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BTJ Finland Oy ja Booky.fi Oy
Booky.fi Oy:stä tuli 11.1.2017 BTJ Finland Oy:n pääomistaja. 
Kirjastoseura jatkaa edelleen omistajana ja yhtiön hallituksessa. 

Konsernissa BTJ keskittyy ensisijaisesti kirjastojen palvelemiseen ja 
Booky.fi muihin asiakasryhmiin. Voimassa olevat kirjastosopimukset 
jatkuvat sellaisenaan.

1.3.2017 BTJ Finland Oy:n toimitusjohtajana aloittaa Katriina 
Jaakkola.

Katriina on aiemmin toiminut Kirjakauppaliiton ja Kirjamedian 
toimitusjohtajana, Talentum Median Ammattikirjojen vastaavana 
kustannuspäällikkönä sekä monissa muissa kirja-alan merkittävissä 
luottamustehtävissä.

1.4.2017 BTJ:n logistiikkapalvelut siirtyvät Booky.fi:n hoitoon.
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BTJ:n palveluportfolio

• Metadata-analytiikka
• Mediapankin konsultointi
• Listatuotanto
• Valikoimapalvelut
• Sisustus/kaluste-
konsultointi

• Mediavälitys
• E-mediavälitys
• Koulukirjavälitys
• Lehtivälitys
• Pro:n kalusteet ja tarvikkeet
• Älykkäät kalusteet

• Integraatiotyökalut 
poimintaan tietokannoista 
(Z39.50)

•BTJ Arvo/Osa-Arvo 
(2.0)

•BTJ Osallistava Valinta
•Älykkäät applikaatiot

• BTJ Luettelointituotanto
• Metadatatuotanto
• BTJ Aleksi
• BTJ Kuvapankki
• BTJ Tuotetietopalvelu
• BTJ Mediapankki
• Kirjastoalan julkaisut
• Muut julkaisut
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Asiakkaat

• BTJ Informaatiopalvelut

• Kirjastot

• Julkiset organisaatiot

• Valitut yksityiset yritykset

• Muut liiketoiminnat

• Kirjastot

• Julkiset organisaatiot



Onnistumisen edellytykset

1. Asioiden loppuunsaattaminen

2. Onnistuneet tulokset

3. Nopeus

4. Prosessien jatkuva kehittäminen

5. Oikeat kumppanuudet
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Luettelointipalvelu
Asiakasohjausryhmän jäsenet Kundstyrgruppens medlemmar

Marjukka Laapotti (Lahti)

Jarmo Louet (Jyväskylä) 

Miika Miettunen (Espoo)

Antti Heikkinen (Oulu) 

Eeva-Riitta Peltonen (Tampere) 

Mari Vidgren (Kuopio) 

Katriina Strandwall (Vaasa)

Yrjö Lindegren (Helsinki) 

Markku Untinen (Porvoo)

Lisa Strömsholm (Raasepori) 

Annika Joensuu (Pietarsaari) 

Eija Sjöblom (Kemiönsaari) 

Karolina Zilliacus (Parainen) 

Henriikka Kokki (Sipoo)  

Pia Lunabba (Vaasa) 

Inger Kankkonen (Kokkola) 



Luettelointipalvelu
1. Tietuetuotannon volyymi, nopeus ja prosessikehityksen tilanne 2016

• N + 15 % enemmän tietueita kuin v 2015

2. Yhteistyökumppanuudet (Celia, Kansalliskirjasto, maahanmuuttajat, ..)

3. RDA (testitietueet lähetetty 17.1.)

• Musiikki ei vielä mukana

4. Poimintaserveri/konversioapu muutostilanteissa

5. Koulutus: formaattikoulutukset, sääntökoulutukset, kuvailu ja sisällönkuvailu käytännössä

6. Luettelointipalvelun jatko 2018-

• Esitys kirjastoille keväällä 2017

• mm Viddla –elokuvien luettelointi kevät 2017

7. Automatisaatio tulevaisuudessa

• Asiantuntijuutta tarvitaan edelleen



Luetteloinnin ekstranet

1. Extranetiin on yhdistetty 
toiminnallisuus, joka mahdollistaa 
luettelointiin liittyvän tiedon 
jakamisen ja kommunikoinnin –
viestintä näkyy kaikille extranetin 
käyttäjille

2. Palautemahdollisuus luetteloinnin 
virheistä sekä vastaukset virheisiin 

3. Mahdollisuus hakea korjattuja 
tietueita, vrt. Allfons-tiedote

4. Mahdollisuus karhuta luettelointi-
tietueita extranetin kautta

5. Luettelointitietueen arvioitu 
toimitusaika



Luetteloinnin Round table
18.1.2017 – teemat ja jatkotoimet

1. Luettelointikäytännöt ja niiden kehittäminen YKN:ssä

2. Ennakkotieto/rikaste-ehdotukset YKN:lle 
-> miten kehitetään ja tarjotaan BTJ-näkökulmasta

3. Tarjous luetteloinnin jatkosta kirjastonjohtajille/kunnille 
-> helmikuussa -17

4. Kirjastonjohtaja-foorumi säännöllisesti koolle

5. Ehdotus muilta osin molemminpuolisen tekemisen järkevästä 
tavasta & yhteistyöstä



Viddla 
Nopeasti käyttöönotettava ’avaimet 
käteen’-palvelu alkuvuodesta 2017 –
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi.

Käyttäjän iän tarkistus kirjastojärjestel-
mästä (tunnistus kirjastokortilla).

Kuukausibudjetin ja lainaajakohtaisten 
käyttörajojen hallinta.

Luettelointipalvelun kautta tarjolla 
marc-tietueet sisällöstä.

Elokuvat katsottavissa 48h tietokoneelta, 
tabletista ja puhelimesta, dvd-tasoinen 
kuvanlaatu.

Elokuvastudioiden auktorisoima palvelu -
valikoimassa kotimaisia, pohjoismaisia, 
eurooppalaisia ja Hollywood-elokuvia.

Korvaus käytön mukaan: 
3 eur / katselu (alv. 0).



[linkki 
demoon]



Osallistava valinta

1. Lainaajille mahdollisuus vaikuttaa 
kirjaston hankintoihin, kirjasto 
päättää

2. Lisää vuorovaikutusta, 
sitoutuneisuutta, imagoa, aktivoi 
–> vaikutus kirjastopalveluiden 
käyttöön

3. Mahdollistaa useat yhtäaikaiset 
valikoimalistat eri aihepiireistä

4. Eri kohderyhmien ja kulttuurien 
parempi huomioiminen

5. Myös mobiililaitteissa

Kirjastoreferenssit:

• Helsinki, Sipoo, Turku, 
Hämeenlinna..



Princh – tulostusratkaisu kirjastoille
• Käyttäjät voivat tulostaa kirjastossa suoraan 

älypuhelimesta, tabletista, kannettavalta tai 
kirjaston asiakaspäätteiltä ja maksaa tulosteet 
suoraan päätelaitteelta

• Ei tarvetta tulostuskortin jne. ostamiselle

• Maksutapoina pankki- ja luottokortit, käteinen sekä 
mobiilimaksaminen, valmiit ohjeistukset – käyttäjä 
maksaa tulosteista käytön mukaan

• Princhin oma veloitus on sivumäärästä riippumatta 
kiinteä 0,35 eur per tuloste, esim:

• 5 sivua -> yhteensä 2 eur

• Kirjasto 1,58 eur

• Tapahtumaveloitus 0,07 eur

• Princh 0,35 eur

• Päätöksestä käyttöön: 2-4 viikkoa

• Parempaa palvelua asiakkaille!



Arvo 2.0
• Käyttöliittymänä tuttu BTJ Aarre-

verkkokauppa, jossa nähtävillä aina 
ajantasaiset hinnat ja saatavuudet sekä 
haettavissa koko aineisto-valikoima

• Tilaustiedot siirtyvät automaattisesti 
kirjastojärjestelmään (Aurora, Koha, 
Sierra, Mikromarc)

• Tuki puitesopimusmallille usean 
välittäjän kanssa

• Käyttäjinä AMK-kirjastot, Vaski-
kirjastoissa Naantali pilotoi parhaillaan 
ensimmäisenä Aurora-kirjastona

• Käyttöönotot Mikkelissä, Raahessa ja 
Eepoksessa meneillään

• Korvaa vanhan BTJ Arvon 
vuoden 2017 aikana



Lehtivälitys
1. KL Kuntahankinnan kilpailutuksen voitto 2017-2020 BTJ:lle – yli 

puolet yleisistä kirjastoista BTJ:n lehtiasiakkaita

2. Tarjottava julkaisukanta sisältää yli 30 000 eri julkaisua. 

3. Mukana kattavasti kotimaiset kustantajat sekä vahva tarjonta 
ulkomaalaisia ammatti- ja aikakauslehtiä.

4. Välitämme julkaisut kaikissa formaateissa (esim. painettu + online, 
e-lehdet / e-kannat).

5. Kotimainen asiakaspalvelumme palvelee kolmikielisesti puhelimella 
ja sähköpostitse.

6. Tunnuksilla toimiva / webpohjainen tilausjärjestelmä asiakkaan 
käytössä 24/7



Koha-yhteistyö
Kaikki BTJ:n uudet palvelut suunnitellaan ja toteutetaan Kohan 
kanssa mahdollisimman hyvin yhteensopiviksi. Nykyisistä 
palveluista mm. Arvo 2.0, Kuvapankki, Osallistava valinta ja 
Luettelointipalvelu tukevat Kohaa.

Jos BTJ:n palvelun hyödyntäminen edellyttää muutoksia 
Kohaan, BTJ tukee aktiivisesti Koha-Suomi Oy:tä mm. 
osallistumalla määrittelyyn, antamalla esimerkkikoodia 
käyttöön ja osallistumalla testaukseen.

BTJ:n uusi z39.50-palvelu on toteutettu Kohalla. Tutkimme 
Kohaa vaihtoehtona myös eräiden muidenkin palveluidemme 
tekniseksi alustaksi.

Tulevaisuudessa pyrimme olemaan enemmän 
osa Koha-yhteisöä.



Koha-tapaamisen 20.1.2017 
teemat ja jatkotoimet

1. Luetteloinnin erillinen läpikäynti Kohan kanssa valituista teemoista 
(helmikuu -17)

2. Koha toimittaa helmi-maaliskuussa -17 BTJ:lle ehdotuksen valintalistojen tulevaksi muodoksi 
– em. ehdotuksen tuottamiseksi BTJ toimittaa Kohalle Helmet/Vaski-listakriteerit tutkittavaksi

3. Sovitaan molemminpuolisesti tietueiden toimittamisen prosessista ja tarvittavista kontrolleista 
välillä BTJ à Täti à paikalliskirjastot.

4. Koha tekee ehdotuksen BTJ:lle kuvapankki-asiassa (huhtikuu -17)

5. BTJ:n prosessi- ja palvelukehitys à ’avaimet käteen’-logistiikka eli hyllyvalmiit kirjat (sis. 
muovitus, tarroitus, tietueet…)

6. Koha-tasoisesti käydään pohdintaa mitä hankintaprosessin vaiheita kannattaa tehdä 
Kohassa, mitä Finnassa ja mitä aineistotoimittajan järjestelmissä (hankintaehdotukset, 
osallistaminen, valinnat, tilaaminen…)

7. Erillinen tekninen tapaaminen Koha-Suomi – BTJ välillä alkuvuoden aikana



Älykalusteet & uudet digitaaliset käyttötottumukset

Valmius tarjota lainaajien 
uusien digitaalisten 
käyttötottumusten pohjalta 
älyomaisuudet kalusteisiin, 
lainaus- ja 
palautusautomaatteihin, 
kirjahyllyihin ml. rikastaminen
lainaajatasolla.

Yhteistyössä ATP Automation 
Oy:n kanssa. Kalusteet ja 
tietosisällöt BTJ:ltä, 
älyominaisuudet ATP:ltä.



Yhteistyöprojekteilla (AMK Turku) uusia hyötyjä 
kaikille

Capstone innovaatioprojekti yhdistää 
Turussa monialaisesti eri 
koulutusohjelmia, mm. tieto-tekniikka, 
kirjasto- ja tietopalvelut. 

Yhdistämällä työelämän ja opiskelun 
tulevaisuuden näkökulmia 
konkreettisella ja realistisella tavalla 
hyötyvät kaikki 
osapuolet lopputuloksista.

BTJ mukana Osallistava valinta ja 
Mediapankki palveluilla

http://closertothecustomer.blogspot.fi



Aleksi
1. Hakupalvelu / artikkeliviitetietokanta 

kotimaisten lehtien sisältöihin.

2. Sisältää sekä kokotekstejä että viitetiedot 
lehtiartikkeleihin.

3. Seurattavia aikakauslehtiä <300 kpl jaoteltuina 
YKL-luokituksen mukaisiin teemoihin. 

4. Vuosikartunta: noin 25.000 tietuetta. 

5. Valikoimassa on ajateltu sekä yleisten 
kirjastojen asiakkaita että eri alojen 
ammatillisten oppilaitosten ja 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoita.

6. Etäkäyttömahdollisuus.

Referenssit

• yli 15 ammattikorkeakoulua

• yli 50 kirjastoa

• tutkimuslaitoksia, yliopistokirjastoja, yrityksiä..



Avain
• Avain on Suomen merkittävin selkokirjallisuuden kustantaja.
• Selkokirjallisuuden uutuuksia: 100 totuutta Suomesta, Tatu, Iiris ja pääkallomies, Emman ja Eetun 

yllätyslöytö.
• Uusi aluevaltaus selkokirjoissa ensimmäisenä Suomessa: 

• Alakouluikäisille ja eskareille suunnattu kirja, jossa sama tarina kerrotaan suomeksi ja 
arabiaksi. 

• Haluamme vastata kirjastojen ja suomalaisen muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin ja olla 
osaltamme mukana kehittämässä tasa-arvoista ja hyvää tulevaisuutta kaikille suomalaisille. 
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