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Tämän hetkinen tilanne

- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on 38 kuntaa, joista 37 
järjestää kirjastopalveluja

- Neljä kimppaa – OUTI, Tiekkö, Kiri ja Kainet

- Lisäksi kolme kirjastoa, jotka eivät kuulu kimppoihin 

- Käytössä joko Koha- tai Axiell Aurora kirjastojärjestelmä ja Finna-
tai Axiell Arena verkkokirjasto

- Käytössä 13 eri e-palvelua, jotka käytössä vaihtelevasti

- E-aineistokulut vaihtelivat vuonna 2017 0 eurosta 44 618 euroon

- Keskimäärin kulut olivat 0,20 €/asukas

- Pienemmillä kunnilla vaikeuksia tuottaa e-aineistopalveluita 
asukkaille

- Moni kirjaston käyttäjä omistaa toisen kunnan kirjastokortin 
pelkästään eri kunnasta saatavien e-aineistojen vuoksi

4 kimppaa

38 kuntaa

noin puoli 

miljoonaa 

asukasta



Tavoitteet

- Luodaan yhteinen eKirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 

kunnille, jossa tasaveroiset aineistot asuinkunnasta riippumatta

- Hankitaan molempien kirjastojärjestelmien kanssa yhteen toimiva 

alusta

- Koulutetaan kirjastojen henkilökunta eKirjaston käyttöön ja 

opastamaan sen käyttöä eteenpäin asiakkaille

- Tuotetaan yhteiset markkinointimateriaalit, yhtenäistetään 

markkinointi ja e-aineistojen näkyvyys eri kirjastoissa

- Luodaan jatkumo ja toimintakulttuuri alueelliselle eKirjastolle
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Toimenpiteet

- Neuvotellaan mihin summaan (€/asukas/vuosi) jokainen kirjasto voi 

sitoutua

- Summaan sopivat palvelut valitaan hankkeen toimesta

- Kirjastot sitoutuvat yhteiseen pakettiin, sopimukseen ja yhteisiin 

käytänteisiin (hankinta, kokoelmapolitiikka, käyttöperiaatteet, 

vuosittainen aineistojen uusiminen)

- Koulutetaan kirjastojen henkilökunta e-aineistojen käytössä sekä 

erilaisten lukulaitteiden ja ohjelmistojen käytössä alueilla ja etänä 

(osaamisen kartoittaminen kyselyllä)

- Koulutetaan kirjastojen henkilökunta opastamaan ja markkinoimaan 

eKirjaston palveluita asiakkaille

- Markkinoidaan yhteisesti uutta eKirjastoa kaikissa alueen kirjastoissa
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Sopimukset
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Arvot ja hyödyt

- Tasa-arvon lisääntyminen palvelujen tarjonnassa 
asuinalueesta riippumatta

- Erilaisten lukemismahdollisuuksien tarjoaminen asiakkaille

- Kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantaminen

- Digiosaamisen lisääminen

- Aktiivista yhteistyön luominen ja keskustelukulttuurin 
lisääminen alueen kirjastojen välille

- Hyödynnetään yhteistyön voima

• Osaamisen jakaminen ja päällekkäisen työn 
väheneminen

• Hinta on sen edullisempi, mitä useampi kunta on 
mukana

- Vihreät arvot, ei jakeluongelmia, ei ole sidottu tilaan
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Aikataulu

- kirjastojen henkilökunnan koulutusta alkuvuodesta 2019

- uuden alustan testausta tammikuussa 2019

- yhteinen eKirjasto käyttöön vuoden 2019 alussa 

(tavoitteena Lainan-päivä 8.2.2019)

- markkinointi asiakkaille aloitetaan ennen eKirjaston

julkaisua

- jatkuvuus myös hankkeen jälkeen
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Sopimukset ja yhteiset käytänteet



Yhteiset pelisäännöt

- Yhteinen e-kokoelmapolitiikka

- Alueen kirjastot allekirjoittavat Oulun kaupunginkirjaston 

kanssa sopimuksen e-aineistoista

- Keskitetty hankinta ja palveluiden valinta

• Yhteiseen Alueelliseen eKirjastoon otettavat palvelut 

valitaan hankkeessa, yhteisesti sovitun summan 

mukaan

• muodostetaan alueellinen eKirjasto-tiimi

- Jaettu lisenssipooli

- Yhteinen alusta e-aineistoille



FinElib sopimukset

- Oulu kirjoittaa palvelusopimukset FinElibin kanssa 

kaikkien niiden puolesta, jotka lähtevät mukaan yhteiseen 

eKirjastoon

- Niiden jotka eivät lähde mukaan, täytyy itse hoitaa 

sopimusneuvottelut ja sopimusten kirjoittamiset

- Erilleen jääminen ilmoitettava FinElibille



Kustannusten jakautuminen

- Kustannukset jakautuvat kunnan asukasmäärän mukaan

- Jokainen mukaan lähtevä kunta sitoutuu samaan 

€/asukas summaan

- Laskutusmalli palvelusta riippuen

• osassa yhteinen lasku Oululle ja Oulu laskuttaa 

asukasmäärän mukaisesti eteenpäin

• osassa laskut suoraan alueen kirjastoille 



Kiitokset!

www.ouka.fi/kirjasto

Raisa Laitala

raisa.laitala@ouka.fi


