
YKN:n kuulumiset 

maakuntakokouksessa 29.4.2016



OKM:n puheenvuoro
Valtionavustukset 2016: 

• Maakuntakirjastoavustuksiin -15,5 % (350.000 

euron vähennys) vuoteen 2015

• Keskuskirjastoavustus ennallaan (240.000 

euroa). 

• Kirjastot.fi: perusrahoitus ennallaan (610.000 

euroa), rahoitusta lisätty kertaluontoisesti 

viestintään (120.000), perusteluna Suomi100-

kampanjointi. 

• Digitoinnin jatkohankkeelle ei rahoitusta



OKM jatkoa…
• Monikielinen kirjasto: rahoitusta lisätty 190.000 €, 

vuonna 2015 myönnetty erillinen valtionavustus 

turvapaikanhakijoiden palvelutarpeiden 

kartoittamiseen (40.000 €),  

• Saavutettavuusosaaminen jalkautuu kirjastoihin -

hanke 30.000 € (seminaari 6.6.)

• Kielteinen päätös Musiikkivaraston perustamiselle 

(herätti paljon keskustelua, musiikin varastointi 

yhä auki).



Kirjastolain uudistus, valmis 29.4.
• Lakiesitys viimeistelyssä lausuntokierrosta varten, laki 

voimaan 1.1.2017. 

• Ehdotuksessa mm. lisättäisiin säännökset 

määritelmistä, valtion ja kunnan vastuusta, yleisen 

kirjaston tehtävästä, kirjaston käyttäjän 

velvollisuuksista (käyttökielto perustuslaillisesta 

näkökulmasta). 

• Uudistuksessa mm. lain tavoitetta ja soveltamisalaa, 

keskus- ja maakuntakirjastoja, maksuttomuuspykälää, 

käyttösääntöjä ja henkilöstöä koskevat säännökset. 



Kirjastolaki jatkoa…

• Maksuttomuus säilyy

• Maksuttomuuden sisältö, miten esim. 

kuljetusmaksut



Kirjastoseura ja uusi pj. Rauha Maarno

• Korostaa Kirjastoseuran vaikuttamisroolia, 

mahdollisuuksia, yhteisiä kannanottoja kirjaston 

puolesta

• Huolestuneisuus pois, kiinnostavuus ja 

vaikuttavuus tilalle

• jäsenkyselyssä 93% toivoo, että kirjastoasiat 

nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

• Seuran kampanja Suomi100-juhlat kirjastoissa



Yleisten kirjastojen konsortio
• Konsortion työ pääosin suunnittelua ja 

tiedottamista

• 2. YKK:n Hankintapäivät 23.5.2016 otsikolla 

”Asiakas keskiössä”, keynote speaker Ditte 

Barlach, aiheena mm. Tanskan ”Finna” ja 

kelluttaminen. Etäosallistumismahdollisuus.

• Opastamista ja tutkimusta sähköpostilla, 

webinaarit, e-aineistojen vuositilastojen 

analysointia, kuluttajatutkimuksia ja niiden 

analysointia. 



Yleisten kirjastojen konsortio jatkoa…

• Kehittämisyhteistyö ja pilotointi: e-aineisto-alustan ja e-

kirjastoportaalin kehittäminen, e-äänikirjat, etäkäyttöiset 

e-lehdet – eMagz)

• Aineistokilpailutukset yht. työ FinElibin kanssa

• Tapahtumat: Koko kansa lukee 2015 ja 2016 sekä 101 

kirjaa -kampanjaa

• Vaikuttaminen: Naple e-Book working group; mukana 

Mediapäivillä 2014 ja 2015, neuvottelut 

tekijänoikeudenhaltijoiden ja kustantamoiden kanssa. 

• Vuonna 2017 omarahoitusosuus. Kuntia konsortiossa

on 213. 



Koha-Suomi

• Kohan organisaatiomalliksi valittu osakeyhtiö. 

Toimitusjohtajana todennäköisesti ainakin 

aluksi Virpi Launonen (Mikkeli).

• Osakkeiden hinta ja käyttömaksu määrätty.

Tuula Haavisto: Nyt kirjastokentällä kaksi 

taloudellista toimijaa, jotka nousevat 

kirjastoryhmittymien yläpuolelle: Kirjastokonsortio 

ja Koha. Eturistiriitoja?



Kohan käyttöönotto Oulussa

• Pyrkimys toimittajariippumattomuuteen, järjestelmä-

kehityksen pitäminen omissa käsissä, päättäminen 

omasta datasta. 

• Alustavat hyödyt: henkilökunnan osaaminen ja 

motivaatio noussut. Hinta 200 000 €, 

käyttökustannukset kuolettavat hankintakulut 

kahdessa vuodessa.

• Isoin työ hankkeen projektointi, käyttösääntöjen 

muuttaminen/yhtenäistäminen, konversio 

MARC21:een, asiakastietokunnan siivoaminen. 



Kohan käyttöönotto Oulussa jatkuu…

• Kohassa Sote-siilo, turvallinen tapa käsitellä 

henkilötunnuksia.

• Kaikki rajapinnat eivät heti toimineet (Booky, 

CEEPOS-kassajärjestelmä, Kirjavälityksen 

tarjontalistat. 

• Yht. 4 htv, nyt 1 kokopäiväinen ja 2 osa-aikaista 

KOHA -pääkäyttäjää, jatkossa  vähemmän. 

Resursointi tulee vähenemään. 

• Finnan käyttöönotto syksyllä, myös Melindan ja 

RDA:n käyttöönotto.



Kohan käyttöönotto Oulussa jatkuu…

• Kriittiset huomiot;

järjestelmän hitaus, hankinta- ja 

luettelointiongelmia. 

• Kohan käyttöönoton parhaat puolet; 

henkilökunnan sitoutuminen, hyvä 

yhteistyö KOHA-yhteisössä.   
http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/ajankohtaista/-

/asset_publisher/CG1w/content/outi-kirjastot-ovat-valinneet-

kirjastojarjestelmakseen-avoimeen-lahdekoodiin-perustuvan-kohan

http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/ajankohtaista/-/asset_publisher/CG1w/content/outi-kirjastot-ovat-valinneet-kirjastojarjestelmakseen-avoimeen-lahdekoodiin-perustuvan-kohan


Melinda
• Nyt mukana Piki, Anders-kirjastot, Vaski tehnyt 

päätöksen

• Koha-Melinda –integraatio selvityksessä kevään 

aikana

• Työskentelyä ohjaavat: RDA, MARC 21-formaatti, 

Melindan toimintaohje, sisällönkuvailu, Asteri 

(asiasanat ja erisnimet). Melindan perinteistä 

alustaa, Aleph-luettelointiohjelmaa, ei enää tarvita. 

Rajapintojen avulla myös suora luettelointiyhteys 

esim. Auroraan.



Melinda jatkoa…

• Ongelmia ovat mm. RDA ja musiikin kuvailu:

Äänitteessä esittäjä ei voi olla päätekijä > 

ongelmia yleisissä kirjastoissa. Ratkaisuksi 

päätetty, ettei RDA:ta vielä toistaiseksi oteta 

täysimittaisesti käyttöön. Vuoden siirtymäaika, 

jotta järjestelmätoimittajat voivat tehdä 

muutoksia -> herätti kritiikkiä.

Keskustelua siitä, kannattaako kaikkien yleisten 

kirjastojen liittyä.



Melindan etuja

• Tehokkaampi, laadukkaampi, yhtenäisempi 

luettelointi

• Suuri metatietovaranto, RDA-tuki, helpottaa 

ulkoisten aineistojen (rikasteiden) liittämistä 

tietokantaan (jo mahdollista Finnassa)

• Uutuusluetteloiden tuottaminen, vertaisverkosto, 

kokoelmien näkyvyyden parantuminen

• Tietokantojen siivoaminen nopeutuu.



Piki, Anders ja Melinda

• Pikin sisällön siirron yhteydessä 

toimintamalli myös muille yleisille 

kirjastoille

• Ponnistuksia aineistotietokannan 

siivous ja luetteloinnin keskittäminen->

molemmista hyvät lopputulokset

• Andersissa samanlaiset johtopäätökset, 

selkiytti, paransi, keskitti



Melinda jatkoa…

• YKN kannattaa Melindan laajenemista yleisiin 

kirjastoihin

• Tärkeää on ottaa huomioon yleisten 

kirjastojen erityistarpeet ja mikä on yleisten 

kirjastojen resurssit huomioon ottava 

laajenemissuunta

• Tuula Haavisto selvittää Helmetin tilannetta

• YKN:n Melindaryhmä Ritva Nurminoro, Pirkko 

Lindberg, Matti Sarmela, Rebekka Pilppula



Kuntaliiton terveisiä

• Kirjastotilastojen pitäisi vastata paremmin virallisia 

talouslukuja, suuria euroeroja OKM:n kirjastotilastojen 

ja Tilastokeskuksen tilastoissa (kuntien ilmoittamat 

tiedot). 

• Kunnat ovat kiinnostuneet kustannustehokkuudesta, ja  

käyttävät tilinpäätöstietoja, joten  kirjastotilastojen 

pitäisi paremmin vastata virallisia talouslukuja –

kirjastotilastoissa on paremmin eriteltävä esim. 

työvoimakustannuksia.

• Valtionosuus lasketaan Tilastokeskuksen tilastoista.



Kuntaliiton terveisiä jatkuu…
• Tekijänoikeudet : kuntaliitolla on tekijän-

oikeussopimus Gramexin, Teoston ja Kopioston 

kanssa. Ei Sanaston kanssa. 

• Haasteena sopimus Sanaston kanssa. Sisältönä 

digitaalinen kopiointi, kuvien käyttö.

• Huom! Vakiintuneesta toiminnasta kuten 

satutunneista on vaikeaa periä tekijänoikeus-

maksuja jälkikäteen. 

• Ei neuvotella kirjastokohtaisesti, ei maksuja 

ellei niistä ole sovittu kuntasopimuksella.



Kuntaliitto jatkuu…

• Käyttösäännöt kirjastoissa ja lain näkökulmasta

• Lakikirjauksen taustalla periaatteet:

a) yhdenvertaisuus (perustuslaki 6§) , 

viranomaisen velvollisuus edistää yhden-

vertaisuutta (Yhdenvertaisuuslaki), 

syrjintäkielto

b) ei voi olla sääntöjä, jolleivät perustu lakiin

c) tarve luoda yhteiset raamit kirjastoille, 

yksilön oikeusturvan  vahvistaminen-> 

mallisäännöt. 

• Ulla-Maija Varsinais-Suomen edustaja työryhmässä



Kirjastojen yhteinen ilme 

• Sääntöjen lisäksi mm. yhteinen näkyvyys, 

logot jne. 

• Yleisten kirjastojen 

saavutettavuussuositukset julki 6.6.

• Yleisten kirjastojen viestintää 

suunnittelevaan ryhmään Tiina Salo



Vaikuttavuus
• Kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia 

–julkaisu, vaikuttavuutta tarkastellaan eri 

näkökulmista. 

• Kirjastojen merkitys julkisena tilana tulee 

korostumaan (Tanska & Norja, vain 

puolet lainaa)

• Tulevaisuus: kirjastoverkko pienenee ja 

keskittyy, muut kuin tietoon keskittyvät 

funktiot korostuvat



IFLA -kuulumiset
• IFLA 2016 Columbus, Ohio, Yhdysvallat

• Yleisten kirjastojen satelliitti Zagrebissa 2016;

- TOR –verkko

- asunnottomien tilanne kirjastojen kannalta

- Uusi IFLA-hanke Data atlas: : aggregate, interact, 

compare, tell stories and analyse global library data. 

Keskittyy muuhun kirjastovaikuttavuuteen kuin 

lainaukseen. Saa rahoituksen Bill Gates säätiöltä.

• Public Library of the World palkinto 2016 (5000 

euroa): Voittaja 2015 oli Kista Public Library. 



Tekijänoikeuksista lyhyesti

• Esitys- ym. näyttöoikeudet hankitaan aina kaikille 

kirjastoille yhteisesti, YKN informoi 

• Päivi Litmanen-Peitsala kokoaa tekijänoikeus-

kysymyksiä, tekee niistä FAQ, tulee Kirjastot.fi –

sivuille. Kifin sivuille myös sopimukset 

tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

• Varo tavaramerkkioikeullisia tuotteita (Disney, 

Lego, Harry, Muumit jne.). Ei kannata käyttää.



Tekijänoikeudet jatkoa…

• Vinkkauksessa lyhyet pätkät sallitut ilman 

lupaa sitaattioikeudella. Ylen DVD-elokuvien 

esittäminen sallittu. Kirjailijavierailuja ei saa 

mainostaa kirjakansikuvilla, mutta ns. 

kirjanaaman saa tehdä, koska on uusi teos

• Teosten esittäminen sallittu, mikäli se ei ole 

tilaisuuden pääasia (ääneen luku 

ompelukerhossa). 

• Kun tekee esim. kirjavinkkausta kouluille ym. 

opetukseen Operight.fi -sivusto

http://www.operight.fi/


Kirjaston tilojen vuokrauksen ja 

käytön rajoitukset 

• Kirjaston tilojen vuokrausta ei voi kieltää 

miltään ryhmältä vain ryhmän 

mielipiteiden takia

• Soldiers of Odin –paita päällä saa 

kulkea kirjastossa

• Vasta, jos tekee jotain, voidaan 

poistaa/kieltää


