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TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Konsortion tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Yleisten kirjastojen konsortion tavoitteet ja toimintasuunnitelma digitalisoitumisen edistämisessä
ovat yhdensuuntaisia Suomen hallituksen kärkihankkeiden kanssa

Konsortion tavoitteet
• Lisätä sähköisten aineistojen tarjontaa sekä edistää ja tukea yleisten kirjastojen e-aineisto-

osaamista
• Koordinoida yhteishankintoja
• Metatietoprosessin kehittäminen
• Kehittää ja edistää kirjastotyön laatua ja saavutettavuutta
• Valmistella ja edistää valtakunnallisia hankkeita
• Edistää yleisten kirjastojen yhteisten palvelujen hyödyntämistä
•

Toiminta 2016
• Konsortion toiminnasta esittelyvideot Kirjastokaistalle 9-11/2016
• e-äänikirjat pilotointi ja lisensiointineuvottelut sekä valtakunnallisen käyttöönoton valmistelu (1

–12 / 2016)
• eMagzpilotointi, analysointi ja lisensiointineuvottelut sekä valtakunnallisen käyttöönoton

valmistelu (1 –12 / 2016)
• 101 Kirjaa –kampanjan valmistelu yhteistyössä YLE:n, Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n kanssa (1 –

12 / 2016)
• Koko Kansa Lukee –myös kesällä! Kampanjan valmistelu ja läpivienti yhteistyössä Kirjastot.fi:n

kanssa (4 –8 / 2016)
• Selvitys RFID-kilpailutuksesta yhteistyössä KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa (4 –5 / 2016)à

kyselyn perusteella kirjastoilla ei tarvetta yhteiskilpailutukseen
• Konsortion omarahoitteiseksi siirtymisen valmistelu ja siitä tiedottaminen (8 –12 / 2016)

Toiminta 2017, valmistelu 2016
• Hankintapäivä 2017

• valmistelu alkaen 11/2016
• Hublet: tablettikokonaisratkaisu kirjastoille.

• valmistelu aloitettu sisältökeskusteluilla 5/2016
• tilausmahdollisuus 2017

• Selvitys metatiedon kokonaisprosessista, kilpailutuksesta ja mahdollinen kilpailutus
• 8/2016 - 6/2017

• Kuluttajatutkimus ”e-aineisot ja kansalaiset” yhteistyössä TNS gallupin kanssa.
• Toteutus 2/2017, valmistelu aloitetaan 12/2016

•

Jatkuvasti tapahtuva toiminta
• Vaikuttaminen

• Yleisten kirjastojen e-aineistojen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen
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Yleisten kirjastojen e-aineistojen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen
• Yhteistyö Kirjastoseuran, Kuntaliiton ja Kansalliskirjaston kanssa
• NAPLE kokoukset ja työryhmät
• Yhteistyö kirjailijaliittojen, Kustannusyhdistyksen ja Viestinnänkeskusliiton kanssa

• Jatkuva dialogi yhteistyökumppaneiden kanssa
• Yleisten kirjastojen näkyminen yhtenäisenä mm. kirjailijoille, kustantajille, tekijänoikeuksien

haltijoille, tekijänoikeusjärjestöille ja tekniselle kehitystyölle Konsortion kautta

Jatkuvasti tapahtuva toiminta
• Jäsenkirjastojen tiedottaminen, opastaminen ja kouluttaminen

• Tekijänoikeusasioiden huomioinen kirjastotyössä
• Kokoelmatyö ja sen kehittyminen

• E-aineistokokoelmien kehittyminen ja valtakunnallisuus
• Kellutus ja sen kehittyminen

• Jäsenkirjastojen kilpailutusneuvonta ja yhteiskilpailutukset
• Kilpailutustilanteen jatkuva seuranta yleisten kirjastojen osalta

•

Muuta
• Siirtyminen omarahoitteiseksi vuoden 2017 alusta
• Aino Ketonen palaa työtehtäviinsä 7 / 2016
•
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