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Esipuhe

                    Vuosi 2017 on ollut tavallista tapahtumarikkaampi.

Ensiksikin vuoden alusta astui voimaan uusi kirjastolaki. Sen yksi keskeinen muutos on
maakuntakirjastotoiminnan loppuminen ja korvautuminen alueellista kehitystehtävää hoitavilla
kirjastoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa, joka annettiin syyskuussa, määrättiin Turun
kaupunginkirjasto hoitamaan sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen kuntien alueellinen
kehittämistehtävä.

Muutos on suurempi teoriassa kuin käytännössä. Jatkossakin tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä
kaikkien Satakunnan kirjastojen kanssa Satakirjastot-yhteisjärjestelmän kautta. Iso muutos koskee
maakunnallisen yhteistyön kannalta sitä, että kustannukset, jotka aikaisemmin voitiin maksaa
erillisellä maakuntakirjastotoiminnan avustuksella, tulevat jatkossa kuntien itse maksettavaksi. Uskon
myös, että yhteistyö Turun kaupunginkirjaston kanssa tulee olemaan hedelmällistä.

Toinen uuden lain tuoma suuri muutos on kirjastoalan kelpoisuusvaatimuksien väljentäminen lain
tasolla. Käytännössä tämänkään muutoksen ei välttämättä tarvitse olla kovin suuri; kunnat itse
määrittelevät kelpoisuusvaatimukset työsuhteita ja virkoja täyttäessään.

Ehkäpä suurin muutos on uuteen kirjastolakiin kirjaston tehtäväksi määritelty aktiivisen
kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä,
että kirjastojen tulee pitää huolta, että kokoelmat ovat monipuolisia ja uudistuvia, niin että ne
tarjoavat käyttäjille erilaisia näkökulmia yhteiskuntaan. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että kirjaston
odotetaan järjestävän entistä enemmän erilaisia tapahtumia: keskustelutilaisuuksia, luentoja,
esityksiä etc. Entistä tärkeämpää on tukea kansalaisten osallistumista, joka nähdäkseni toteutuu
parhaiten tekemällä esim. tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä eri järjestöjen, yhdistysten ja
yhteisöjen sekä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Toinen suuri muutos, jota pitkään valmistelimme, oli uuden kirjastojärjestelmän kilpailuttaminen,
päättäminen ja käyttöönotto. Nyt kun elämme kolmatta päivää uuden järjestelmän käyttöönoton
jälkeen, voimme todeta, että uusi järjestelmä toimii. Vielä on aika paljonkin tehtävää ja säätämistä
ennen kuin kaikki toimii kuten on tarkoitus. Vuodenvaihteen jälkeen pitäisi mm. asiakkaiden
verkkomaksamisenkin onnistus. Ensi vuonna otetaan käyttöön vielä joitakin lisäominaisuuksia.

Seutukirjasto aloitti toimintansa vuoden alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Porin kaupunki
tuottaa kirjastopalvelut myös Nakkilan kunnalle niin, että Nakkila maksaa Porille palveluiden
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tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Nakkilan kunnassa on oltu tyytyväisiä seutukirjaston
toimintaan.

Lavian kirjasto siirtyi uusiin tiloihin Suomelan koululle. Nyt kirjasto on sekä ala- että yläkoululaisten
kanssa samassa rakennuksessa. Kankaanpään kirjaston laajennus on viittä vaille valmis. Eurajoki ja
Luvia yhdistyivät. Nyt meitä Satakirjastoja on 17 kunnankirjastoa.

Lainaukset ja kirjastokäynnit ovat kautta maan hienoisessa laskusuunnassa. Toisaalta
tapahtumatuotanto, käyttäjäkoulutus ja kirjavinkkaukset ja niiden käyttäjät ovat hyvässä kasvussa.
Vinkkaus tuottaa myös tulosta, esim. Porissa lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden lainaus on
kasvussa, vaikka muu lainaus laskee.

Kuntaliiton joulukuussa julkaisema yli 12 000 vastaajan vastauksiin perustuva kysely osoittaa, että
91 prosenttia kuntalaisista pitää kirjastopalveluja melko tai erittäin hyvin hoidettuna kunnallisena
palveluna. Kirjastopalvelut saivat korkeimman arvosanan kaikista kunnallisista palveluista.

Keväällä toteutettu Satakirjastojen asiakaskyselyn tulos oli vielä parempi: 93 prosenttia
Satakirjastojen vastaajista (n. 1200 kpl) oli täysin samaa mieltä siitä, että kirjasto on tärkeä
kunnallinen peruspalvelu.

Lämmin kiitos kaikkien Satakirjastojen henkilökunnalle kuluneesta vuodesta!

Asko Hursti, kirjastotoimenjohtaja
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Maakuntakirjastotoiminta 2017

1. Satakunnan maakuntakirjastoalue

Satakunnassa oli 17 kuntaa vuonna 2017. Kuntien määrä väheni yhdellä edellisvuoteen verrattuna
1.1.2017 alkaen Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen toteuduttua.

2. Maakuntakirjaston tehtävät

1.1.2017 astui voimaan uusi Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016 / 1492), jossa säädetään yleisistä
kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta
edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

Uuden lain 8 pykälässä, joka tulee voimaan 1.1.2018, säädetään alueellisesta kehittämistehtävästä
ja todetaan, että alueellista kehittämistehtävää hoitavista yleisistä kirjastoista ja niiden toimialueista
säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (660 / 2017).

Valtakunnallisella ja alueellisella kehittämistehtävällä korvataan nykyinen organisaatiomalliin
perustuva keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä. Uudistuksen vaikutuksena alueellista
kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen lukumäärä pienenee nykyisestä 18 maakuntakirjastosta
yhdeksään kirjastoon, jotka hoitavat yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää ja, jotka
nimetään OKMa yleisistä kirjastoista (660 / 2017) pykälässä 8.

Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella kehittämistehtävällä
toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä
yhteistoimintaa. Yhteisten palvelujen toteuttamisessa kehittämistehtävää tulee hoitaa yhteistyössä
yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa.

Vuonna 2017 Porin kaupunginkirjasto toimi Satakunnan maakuntakirjastona entiseen tapaan
valtioneuvoston asetus kirjastoista (406 / 2013) pykälässä 2 säädettyjen maakuntakirjaston tehtävien
mukaisesti.
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3. Maakuntakirjastotoiminnan rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtion-
avustusta maakuntakirjastotehtävien hoitamiseen. Valtionavustus myönnetään hakemuksesta.

Avustuksen tason määrittelemiseksi aluehallintovirasto käy vuosittain maakuntakirjaston kanssa
seurantaneuvottelun, jossa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja taloudellista toteutumaa sekä
tulevan vuoden toimintasuunnitelmia.

Edellisen vuoden valtionavustuksen käytöstä maakuntakirjasto antaa selvityksen opetus- ja
kulttuuriministeriölle aina seuraavana keväänä.

4. Maakuntakirjastotoiminnan ja –palvelujen arviointi

Aluehallintovirastot vastaavat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista. Arvioinnin
teemat ja alustavat arviointikohteet perustuvat peruspalvelujen arviointisuunnitelmaan.

Arviointi perustuu kirjastolakiin. Arvioinnin tulosten avulla aluehallintoviranomainen seuraa
kirjastopalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään
valtakunnallisessa kehittämistyössä ja säädösvalmistelussa. Kirjastotoimen arviointikohteet sovitaan
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Peruspalvelujen lisäksi tehdään myös muita
alueellisia arviointeja ja kuntakäyntejä.

Peruspalvelujen arviointi tehdään joka toinen vuosi. Raportit löytyvät Patiosta, www.patio.fi

Vuonna 2017 kirjastotoimessa peruspalvelujen arviointikohde oli kirjastopalvelut lasten (0–14 -
vuotiaat) lukemisen ja lukutaidon edistäjänä. Kirjastotoimen arviointi on osa aluehallintovirastojen
tuottamaa peruspalvelujen arviointia ja tulokset julkaistaan aluehallintovirastojen peruspalvelujen
arviointiraportissa kesällä 2018. Arvioinnissa tarkastellaan uuden yleisiä kirjastoja koskevan lain
toteutumista lasten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen saatavuuden, toimivuuden ja
organisoinnin osalta. Arvioinnissa tarkastellaan myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä lasten
kirjastopalvelujen toteuttamisessa.

Välivuosina opetus- ja kulttuuriministeriö voi antaa aluehallintovirastojen tehtäväksi muita
arviointeja.

Aluehallintoviraston tavoitteena on laadukkaat kirjastopalvelut, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea,
osallisuutta ja hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys lisääntyy osana alueellista kehitystä
sekä osaamista.

http://www.patio.fi/
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Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluita, jotka on järjestetty alue- ja väestörakenteen kannalta
tarkoituksenmukaisesti.

Aluehallintovirastot seuraavat ja edistävät kirjastojen toimintaa
•    kehittämistoiminta-avustukset
•    perustamishankkeisiin ja kirjastoautoihin tarkoitetut avustukset
•    kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
•    informaatio-ohjaus
•    kansainvälistymisen edistäminen ja matka-avustukset.

Aluehallintovirastot arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua
•    tilastojen kokoaminen ja vuosiarviointi
•    peruspalvelujen arviointi ja muut alueelliset arvioinnit.

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokantaan kootaan vuosittain tilastot kaikista Suomen
kirjastolaitoksista. Tietokannan tiedot ovat kaikkien käytettävissä Internetissä, osoitteessa
http://tilastot.kirjastot.fi/

Aluehallintovirastot seuraavat ja arvioivat maakuntakirjastotoimintaa yhteistyössä opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa.

Aluehallintovirastot käyvät vuosittain seurantaneuvottelut alueensa maakuntakirjastojen kanssa.

Kirjastotoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ovat kirjastotoimen
ylitarkastaja Päivi Almgren, jonka vastuulle kuuluvat kirjastotoimen kehittäminen ja peruspalvelujen
arviointi, kirjastojen kehittämis- ja rakentamishankkeet, kirjastoalan henkilöstön täydennyskoulutus,
yleisten kirjastojen tilastot ja kirjastoalan kansainväliset asiat, ja nuorisotoimentarkastaja Arja
Randell, jolle kuuluvat kirjastotoimen valmistelu- ja talousasiat.

5. Yleisten kirjastojen neuvosto

Yleisten kirjastojen neuvosto on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja
muodostava elin. Se edustaa yleisiä kirjastoja kirjastoverkon yhteistyössä.

Neuvostossa ovat edustettuina Yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja maakuntakirjastot sekä kunkin
maakuntakirjastoalueen kirjastot keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta. Satakunnan
maakuntakirjastoalueen kirjastojen edustaja kaksivuotiskaudella 2017 - 2018 on kirjastotoimen-
johtaja Satu Soppela-Hyle (Harjavallan kaupunginkirjasto) ja varajäsen kirjastonjohtaja Helena
Kuivasniemi-Lehti (Eurajoen kunnankirjasto).

http://tilastot.kirjastot.fi/
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Yleisten kirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma, pöytäkirjat, selvitykset, työvaliokuntien muistiot
ym. löytyvät osoitteesta http://www.kirjastot.fi/neuvosto/.

6. Satakuntalaisten kirjastojen Yhteistyö-foorumi

Satakuntalaisten kirjastojen Yhteistyö-foorumi kokoaa yhteen maakunnan yleiset ja tieteelliset
kirjastot. Vuodesta 2004 alkaen Yhteistyö-foorumi on kokoontunut kahteen vuosittaiseen
yleiskokoukseen. Puheenjohtajuus kiertää, tällä hetkellä siitä vastaa Satakunnan ammattikorkea-
koulun kirjasto.

Yhteistyö-foorumi mm. järjestää säännöllisin välein alueellisen kirjastopäivän, joka kokoaa yhteen
maakunnan kirjastoammattilaiset ja tärkeimmät yhteistyötahot.

7. Satakunnan seutukirjasto

Satakunnan seutukirjasto aloitti toimintansa 1.1.2017. Seutukirjaston muodostavat tässä vaiheessa
Porin kaupunki ja Nakkilan kunta.

Yhteistoimintasopimus kirjasto- ja tietopalveluyhteistyöstä (Satakunnan seutukirjasto) on sopimus,
jonka mukaisesti Nakkilan lisäksi myös muut Satakunnan kunnat voivat halutessaan liittyä
Satakunnan seutukirjastoon, jossa Porin kaupunki toimii vastuukuntana.

8. Satakirjastot-yhteisjärjestelmä

Satakunnan maakuntakirjaston toiminta-alueella kaikki kunnat / kirjastot ovat mukana yhteisessä
kirjastojärjestelmässä, jonka myötä mm. käyttösäännöt, maksut ym. käytännöt on yhtenäistetty.
Satakirjastot-yhteisjärjestelmä on ollut toiminnassa loppuvuodesta 2009 alkaen.

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/
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8.1. Toiminta vuonna 2017

8.1.1. Johtoryhmä

Kokoukset
9 kokousta

Tärkeimmät päätökset
 Päätös järjestää kilpailutus kirjastojärjestelmähankinnasta. Kilpailutuksen voitti Axiell Finland

Oyj. Aurora-kirjastojärjestelmän käyttöönottoprojekti alkoi 13.9.2017 ja uusi kirjasto-
järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 19.12.2017

 Luettelointityön keskittäminen neljän vastuukirjaston, Porin, Harjavallan, Kankaanpään ja
Rauman kirjaston, hoidettavaksi uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton myötä

 Maakunnan edustajien valinta Yleisten kirjastojen neuvostoon vuosiksi 2017-2018,
varsinainen edustaja Satu Soppela-Hyle ja varalle Helena Kuivasniemi-Lehti

 Satakunnan edustajien valinta Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisiin työryhmiin,
Koulutustyöryhmään Paula Kauppila, Iki-työryhmään Merja Kalliomäki ja Varsisto-
työryhmään Katriina Sarkkinen

 Satakirjastojen liittyminen KuntaPro:n kilpailuttamaan aineistohankintasopimukseen
1.3.2017 alkaen. Sopimuskumppani Kirjavälitys

 Satakirjastojen välisen seutulogistiikan uudistaminen. Posti jatkoi sopimuskumppanina.
Postin salkkukuljetuksesta siirryttiin yön yli –palveluna toteutettaviin seutukuljetuksiin
2.10.2017 alkaen. Tämän myötä kaikista Satakirjastoista noudetaan ja tuodaan
seutukuljetukset päivittäin

 Päätös Satakirjastojen yhteisestä e-kirjojen ja e-äänikirjojen hankintabudjetista vuodelle
2018. Kokonaissumma 20 000 €, josta Pori maksaa 5 000 € ja hoitaa valinnan sekä
hankinnan

8.1.2. Työryhmät

Luettelointi-työryhmä
Kokoukset
3 kokousta

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta -työryhmä
Kokoukset
10 kokousta
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Syksyllä 2016 ja alkuvuonna 2017 vertailtiin Suomen yleisissä kirjastoissa käytössä olevia
kirjastojärjestelmiä, mukana selvityksessä oli vapaan lähdekoodin Koha sekä kaupalliset Mikromarc
(OLS) ja Aurora (Axiell).

Kaupalliset järjestelmät vastasivat ominaisuuksiltaan paremmin Satakirjastojen tarpeita, joten
Satakirjastojen johtoryhmä päätti 1.3.2017 järjestää kilpailutuksen kirjastojärjestelmästä.

Kilpailutusta ja myös uuden järjestelmän käyttöönottoa varten valittiin projektiryhmä, Asko Hursti,
Paula Kauppila, Till Paala, Vesa Taimi, Merja Kalliomäki, Elina Nikola ja Sari Pajunen (Pori), Aini
Lähteenmäki (Kankaanpää), Marjut Tiisala (Huittinen).

Kilpailutus järjestettiin huhti-toukokuussa yhteistyössä Porin hankintapalveluiden kanssa.
Kilpailutuksen voitti Axiell Aurora -kirjastojärjestelmä.

Kesäkuussa Satakirjastot-johtoryhmä valitsi samat jäsenet käyttöönottoprojektin projekti- ja
johtoryhmäksi ja Aurora-projektipäälliköksi Till Paalan Porista.

Uusi kirjastojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 19.12.2017.

Uuden kirjastojärjestelmän myötä asiakkailla on käytössään uusia ominaisuuksia, mm.
verkkomaksaminen ja oman lainahistorian selaus verkkokirjastossa.

Työryhmät valmistelevat päätösasioita johtoryhmälle.

8.1.3. Satakirjastot-yhteyshenkilö

Porin kaupunginkirjastossa Satakirjastot-yhteyshenkilönä toimii kirjastonhoitaja Leena Vainikainen.

Satakirjastot-tehtävät on keskitetty hankinta- ja luettelointipalvelujen hoidettaviksi osastonjohtaja Sari
Pajusen vastuulle.

Yhteystiedot s-posti sari.pajunen(at)pori.fi ja leena.vainikainen(at)pori.fi

8.1.4. Satakirjastot-tilastot

Tilasto vuoden 2017 aikana annetuista seutulainoista Satakirjastot-järjestelmässä on toi-
mintakertomuksen liitteenä 1.
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Seutulainatilasto on laadittu siten, että näkyvissä on yksittäisen kirjaston osalta, montako seutu-
lainaa se vastaanotti ja antoi kiertoon.

Lisätiedot tilastosta kirjastovirkailija Eila Salmi, s-posti eila.salmi(at)pori.fi.
Alueellisen logistiikan ja kuljetusten yhteyshenkilö kirjastotyöntekijä Minna Kataja, s-posti
minna.kataja(at)pori.fi.

9. Yleisten kirjastojen konsortio

Yleisten kirjastojen konsortio perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Se mahdollistaa kirjastoille
yhteistyön hankinnoissa ja luetteloinnissa sekä koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa.
Konsortio vaikuttaa aktiivisesti kirjastoille kehitettäviin e-palveluihin.

Konsortion käyttö hankinnoissa on tullut ajankohtaiseksi e-aineistojen yleistyessä, sillä digitaalisten
aineistojen käyttöoikeuksiin ja tekniikoihin liittyy paljon erityiskysymyksiä. Aineistoneuvottelut
käydään usein kansainvälisten toimijoiden kanssa. Palvelun käytettävyys ja tekninen sopivuus on
testattava eri laitteiden ja kirjastojärjestelmien kanssa, myös verkko-aineiston käyttöönotto sekä
markkinointi on järkevää tehdä yhdessä. Tämä säästää kustannuksia ja antaa mahdollisimman
suuren medianäkyvyyden.

Konsortio toimii yhteistyössä KL-Kunta-hankintojen kanssa. Kilpailutettavat aineistot määritellään
konsortion jäsenten kesken. Kilpailutuksen tuloksena on puitesopimus, johon kirjastot voivat liittyä.
Konsortioon osallistuminen ei velvoita hankkimaan aineistoja.

Yhteistä viestintää ja markkinointia kehitetään päämääränä verkkoaineistojen sujuva löydettävyys.
Tämä tapahtuu tekemällä valtakunnallisia palveluja, opetus- ja markkinointimateriaaleja ja
yhtenäistämällä tunnuksia. Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppanina on Kirjastot.fi sekä
konsortioon liittyneet kirjastot.

Yleisten kirjastojen konsortion toimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto – yleisten kirjastojen
keskuskirjasto. Jäseniksi voivat liittyä kaikki yleiset kirjastot tekemällä konsortiosopimuksen.
Satakirjastot liittyivät yhteisjärjestelmänä konsortioon vuonna 2014.

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Kauppila jatkaa Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän
varajäsenenä kaudella 2017-2019.

Lisätiedot https://www.kirjastot.fi/konsortio

https://www.kirjastot.fi/konsortio
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10. FinElib

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen
muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.
Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

Aineistojen tilauksiin ja toimivuuteen liittyvissä asioissa yhteyshenkilö vs. informaatikko Till Paala, s-
posti till.paala(at)pori.fi

Lisätiedot https://www.kiwi.fi/display/finelib/

11. Satakirjastojen yhteiset e-aineistot

Vuonna 2017 Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto kustansi alueen kaikille
yleisille kirjastoille seuraavat e-aineistot

 Ellibs Kirjasto –käyttöliittymä, hankintapaikka YKK
 Naxos Music Library –musiikinkuuntelupalvelu, hankintapaikka Naxos
 Naxox Music Library Jazz –musiikinkuuntelupalvelu, hankintapaikka Naxos
 Suomen Media-arkisto, hankintapaikka FinELib

Lisäksi kaikki kirjastot tarjoavat asiakkailleen muita e-aineistoja, mediapalveluja, e-kirjoja ja e-
äänikirjoja.

E-kirjojen ja e-äänikirjojen hankinnan suhteen on sovittu, että Porin kaupunginkirjasto hoitaa valinnan
ja hankinnan kaikkien Satakirjastojen puolesta, kustannuksista vastataan yhdessä.

12. Muu hankintayhteistyö

Hankintayhteistyötä maakunnallisesti ja / tai yhteisjärjestelmän puitteissa tehdään aina, kun se on
rationaalista ja tuottavaa. Kirjallisuus-, lehti- ja e-aineistohankinnan sekä yhteisjärjestelmään liittyvien
hankintojen lisäksi yhteisiä tarjouskilpailuja organisoidaan em. kriteerin pohjalta.

Porin kaupunginkirjasto organisoi yhteishankintoja yhteistyössä Porin kaupungin hankintapalvelujen
kanssa.

Lisätiedot kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti, s-posti asko.hursti(at)pori.fi tai kirjastotoimen
apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi.

https://www.kiwi.fi/display/finelib/Yhteystiedot
https://www.kiwi.fi/display/finelib/
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13. Finna

Finna on palvelu, joka tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda
aineistonsa yhteen ja kaikkien löydettäväksi.

Finna.fi -sivulta käyttäjä saa tiedon käytettävissä olevista aineistoista. Osaan digitoidusta sisällöstä
palvelu tarjoaa suoran pääsyn. Finna.fi -näkymän lisäksi Finna on hakupalvelujen kokonaisuus.
Organisaatiokohtaiset sivustot sisältävät pääasiassa yhden organisaation aineistot.

Kansalliskirjasto vastaa palvelun ylläpidosta ja palvelua kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien
kanssa. Arkistot, kirjastot ja museot myös vastaavat Finnan sisällöistä. Teknisessä toteutuksessa on
hyödynnetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Finna on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Satakirjastot ovat päättäneet ottaa Finnan verkkokirjastopalvelukseen, Finnan käyttöönotto
toteutetaan vuonna 2018.

Lisätiedot https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/jarjestelmaalustapalvelut/finna

14. Alueellinen kirjastotoiminta ja yhteistyö

14.1. Alueelliset hankkeet, hallinnoija ja toteuttaja Porin kaupunginkirjasto

Paikallishistoriat verkkoon –hanke, hankeaika 2015 – 2017, hankkeelle myönnetty
valtionavustusta 66 000 €. Lisätietoa osoitteessa
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/paikallishistoriat-verkkoon

Kirjastopalvelut ihmisten keskelle kauppakeskukseen –hanke,
hankeaika 2016 – 2017, hankkeelle myönnetty valtionavustusta 60 000 €.
Lisätietoa osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjastopalvelut-ihmisten-keskelle-
kauppakeskukseen

Satakirjastot-kirjastojärjestelmän vaihtaminen –hanke, hankeaika 2015 - 2017, Porin
kaupunginkirjaston johdolla käynnistettiin hanke, jolla Satakirjastot-yhteisjärjestelmälle
hankitaan uusi kirjastojärjestelmä. Hanke toteutetaan mukana olevien kuntien
talousarviomäärärahoilla ja henkilöstöresurssilla

Ammattikirjallisuuspalapeli-hanke, hankeaika 2016 – 2017, hankkeelle myönnetty
valtionavustusta 45 000 € Luvian kunnalle.

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/jarjestelmaalustapalvelut/finna
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/paikallishistoriat-verkkoon
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjastopalvelut-ihmisten-keskelle-kauppakeskukseen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjastopalvelut-ihmisten-keskelle-kauppakeskukseen
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Lisätietoa osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/ammattikirjallisuuspalapeli

Ammattikirjallisuuspalapeli -hanke on Satakirjastojen ja Vaski-kirjastojen yhteishanke, jonka
hakijana toimii Luvian kunta. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa HeadAI oy.

Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: yksittäisistä suositteluista älykkääseen
kokonaisuuksien hallintaan –hanke, hankeaika 2017 – 2018, hankkeelle myönnetty
valtionavustusta 85 000 €. Lisätietoa osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjaston-
k%C3%A4ytt%C3%B6kokemuksen-kehitt%C3%A4minen-yksitt%C3%A4isist%C3%A4-
suosittelusta-%C3%A4lykk%C3%A4%C3%A4seen

Mediakasvatussuunnitelma Porin kirjastolle –hanke, hankeaika 2017 – 2018, hankkeelle
myönnetty valtionavustusta 16 000 €. Lisätietoa osoitteessa
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/mediakasvatussuunnitelma-porin-kirjastolle

Helpompi elämä –hanke, hankeaika 2.10.2017 – 31.12.2018, hankkeelle myönnetty
avustusta Satakuntaliiton alueellisten kokeilujen AIKO-ohjelmasta 27 000 €. Lisätietoa
osoitteissa http://www2.pori.fi/kirjasto/helpompielama.html ja www.helpompi.fi

Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakunta-kirjaston hankehakemukset ja rahoitusta saaneet
hankkeet, kuten muidenkin satakuntalaisten yleisten kirjastojen hankkeet, löytyvät Yleisten
Kirjastojen Hankerekisteristä, http://hankkeet.kirjastot.fi/

Lisätiedot alueellisesta yhteistyöstä ja hankkeista kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti, s-posti
asko.hursti(at)pori.fi ja kirjastotoimen apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi.

14.2. Logistiikka

Aineistokuljetukset maakunnan kirjastoihin jatkuivat entiseen tapaan. Kuljetuksen piirissä olivat kaikki
Satakunnan alueen yleiset kirjastot. Porin kaupunginkirjasto toimii logistisena keskuksena, jonka
kautta kaikki kuljetusaineisto kulkee.

Seudullisen logistiikan uudistamista on suunniteltu ja valmisteltu pitkään. Kesäkuussa 2017
Satakirjastojen johtoryhmä päätti seudullisen logistiikan uudelleenjärjestelystä.

Lokakuun alusta alkaen siirryttiin seutulogistiikassa Postin yön yli –palveluun. Aineisto kulkee Porin
kaupunginkirjaston ja kuntien välillä yön yli –kuljetuksena postin normaalin jakelun mukana.

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/ammattikirjallisuuspalapeli
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjaston-k%C3%A4ytt%C3%B6kokemuksen-kehitt%C3%A4minen-yksitt%C3%A4isist%C3%A4-suosittelusta-%C3%A4lykk%C3%A4%C3%A4seen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjaston-k%C3%A4ytt%C3%B6kokemuksen-kehitt%C3%A4minen-yksitt%C3%A4isist%C3%A4-suosittelusta-%C3%A4lykk%C3%A4%C3%A4seen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjaston-k%C3%A4ytt%C3%B6kokemuksen-kehitt%C3%A4minen-yksitt%C3%A4isist%C3%A4-suosittelusta-%C3%A4lykk%C3%A4%C3%A4seen
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/mediakasvatussuunnitelma-porin-kirjastolle
http://www2.pori.fi/kirjasto/helpompielama.html
http://www.helpompi.fi/
http://hankkeet.kirjastot.fi/
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Kuljetussopimus solmittiin Postin ja Porin kirjaston välillä, Posti laskuttaa palvelusta Porin kirjastoa
kuukausittain. Porin kirjasto laskuttaa puolestaan muita Satakirjastoja kuljetuspalveluista ja myös
tätä varten on solmittu sopimukset.

Kustannusten jako perustuu asukaslukujen suhteeseen. Lisäksi kaikille kunnille tulee maksettavaksi
140 € perusmaksuna toimituspaikkaa kohden.  Posti hoitaa Porin kirjastossa myös rullakoiden
purkamisen ja täytön, mikä kuuluu yhdessä maksettaviin kustannuksiin. Myös uudet kuljetuslaatikot
hankittiin yhdessä.

Yhteyshenkilö kirjastovirkailija Minna Kataja, s-posti minna.kataja(at)pori.fi.

14.3. Tietotekninen yhteistyö

Satakirjastot-yhteisjärjestelmän vaatima palvelintila hankitaan käyttöpalveluna Axiell Finland Oy:ltä.

Maakuntakirjaston informaatikot antavat kirjastojärjestelmä-, tietoliikenneyhteys- ja palvelinasioissa
neuvontaa sekä asiantuntija-apua alueen kirjastoille.

Yhteyshenkilö informaatikko Vesa Taimi, s-posti vesa.taimi(at)pori.fi.

14.4. Tietopalvelu

Maakuntakirjaston tietopalvelu-tiimi hoitaa tarvittaessa tiedonhakuja maakunnan kirjastojen
pyynnöstä sekä vastaa Kysy kirjastonhoitajalta  –palvelussa myös maakunnan kirjastoille osoi-
tettuihin tai niiden aluetta koskeviin kysymyksiin ao. kirjastojen puolesta. Satakunnan alueella
Rauman kaupunginkirjasto on toinen palvelun vastaajakirjastoksi ilmoittautunut kirjasto.

Kysy kirjastonhoitajalta on kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu, jossa oli mukana 71 vastaa-
jakirjastoa. Vuoden 2017 aikana Porin kaupunginkirjasto vastasi 41 kysymykseen valtakunnallisessa
Kysy kirjastonhoitajalta  –neuvontapalvelussa. Neuvontapalveluihin vastaavat Porin kaupungin-
kirjastossa pääkirjaston tietopalvelun henkilökunta, 6,70 htv.



Maakuntakirjastotoiminta 2017 16 (23)

Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Kirjastopalvelut
Kauppila Paula

Porin kaupunki
Kirjastopalvelut Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori www.pori.fi/kirjasto

Lisätiedot Kysy kirjastonhoitaja  –neuvontapalveluista osoitteessa https://www.kirjastot.fi/kysy/

14.5. Satakunta-kokoelma

Maakuntakirjasto kokoaa ja ylläpitää Satakunta-kokoelmaa, joka sovittujen periaatteiden mukaan
sisältää koko maakuntaa koskevaa aineistoa, sekä tarjoaa tietopalvelua kokoelman sisällöstä.

Yhteyshenkilö tietopalveluvirkailija Pertti Lahdenmäki, s-posti pertti.lahdenmaki(at)pori.fi.

14.6. Viestintä ja tiedottaminen

Viestintää ja tiedotusta toteutetaan asetuksen, maakuntakirjastotoimintasuunnitelman ja hyvän
viestinnän toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Porin kaupunginkirjaston verkkosivuilla on Maakuntakirjastotoiminta –alasivut, johon on koottu
alueen kirjastoille ja muille yhteistyö-kumppaneille tarpeellista tietoa maakuntakirjastotoimintaan
liittyen, vuosittainen koulutussuunnitelma, koulutustilaisuuksien materiaalia ym.  Satakirjastot-
yhteisjärjestelmään liittyville asioille on oma alustansa Google docs –palvelussa, joka on tarkoitettu
alueen kirjastojen työntekijöille.

Viestintä liittyy pääasiassa kehittämiseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, hankintaan,
arviointiin ja Satakirjastot-toimintaan liittyviin asioihin.

Yhteyshenkilö kirjastotoimen apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi.

https://www.kirjastot.fi/kysy/
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15. Kaukopalvelu

Satakirjastot-järjestelmään kuuluville maakunnan yleisille kirjastoille annetut lainat ovat tilastoissa
seutulainoja. Varsinaisia kaukolainoja ovat muille kotimaisille tai ulkomaisille yleisille ja tieteellisille
kirjastoille lähetetyt lainat.

Vuonna 2017 Porin kaupunginkirjastoon tilattiin 526 kaukolainaa, myös ulkomailta. Kopioita toi-
mitettiin asiakkaille 48 kpl.

Seutulainatilasto vuodelta 2017 on liitteenä 1.

Kirjastojen yhteyshenkilö seutu- ja kaukolainoissa kirjastotyöntekijä Minna Kataja, s-posti
minna.kataja(at)pori.fi.

16. Maakuntakirjaston järjestämä alueellinen ammatillinen täydennyskoulutus

16.1. Täydennyskoulutussuunnitelma vuodelle 2017

Liite 2.

16.2. Osallistujat

Järjestettyihin maakunnallisiin ammatillisiin täydennyskoulutustilaisuuksiin, joita oli yhteensä 30 kpl,
osallistui yht. 584 Satakirjastojen työntekijää.

Kaikista maakunnan yleisistä kirjastoista osallistuttiin maakuntakirjaston järjestämiin koulutuksiin
vuoden aikana, joten 100 % tavoite täyttyi.
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16.3. Aiheet

Koulutustilaisuuksien aiheet edustivat ajankohtaisia kirjastoalan teemoja ja maakunta-
kirjastotoiminnan painopistealueita kuluneelle vuodelle, lisäksi koulutuksia järjestettiin esitettyjen
koulutusaihetoivomusten mukaisesti. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.

Suosituimmiksi aihepiireiksi vuonna 2017 nousivat uusi kirjastolaki ja käyttösäännöt, kirjallisuus ja
vinkkaaminen, kotouttaminen ja monikulttuurisuus sekä saavutettavuus.

Lisätietoja alueellisesta ammatillisesta täydennyskoulutuksesta antaa ja koulutusaihetoiveita
vastaanottaa kirjastotoimen apulaisjohtaja Paula Kauppila, s-posti paula.kauppila(at)pori.fi.
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Toimintakulut ja –tuotot vuodelta 2017

Maakuntakirjaston toimintakulut, yhteensä
280 982,00 €

 Henkilöstökulut
124 030,00 €

Henkilöstöresurssit maakuntakirjastotoiminnassa
Informaatikot (2) 0,40 htv, kirjastonhoitaja 0,20 htv, kirjastotoimenjohtaja 0,20 htv, kirjastotoimen
apulaisjohtaja 0,25 htv, kirjastovirkailija 1,00 htv, osastonjohtaja 0,20 htv, projektityöntekijä 2,70
htv, tietopalveluvirkailija 1,00 htv, toimistonhoitaja 0,10 htv, yht. 6,05 htv

Palvelujen ostot
108 953,00 €

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
27 193,00 €

Muut toimintakulut
 20 806,00 €

Maakuntakirjaston toimintatuotot, yhteensä
229 439,00 €

 Myyntituotot
159 169,00 €

Sisältää valtionavustuksen maakuntakirjastotoimintaan 117 000,00 €

Maksutuotot
229,00 €

Tuet ja avustukset
70 041,00 €
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                 Seutulainatilasto 2017
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Eura 728 484 129 573 74 425 81 225 139 137 207 191 100 4256 1800 55 284 479 10367
Eurajoki 486 383 101 261 81 330 81 208 35 639 31 149 56 1985 1087 7 67 206 6193
Harjavalta 470 294 113 478 36 325 62 263 18 101 66 359 159 4095 1494 38 80 358 8809
Honkajoki 400 253 175 270 78 240 222 135 10 57 64 107 61 2795 698 25 75 321 5986
Huittinen 439 357 543 74 59 306 93 182 35 146 92 267 114 4593 1757 29 144 350 9580
Jämijärvi 262 83 155 29 208 222 39 114 6 48 12 123 52 2114 670 10 22 136 4305
Kankaanpää 691 532 499 141 786 109 174 260 23 191 105 363 138 5796 2130 96 175 640 12849
Karvia 67 57 45 14 84 7 64 60 4 9 5 49 18 933 256 0 20 62 1754
Kokemäki 566 644 449 108 501 51 376 74 57 122 128 232 204 4421 1264 57 131 496 9881
Köyliö 257 87 66 12 81 14 94 9 92 21 20 29 22 787 296 2 850 83 2822
Luvia 225 604 227 58 265 56 204 46 126 14 46 147 52 2718 729 27 66 183 5793
Merikarvia 187 117 242 80 220 53 207 63 77 22 59 176 109 2369 584 86 79 167 4897
Nakkila 192 163 358 45 223 31 148 58 84 30 105 33 50 4654 573 35 57 189 7028
Pomarkku 212 148 63 29 292 17 112 45 109 18 87 21 104 1695 438 21 70 138 3619
Pori 4861 3513 3070 905 4458 565 4038 810 2192 281 1276 1157 13564 1072 16107 353 1203 5563 64988
Rauma 1532 866 902 243 1100 139 890 287 614 210 424 263 522 242 9803 99 374 1286 19796
Siikainen 118 48 47 47 84 16 80 23 49 6 24 70 80 28 883 189 14 73 1879
Säkylä 519 128 158 54 181 20 156 39 147 730 71 24 146 66 2297 738 27 229 5730
Ulvila 663 331 423 257 458 75 454 140 277 32 164 168 345 220 5810 1993 71 156 12037
Lähetetyt
seutulainat 12147 8953 8289 2439 10523 1481 8671 2346 5214 1670 3681 2512 16953 2763 62004 32803 1038 3867 10959 198313



LIITE 2
                 Maakunnallinen koulutussuunnitelma 2017

Periaatteet
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen sekä vahvistaminen strateginen painopistealue

 Koulutusta pyritään järjestämään itse, omissa tiloissa Porissa mahdollisimman paljon, maakunnan kirjastohenkilökunnalle tasapuolinen sijainti
 Kirjaston henkilökuntaa osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muiden tahojen järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen
 Koulutusta järjestetään ja tarjotaan myös maakunta-alueen kirjastohenkilökunnalle
 Koulutussuunnitelma valmistellaan yhteistoiminnallisesti henkilökunnan kanssa

Tavoitteet / Mittarit
 Maakunnan jokainen kirjastotyöntekijä osallistuu vuoden aikana ammatilliseen täydennyskoulutukseen -> Osallistumisprosentti 100
 Ammatilliset täydennyskoulutuspäivät / htv -> Vähintään 3 koulutuspäivää / henkilötyövuosi

Ammatillisen täydennyskoulutuksen painopistealueet vuonna 2017
 Asiakkaiden osallistaminen
 Sosiaalinen kirjastotyö
 Nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimiminen, kouluyhteistyö
 Sisällöntuotanto, verkkosisällöt, lukemaan innostamisen menetelmät
 Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumatuotanto
 Esimiestyö, kehittäminen ja kustannustietoisuus

Toimintatapa
 Koulutussuunnitelmaa täydennetään jatkuvasti

Luokittelu
 Kirjastoammatillinen koulutus
 Työyhteisötaidot
 Turvallisuus
 Esimiestyö, johtaminen

Kohderyhmät
 Kirjastoammatillinen henkilökunta
 Esimiehet, johto
 Koko henkilökunta



KOULUTUSSUUNNITELMA 2017
Kirjaston itse ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa järjestämä koulutus

Aika Koulutuksen nimi Luokittelu Kohderyhmä

Helmikuu
1.2. klo 12 – 15 Luettelointi ja hankinta –käytännöt (Eurajoki) Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta

10.2. klo 9 – 12 Tilastokoulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                                                                                                                                                                                                      henkilökunta

Maaliskuu
8.3. klo 9 – 15.30 Käyttäjän kirjasto – osallistava palvelusuunnittelu Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
23.3. klo 12 – 15 Pulmaario-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
Huhtikuu
4.5. klo 9 – 16 Kirjallisuutta ja kirjavinkkausta –koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
Syyskuu
26.9. klo 9 – 16 Kuinka kirjastossa käyttäydytään –koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Koko henkilökunta

Lokakuu
26.10. klo 9 – 16 Ammattilainen kohtaa asiakkaan –koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
Marraskuu
16.11. klo 9 – 16 Kulttuurit kohtaavat, kirjasto kotouttaa –koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta

27. – 28.11. klo 9 – 16 Luettelointikoulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
henkilökunta

Joulukuu
1.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
4.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
5.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta
7.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen

henkilökunta



13.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                       henkilökunta

14.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                       henkilökunta

14.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                       henkilökunta

14.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus, Rauma Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                       henkilökunta

15.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                       henkilökunta

15.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
                        henkilökunta

15.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus, Rauma Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
henkilökunta

18.12. klo 9 – 16 Aurora-koulutus, Rauma Kirjastoammatillinen koulutus Kirjastoammatillinen
henkilökunta
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