
Yleisten kirjastojen konsortio

Pöytäkirja 13.12.2016 klo 10.00-14.32

Paikka: Pasilan kirjasto, KiFin neuvotteluhuone 4. krs

Läsnäolijat: Virva Nousiainen-Hiiri (pj.), Aino Ketonen (siht.), Tuula Haavisto 10.35-
12.20, Eeva Nikander, Kati Salmen, Eija Sjöblom, Asko Rossi, Matti Sarmela, Kaisa
Hypen

Etänä: Jouni Pääkkölä, Jaana Sopanen, Päivi Kari, Matti Jussila

Poissa: Erkki Lounasvuori

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

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kirjastojen terveiset ohjausryhmälle. Lyhyet kuulumiset
Käytiin läpi kuulemiskierros kirjastoilta. Etäosallistujilta oli etukäteen saatu
kirjallisena kuulumiset.
ETÄOSALLISTUJAT
OUTI/Oulu/Jouni Pääkkölä
Raahe liittynyt OUTI-kirjastoihin, Kuusamo liittyy OUTIin tammikuussa 2017.
KOHAan tulossa päivitys keväällä 2017.
OUTI-kirjastot liittyvät mahdollisesti Finnaan keväällä 2017.
KOHA-kirjastot ovat tehneet päätöksen liittyä Melindaan.
KOHAn luettelointipalvelin TÄTI on otettu käyttöön.
Flipster e-lehtipalvelua jatketaan, mukaan tulee myös muita OUTI-kirjastoja.
Oulun kaupunginkirjasto ottaa käyttöön eMagz-lehtipalvelun paikalliskäyttöisenä.
OUTI-kirjastot ottavat käyttöön Rockway -musiikkikoulu verkkopalvelun
tammikuussa 2017.
E-kirjakysely menossa OUTIssa.
Oulun kaupungissa on otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä vuoden 2017 alusta.
Hubletteja hankittu, mutta eivät ole vielä käytössä.
Tulossa uusi Hiukkavaaran kirjasto, avajaiset elokuussa 2017. Rakennus on yhteinen
koulun kanssa.
Oulussa satsataan tilojen käytön tehostamiseen, lisätään kouluyhteistyötä
(kirjastoyksiköt kouluille), haetaan uudenlaisia yhteistyömuotoja kirjastotiloihin.



PIKI/Nokia/Päivi Kari

PIKI-kirjastojen vuoden 2017 koulutusten yhdeksi painopistealueeksi on valittu
henkilökunnan e-aineisto -taitojen päivitystä. Jos homma näyttää vaikealta
”asiantuntijankin” tekemänä, ei se rohkaise asiakasta kokeilemaan itse.

Moneen PIKI-kirjastoon on hankittu tabletteja tai ollaan hankkimassa. Suunnitteilla
on tabletti-tapaaminen, jossa esim. kokemusten vaihtoa ja tietoa mitä asioita
täppäreiden hankinnassa ja käytössä huomioitava.

Nokialla on 15 samsung-täppäriä, joita käytetään luokka- ja ryhmäkäynneillä.
Nokialla tehdään myös tabletin käytön opastuksia.

Suunnitteilla PIKI-kirjastoille yhteinen avoin langatonverkko asiakkaille; helpottaisi
ja edistäisi e-aineistojen käyttöä.

Nyt tilanne se, että osalla PIKI-kirjastoja on omia langattomia asiakasverkkoja, kuten
Nokialla ja osalla ei. Mukaan avoimeen wlan:iin tulevat mahdollisesti myös
Tampereen taidemuseo, Tampereen seudun työväenopisto, liikunta- ja
nuorisopalvelut. Asia on lähdössä eteenpäin mm. tietohallinnon seudulliseen
johtoryhmään.

Nokian uusi kirjasto- ja kulttuuritalo hanke on edelleen aivan alkupisteessä: esim.
paikka on vielä auki. Voi olla niin, että myönnetty valtion tuki hankkeelle jää
saamatta, kun rakennustöitä ei ole aloitettu sovitussa aikataulussa. Asian käsittelystä
kirjastossa ollaan hyvin huonosti perillä. Tieto hankkeen etenemisestä tulee
kirjastollekin yleensä julkisen keskustelun kautta (lehdistä). Voi olla niinkin, että
kirjastolle ja kulttuurille kunnostetaan esim. vanhaa liiketilaa eikä uutta rakennusta
tehdä. Päällimmäiseksi toiveeksi kirjaston kannalta on saada mahdollisimman
toimivat ja käytettävät tilat sekä asiakkaiden että henkilökunnan käyttöön.

KESKI/Jyväskylä/Matti Jussila

KESKI-kirjastoissa on vuoden aikana toteutettu OKM:n rahoittama työkiertoprojekti,
jossa eri kunnankirjastojen työntekijät ovat voineet käydä tutustumassa toisten
kuntien kirjastojen toimintaan. Tutustumisaika on vaihdellut yhdestä päivästä
kokonaiseen viikkoon. Työkiertotoiminta ylitti myös maakunnalliset rajat: Jyväskylän
kaupunginkirjastosta on käynyt henkilökuntaa viikon työkierrossa Hämeenlinnan
kaupunginkirjastossa, ja vastaavasti Hämeenlinnasta on tultu työkiertoon Jyväskylään.
Lisäksi Jyväskylän kaupunginkirjaston sisällä on järjestetty omaa työkiertoa siten, että
jokainen kirjastomme työntekijä on ollut töissä jossakin kirjaston toisessa
toimipisteessä yhden päivän ajan.

Lukuisten konversioiden vuoksi KESKI-kirjastojen tietokantaan on aikojen kuluessa
syntynyt tuhansia tuplatietueita. Kuluneen vuoden aikana kimpassa on aloitettu
aineistotietokannan yhteiset siivoustalkoot, joiden kohteina ovat saman ISBN:n
sisältävät tuplatietueet. Tällaisia vähintään yhden tuplatietueen sisältäviä nimekkeitä



on tietokannassa todella paljon, yli kymmenen tuhatta. Kimpan 23:sta kirjastosta
siivoustalkoisiin osallistuu kaikkiaan 12 kirjastoa.

Collection HQ –kokoelmahallintatyökalun käyttö on edelleen jatkunut Jyväskylän
kaupunginkirjastossa. Työkalun uusia toiminnallisuuksia on otettu käyttöön ja
koulutustilaisuuksia järjestetty.

Vuoden 2017 uusista työprojekteista suurimpia on Jyväskylän kaupungin uuden
Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnitteluprojekti, joka sisältää mm. koulun
yhteyteen tuleva kirjaston. Ensi vuoden aikana on myös tarkoitus perustaa kaksi uutta
omatoimikirjastoa Keltinmäen ja Tikkakosken kirjastojen yhteyteen.

Uusi kirjastolaki on tuomassa maakuntakirjastojen poistumisen myötä mukanaan
erilaisia kysymyksiä ja haasteita, mm. kirjaston maakuntakokoelman tulevaisuudesta
ja Keski-Suomen oman aluetietokannan (Volmari) täydentämisen jatkoedellytyksistä.

Lisäksi kirjastossa mietittäviä asioita tulevat olemaan kimpan mahdollinen liittyminen
Melindaan, verkkokirjaston korvaaminen Finnalla sekä Jyväskylän kaupungin
pääkirjaston aukiolon ulottaminen myös sunnuntaipäiviin.

KESKI-kirjastot ovat lähtemässä mukaan Rockway-palveluun, kun taas Ziniosta
luovutaan.

Kesäkuun alussa järjestetään kirjastopäivät Jyväskylässä!

LUMME/Joroinen/Jaana Sopanen
LUMME-kirjastojen kokoelmat yhdistyvät vuoden 2017 alussa. Samalla otetaan
käyttöön yhteinen varausjono. Ellibsin e-kirjat ovat tähänkin saakka olleet yhteiset. E-
kirjojen käyttöönoton helpottamiseksi toivottaisiin, että metatiedot siirtyisivät
kirjaston omaan tietokantaan e-kirjan oston yhteydessä. Etelä-Savon maakuntakirjasto
hankkii alueen kirjastoille yhteiskäyttöön eMagz-lehtipalvelun. Lehdet ovat
paikalliskäytössä kirjastojen tiloissa. Uuden kirjastolain muutokset ja OKM:n
laatusuositusten poistaminen tulee heikentämään resursseja Etelä-Savossa.

VASKI/Turku/Kaisa Hypén
Kaisa Hypen kertoi Turun ja VASKIn kuulumisia. VASKI liittyy Melindaan vuoden
vaihteen jälkeen. Turun sisällä aloitetaan aineiston kellutus. KOHA
kirjastojärjestelmän sopivuutta VASKIlle selvitellään edelleen, suunniteltu liittyminen
on 2018. VASKI on edennyt hankintaportaalin kehittämisessä. Hankkeeseen on saatu
portaalin kehittäjä ja aineistotoimittajat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan
pilottiin. Hankkeen esittely herätti ohjausryhmässä heti kiinnostusta ja Hypéniltä



toivottiin esitystä aiheesta Konsortion maaliskuiseen koulutuspäivään. VASKI jatkaa
Flipster-palvelun tilaamista. Striimattavat elokuvapalvelut kiinnostavat, mutta
käynnistyviä pilotteja toistaiseksi vain seurataan.

HELLE/Porvoo/Asko Rossi
Uusi HELLE-kirjastokimppa on aloittanut vuoden 2016 lopussa Itä-Uudellamaalla.
Uuden HELLE-kimpan kirjastot vaihtavat järjestelmänsä myös KOHA:an.
Asiakasliittymäksi tulee FINNA. Kirjastojärjestelmän vaihdon yhteydessä kirjaston
on täytynyt hankkia palvelimia järjestelmän pyörittämiseen. Hankinta on ollut
työlästä. Tarkoituksena on, että noin neljän vuoden päästä KOHA Oy voi tarjota
jäsenkirjastoille palvelintilaa. Henkilökuntaa on ollut vaihdossa Vaihtelu virkistää –
hankkeen puitteissa. Porvoossa aloittaa omatoimikirjasto. Kirjasto on aktiivisesti
mukana Kevätkummun monitoimitalon palvelujen rakentamisessa. Talo on kirjaston,
nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen yhteiskäytössä. Tähän liittyen
Porvoo on hakenut hankerahoitusta e-oheislukemiston luomiseksi. Mukaan halutaan
aktivoida opettajat ja se on suunnattu ala-aste ikäisille. Hankkeessa kiinnitetään
huomiota siihen, että lukemiston on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Tähän liittyen
Lappeenranta ja Porvoo ovat hakeneet hankerahoitusta e-oheislukemiston luomiseksi.

BLANKA/Kemiönsaari/Eija Sjöblom
BLANKA luopuu Zinio-lehtipalvelusta. BLANKAssa ollaan kiinnostuneita eMagz-
tyyppisestä kotimaisten lehtien palvelusta, mutta ehdottomana edellytyksenä
hankinnalle on palvelun etäkäyttöisyys. Ruotsinkielistä väestön e-lehti tarpeita
palvellaan PressReaderin avulla. E-äänikirjat ovat olleet hyvin suosittuja. E-
aineistojen näkyvyyttä ja markkinointia halutaan tehostaa. BLANKAlla on
periaatepäätös Melindaan liittymisestä, mutta ensiksi omat tietueet täytyy saada
kuntoon ja luettelointiformaatti RDA muotoon. BLANKA on harkinnut Viddla:n
hankkimista. BLANKAssa on tehty myös käyttäjäprofiili e-aineistojen käyttäjistä:
tyypillinen käyttäjä on noin 50-vuotias. E-aineistojen käyttäjien ikäjakauma on
kuitenkin suuri: nuorin käyttäjä oli vain 8-vuotias vanhin 84-vuotias.

ANDERS/Kälviä/Kati Salmén
Anders-kimppa on siirtynyt Melindaan ja heillä on käytössä RDA-
luettelointiformaatti. Siirtyminen Melindaan on vaatinut paljon tietokannan
siivoamista, mutta toisaalta nyt tietokanta on hyvässä kunnossa. ANDERS liittyy
FINNAn kansalliseen näkymään. Kokkolan kaupungissa on otettu käyttöön
prosessijohtaminen ja tämä koskee myös e-aineistoihin liittyviä tehtäviä. Keski-
Pohjanmaan maakuntakirjasto-alueen kaksi kirjastoa liittyvät EEPOS-kimppaan
(aloittaa 1.2.2017). ANDERS-kirjastot luopuvat Zinio-lehtipalvelusta, palvelu ei
löytänyt käyttäjiä vaikka markkinointiin panostettiinkin alueella. Uutena e-
lehtipalveluna on hankittu eMagz-lehtipalvelu. Palveluun on valittu 18 lehteä ja se on
paikalliskäyttöinen. Myös ANDERS-kimpassa on kokeiltu työnkiertoa.

LUKKI/Karkkila/Eeva Nikander
LUKKI-kirjastot ottavat FINNAn käyttöönsä helmikuun alkupuolella. Tietokantaa
ollaan siivottu. Naxoksen käyttö on vähentynyt, mutta e-kirjojen käyttö on kasvanut.
Erityisesti Koko Kansa Lukee –kampanja on tuonut näkyvyyttä e-kirjoille. LUKKI-

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/vaihtelu-virkist%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93-ty%C3%B6ntekij%C3%A4vaihdot-uudenmaan-kirjastoissa


kimpassa omatoimikirjastojen määrä kasvaa: Lohjalla, Karkkilassa sellaiset jo on ja
Vihtiinkin on sellainen tulossa. Aineistojen varausmaksuista on luovuttu. LUKKI
ottaa käyttöön Zinio-lehtipalvelun vuonna 2017.

HELMET/HELSINKI/Tuula Haavisto
Helsingissä mittava koko kaupunkia koskeva organisaatiomuutos on työllistänyt
kirjastoakin paljon. Uusi organisaatio tulee voimaan 1.6.2017. Vuoden 2016 aikana
erityisenä kehittämiskohteena on ollut aineiston kellutuksen selvittäminen ja
logistiikan kehittäminen. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Malmön ja Göteborgin
kirjastojen kanssa. Tavoitteena on saada kellutuksesta ja tehokkaasta
logistiikkaketjusta työaikasäästöjä. Keskustakirjaston johtajaksi on valittu Anna-
Maria Soininvaara. Kokoelmien elävöittämiseen ja niiden avaamiseen on panostettu
henkilökunnan koulutuksissa. Kirjastojärjestelmään liittyy kehittämispaineita.
Striimattavien elokuvien pilottia ollaan aloittamassa kevään aikana, mukana on koko
HELMET. Hinnoittelumallina pilotissa on kiinteähintainen kuukausimaksu.
Katselukertoihin perustuvat palvelut voivat olla riskialttiita HELMETin kokoisessa
suuressa kimpassa. Kaupunginkirjaston Tavoitearkkitehtuurin 2018 uusi versio
valmistui Tiedon konsultin johdolla. Sen keskeiset tavoitteet ovat: asiakas keskiössä
kirjastojärjestelmän sijaan, datalähtöisyys tärkeä toiminnan kehittämisen ja
ohjaamisen lähtökohta, siilojen purkaminen kaikilla tasoilla: toimiala / kaupunki /
kansalliset palvelut. Myös tämä herätti ohjausryhmässä mielenkiintoa ja sen tuloksista
toivottiin saatavan aikanaan lisätietoja.

4. Vuoden 2016 tapahtumat, toimintasuunnitelman toteutuminen
Käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tarkistettiin toimintasuunnitelman
toteutuminen. Toimintasuunnitelma on toteutunut suunnitellusti.
Toimintakertomuksen yhteydessä keskusteltiin tarkemmin siitä, että konsortion on
tässä vaiheessa hyvä keskittyä nimenomaan erilaisten e-aineisto palveluiden
etsimiseen ja rakentamiseen sekä yleisille kirjastoille sopivien lisenssiointimallien
kehittämiseen. Yhtenä kehityskohteena nähtiin kuntalisenssien luominen: tällöin
esimerkiksi e-aineistojen osalta saataisiin koulut paremmin mukaan e-aineistojen
hyödyntämiseen. Tämä palvelisi koulujen digitaalisuuden edistämistä, tätä kautta
myös kouluyhteistyö kirjastojen kanssa saisi enemmän painoarvoa. Se toisi myös
esiin kirjastoissa olevan kokemuksen ja tiedon e-aineistojen lisenssioinnista
kuntatasolla. Mahdollisista kuntalisensseistä on keskusteltu Kuntaliiton kanssa.
Toimintakertomuksen läpikäynnissä keskusteltiin myös siitä, että e-aineistot eivät ole
kaukopalvelun piirissä: tähän toivotaan kehitettävän toimintamalli. Kyseessä on
kansalaisten tasa-arvoisuus aineistoihin pääsyssä. Toivottiin, että ostotukikirjojen
käytettävät määrärahat olisivat tulevaisuudessa kirjastojen käytössä mielummin e-
aineistoihin kuin vähälevikkiseen kirjallisuuteen.

Konsortion vuoden 2017 yksi tärkeimmistä tavoitteista on metatietoprosessin
kehittäminen yhteistyössä muiden kirja-alan toimijoiden kanssa. Hankkeelle haetaan
helmikuussa 2017 rahoitusta Viestintäalan tutkimussäätiöltä yhdessä Kirjavälityksen
kanssa.



Nykyiset kuvailutietojen sopimukset BTJ:n kanssa päättyvät vuoden 2017 loppuun.
Tavoitteena on, että uusi metatiedon tuottamismalli on käytössä vuoden 2018 alusta.
Metatiedon tuottamisessa halutaan hyödyntää automaattista sisällönkuvailua. Tällä
hetkellä ei ole halua lähteä kilpailuttamaan luettelointitietoja. Metatiedon
hyödyntäminen suosittelujen tekemisessä on tärkeää laadukkaiden suosittelujen
tekemiseksi. Laadukkaat suositukset lisäävät myös kirjastojen vaikuttavuutta.
Keskusteltiin netissä olevien virallisaineistojen luetteloimisesta. Porvoo on tehnyt
jonkin verran Uudenmaan osalta, muualla Suomessakin on varmasti tehty, miten ne
saataisiin paremmin esiin. Todettiin, että vuonna 2017 tulee voimaan uusi kirjastolaki
ja myös uusi hankintalaki.

5. Konsortion siirtyminen omarahoitteiseksi vuonna 2017
Konsortion rahoitus OKM:ltä loppuu 2016. Jäseniä on tiedotettu syksyn aikana
konsortion siirtymisestä omarahoitteiseksi. Laskutuksesta on sovittu Helsingin
kaupunginkirjaston kanssa ja laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Jäsenmaksut
menevät omalle konsortiolle varatulle tilille ja sieltä menevät konsortion menot, jotka
koostuvat pitkälti henkilöstömenoista. (1 htv + 0,1 htv). Tilin menoja voidaan
tarkastella helposti vuoden aikana. Jos tilille jää rahaa vuoden lopulla se voidaan
huomioida seuraavan vuoden jäsenmaksuissa. Toiminta ja taloudellisuus on
läpinäkyvää.

6. Vuoden 2017 budjetti ja toimintasuunnitelma
Käytiin läpi vuoden 2017 budjetti ja toimintasuunnitelma. Budjetin osalta todettiin,
että suurimmat kulut tulevat henkilöstökuluista. Toimintasuunnitelma.

7. E-aineisto ja kilpailutus kuulumisia
Linkki esitykseen.

8. Konsortion esittelyvideo
Konsortion toiminnasta on tuotettu 3 videota yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa.
Videot on suunnattu kirjastolaisille lyhyiksi tietoiskuiksi. Linkit videoihin.

9. Kuluttajatutkimus ”e-aineistot ja kansalaiset” valmistelu
Toivottiin, että tutkimuksessa painotetaan tasaisesti kaikkia alueita. Tutkimus
toteutetaan heti alkuvuonna 2017. Kyselyn laatimisessa hyödynnetään samoja pohjia
millä on tehty vastaavat tutkimukset e-musiikista ja e-lehdistä. Erityisenä
kiinnostuksen kohteena on striimattavat elokuva- ja muut ohjelmapalvelut.

10. Hankintapäivä 2017

Konsortion vuosittainen hankintapäivä pidetään maaliskuussa. Aiheena VR/AR.
Toivottiin Kaisa Hypeniltä esitystä liittyen VASKIn hankintaportaali kokeiluun.

11. Yhteiset sähköiset työtilat kirjastoille pienempiä hankintoja varten/Sarmela

Sarmela jatkaa selvitystä.

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Toimintasuunnitelma_2017_1.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Ajankohtaista%20e-aineistoista_pdf.pdf
http://www.kirjastot.fi/konsortio


12. Uusi ohjausryhmä vuosille 2017-2018
Käytiin läpi uuden ohjausryhmän kokoonpano vuosille 2017-2018. Ohjausryhmän
kokoonpano voidaan julkistaa vasta kun viralliset päätökset on saatu Helsingin
kaupungilta.

13. Muuta

Matti Sarmela kertoi Ekirjaston käytöstä. Palvelussa on ollut päivittäin 1 000 - 1 500
käyntiä. Digi.kirjastot.fi:n aineisto löytyy myös Finna.fi:stä. Muita Kirjastot.fi-
sisältöjä pyritään saamaan Finnaan vuoden 2017 aikana. Keskusteltiin erilaisista
tunnistautumistavoista kirjastojen verkkopalveluihin: kirjastokortilla, YLE-
tunnuksella ja jatkossa Suomi.fi-tunnistautumisella. Sarmela kertoi myös YKN:ssä
hyväksytystä kirjastojen palvelutunnuksesta, jota voidaan käyttää kirjastotilassa,
verkkopalveluissaa, esitteissä, tienviitoissa jne. Kirjastopalveluiden saavutettavuus
edellyttää kirjastotilan tunnistamista kunnassa ja kirjaston palvelujen erottamista
muista palveluista verkossa. Tunnuksen käytöstä tiedotetaan vuoden 2017
alkupuolella.

Konsortioon on ottanut yhteyttä graduntekijä Laura Korkeamäki. Sopivaa aihetta ei
noussut esiin keskusteluissa.

Ohjausryhmälle on tullut esitys, että voisiko ohjausryhmän kokouksiin osallistua
myös varajäsenet. Todettiin, että estettä osallistumiselle ei ole. He voivat osallistua
etäyhteydellä ja varsinaisen jäsenen paikalla ollessa heillä ei ole puhevaltaa
kokouksissa.

Vuonna 2017 ohjausryhmä kokoontuu 5.4. ja 10.10.2017. Ketonen ilmoittaa
kokousajat uudelle ohjausryhmälle.

14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 14.32.

Muistion vakuudeksi,

Virva Nousiainen-Hiiri Aino Ketonen


