelin kaupungissa on meneillään organisaatiomuutos,
jossa kirjasto ja kansalaisopisto laitetaan yhdeksi tulosalueeksi. Muutos tulee voimaan
vuoden 2018 alusta.

HELMET/Helsinki/Katri Vänttinen, Virva Nousiainen-Hiiri
Helsingissä mittava koko kaupunkia koskeva organisaatiomuutos on tullut voimaan
1.6.2017. Virva Nousiainen-Hiiri on uudessa organisaatiossa Aineisto- ja
metatietoyksikön päällikkö ja hänen tehtäviinsä kuuluu myös Monikielinen kirjasto ja
Yleisten kirjastojen konsortio. Katri Vänttinen on aloittanut elokuussa
kirjastopalvelujen johtajana ja hän on ensimmäisten kuukausien aikana perehtynyt
monipuolisesti kirjaston toimintaan. Vänttinen kertoi, että nyt syksyn aikana on saatu
kirjallisesti sovittua Helmet yhteistyöstä. Kaupunkien yhteistyö on aiemmin toiminut
ilman kirjallista sopimusta. Kyseinen sopimus on julkinen. Helsinkiin on suunnitteilla
uusi kirjastoauto vuodelle 2019. Oodi rakentuu kovaa vauhtia ja se vaikuttaa koko
kirjaston henkilöstön suunnitteluun ja aineiston hankintaan. Helsingin
kaupunginkirjasto haluaa saada työaikasäästöjä aineiston kellutuksesta ja logistiikan
kehittämisestä. Nykyinen kirjastojärjestelmä ei taivu helposti asetettuihin tavoitteisiin
ja loppukesästä Helsinki tekikin tietopyynnön uudesta kirjastojärjestelmästä. Saatujen
tietojen perusteella ei vielä lähdetty kilpailutukseen, mutta
kirjastojärjestelmämarkkinoita ja niiden kehittymistä seurataan tarkasti. Tavoitteena

https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/varastokirjaston-yhdistaminen-kansalliskirjastoon-cb24f?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/muva/musiikin-varastointiselvitys?language_content_entity=fi


on saada sellainen järjestelmä, jossa koko kirjan elinkaari kirjastossa pystytään
tehokkaasti hoitamaan. Helsinki kilpailutti kirja-aineistonsa ja uusien toimijoiden
kanssa hiotaan prosesseja yhteensopiviksi. Helsingin kilpailutustuloksesta ei tullut
määräaikaan mennessä valituksia, joten uusiin sopimuksiin päästiin nopeasti.
Helsingin aineistot on nyt RFID tarroitettu. Myös Helsingissä painettujen lehtien
kanssa on ollut isoja ongelmia.

Valtakunnallinen kehittämisyksikkö/Helsinki/Matti Sarmela, Aija Laine
Helsingin kaupunginkirjasto on tulevan OKM:n yleisistä kirjastoista asetuksen
mukaisesti valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto. Helsingin uuden
organisaation mukaan, toiminto on nimetty valtakunnalliseksi kehittämisyksiköksi ja
Matti Sarmela on yksikön päällikkö. Valtakunnallinen kehittämistehtävä tuottaa
kirjastojen yhteisiä verkko- ja viestintäpalveluita (Kirjastot.fi), sekä edistää kirjastojen
välistä yhteistyötä. EU:n saavutettavuusdirektiivi ja tietosuoja-asetus tulevat
vaikuttamaan mm. kirjastojen verkkopalveluihin. Valtakunnallinen kehittämisyksikkö
tukee alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen toimintaa. OKM ei maksa
jatkossa YKN:n hallintokuluja. Valtakunnallisessa kehittämisyksikössä on aloittanut
lokakuun alusta erityissuunnittelija Aija Laine.

5. Ajankohtaista e-aineistoista
Asko Rossi kertoi Porvoon ja Lappeenrannan e-oheislukemistoista. Porvoossa ollaan
keskitytty kehittämään sopivaa e-oheislukemistoa yläkoululle ja lukioille,
Lappeenrannassa taas Pontuksen ala-asteelle. Lappeenrannassa ollaan jo pidemmällä,
sopivia kirjalistoja on käyty läpi yhdessä opettajien kanssa. Puuttuvista kirjoista on
myös raportoitu Ellibsille. Hankkeen edetessä on käynyt ilmi, että myös opettajien
digitaidoissa on puutteita. Haasteita aiheuttaa myös koulujen ja kuntien erilaiset
laitestrategiat ja kouluilla käytössä olevat verkkoyhteydet. Selvää mallia siihen kuka
(kirjasto vai koulu) maksaa aineistoista ei ole vielä saatu. Keskusteluissa tuli ilmi, että
Ellibs on aloittanut kyseisten oheislukemistolisenssien myynnin. Mm. Kuopiossa yksi
lukio oli hankkimassa kyseisiä lisenssejä.

Hanna Martikainen kertoi KESKIn ja LM Tietopalveluiden yhteisestä eMagz-
lehtipalvelun etäkäyttöpilotista. Mukana on 26 lehteä mm. Seiska ja Iltasanomat.
Lehtiin on ostettu 1-4 lisenssiä eli tiettyä lehteä voi lukea yhtäaikaisesti 1-4 asiakasta
riippuen siitä kuinka monta lisenssiä kirjasto on ostanut. Palvelu on ollut suosittu.
Pilotissa halutaan saada kokemuksia niin välittäjälle kustantajille kuin kirjastoillekin
kotimaisen etäkäyttöisen e-lehtipalvelun käyttöasteesta. Pilotin avulla saatiin
kehitettyä uusi Aurora –kirjastojärjestelmään sopiva rajapinta eMagz-palveluun.
Kirjastojen näkökulmasta etäkäyttöiset e-palvelut ovat erittäin tärkeitä,
paikalliskäytössä eli vain kirjaston tiloissa oleviin palveluihin tarvitsee erityisen
perustelun, koska asiakkaat ihmettelevät hyvin paljon, jos kirjasto ottaa käyttöönsä e-
palvelun, jota käyttääkseen täytyy tulla kirjaston tiloihin. Asiakkaat kokevat sen
vanhanaikaisena. Linkki Keski-kirjastojen pilotista kertovaan tiedotteeseen.

https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kotimaisten-e-lehtien-etakayton-pilotti-keski-kirjastoissa-3270c?language_content_entity=fi


Keskusteltiin valtakunnallisesta yhteisestä e-kirjakokoelma pilotista. Suunnittelu
aloitetaan heti ja toteutetaan se vuoden 2018 aikana. Avoimia kysymyksiä on paljon,
mutta yhteistyön testaaminen ja kehittäminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Aino Ketonen kertoi Public Library Video Online –palvelun piloitoinnista, NAPLE-
kokouksesta, IFLAn e-kirjakyselystä ja RDA-Toolkit-hankinnasta.

6. Ajankohtaista kilpailutuksista
Käytiin läpi kilpailutukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Tarkempaa tietoa
kilpailutuksista pöytäkirjan liitteenä julkaistavasta Ajankohtaista esityksestä.

7. Metatieto –hanke tilannekatsaus ja tulevaisuuden suunnitelmat
Metatieto hankkeelle ei saatu rahoitusta. Uusia rahoituskanavia etsitään ja mietitään
miten kirjastot saisivat kustannustehokkaasti metatiedot. Kuitenkin tärkein näkökulma
metatiedossa ja sen kehittämisessä on kirjastojen aineiston näkyvyys verkossa. Jos
emme näy verkossa riskinä on, että asiakkaat unohtavat meidät ja tarjoamamme
laadukkaat aineistot.

8. Koko kansa lukee –kampanja
Koko kansa lukee -kampanja tekee taas tutuksi kirjastojen e-kirjoja helmikuussa
2018. Kampanjaa käydään tänä vuonna etenkin verkossa ja somessa, Kirjastot.fi -
materiaalipankkiin tulee kampanjan tueksi kirjastojen itse tulostettava juliste.

9. E-kirjaston uudistaminen
Erityissuunnittelija Aija Laine esitteli itsensä ja kertoi e-kirjastoon tulevista
toiminnallista uudistuksista, sekä uudesta ulkoasusta. eKirjaston uudistus valmistuu
vuoden 2018 aikana. Esimerkiksi Koko kansa lukee/Lainan päivä –kampanjan
asiakkaille voi järjestää perehdytystä ja tiedotusta liittyen myös e-kirjastoon. E-
kirjaston uudistuksessa on kiinnitetty huomiota entistä houkuttelevampaan ulkoasuun
ja intuitiivisempaan käyttöliittymään. Käyttöliittymän on suunnitellut ulkopuolinen
mainostoimisto yhteistyössä Kirjastot.fin kanssa. Kirjastojen tekemät Ellibs-ostot
päivittyvät automaattisesti e-kirjastoon ostoa seuraavan yön aikana. Kuvailutietojen
tuottaminen pyritään automatisoimaan siten, että kaunokirjallisuuden metatiedot
saadaan Kirjasammosta ja tietokirjojen osalta testataan automaattista annotointia
ANNIF: ia. E-kirjastoon on myös rakennettu toimiva suosittelu, joka perustuu
aineistoille annettuihin asiasanoihin. Lisäksi eKirjastoon on tilattu lainatuimpien ja
varatuimpien teosten listaukset ja niiden visualisointi.

10. Kirjastot.fi: n e-aineistoesite
Kirjastot.fi on hankkinut VASKIn e-kampanjamateriaalin KMG-mainostoimistolta ja
muokkaa sen Yleisten kirjastojen yhteisen tunnuksen ja e-kirjaston tunnuksilla
kaikille kirjastoille sopiviksi. Aineisto tilataan ja toimitetaan tämän vuoden puolella
maakuntakirjastoihin, jotka jakelevat aineiston omalla alueellaan entiseen tapaan.

11. Jäsentilanne ja budjetti
Käytiin läpi jäsentilanne ja budjetti. Jäseniä konsortiossa on tällä hetkellä 222 kuntaa.
Puuttuvat kunnat ovat pääsääntoisesti pieniä alle 10 000 asukkaan kuntia. Vuosi 2017



on ollut ensimmäinen vuosi kun toimintaa ovat rahoittaneet jäsenkunnat. Tämän
vuoden toimintarahoista mahdollisesti yli jäävä osuus siirretään ensi vuoden
budjettiin.

12. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja –kertomus
Tarkastettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja todettiin, että vuoden 2017
toimintasuunnitelma on pääsääntöisesti toteutunut. Vuoden 2017 toimintakertomus
toimitetaan vuoden lopuksi ja toimintasuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutus
käydään siinä järjestelmällisesti läpi.

13. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Vuodelle 2018 suunnitelmissa on ainakin:
· e-aineiston lainausalustan kilpailutus yhteistyössä KL-Kuntahankintojen

kanssa
· Koko Kansa Lukee/Lainan päivän e-kirja kampanja helmikuussa 2018
· kotimaisten e-lehtien markkinatilanteen kartoittaminen: tietopyyntö
· valtakunnallisen e-kirjapilotin toteuttaminen
· konsortion koulutuspäivän järjestäminen, aiheena elokuvien tulevaisuus

kirjastossa: Meillä vai teillä? Paikalliskäyttö vs. etäkäyttö
· Ohjausryhmä kokoontuu 10.4.2018 ja 9.10.2018

14. Muuta
Keskusteltiin Yleisten kirjastojen neuvoston tilanteesta. OKM:n rahoitusta ei saa enää
käyttää YKN:n toimintaan. Seurataan tilannetta ja ollaan avoimia yhteistyölle YKN:n
kanssa.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 14.35.

Muistion vakuudeksi,

Virva Nousiainen-Hiiri Aino Ketonen


