
Kooste Lapin kirjaston johtoryhmän kokouksesta 19.12.2017 

- Uusia e-aineistoja tilataan koko Lapin kirjastolle ensi vuodelle:  

o Spoken Word (https://www.naxosspokenwordlibrary.com) - äänikirjoja vierailla kielillä ja 

klassista musiikkia : 2 lisenssiä. 

o Video Library (http://www.naxosvideolibrary.com)  - musiikkitaltiointeja ympäri maailmaa, 

oopperaa, balettia, dokumentteja ja muuta (ei suomenkielistä tekstitystä) : 2 lisenssiä. 

o Helsingin Sanomien Aikakone – palvelu (https://www.hs.fi/aikakone/) : 5 lisenssiä, ei 

etäkäyttöä 

o Press Reader (aik. PressDisplay) 

o Kati Vuontisjärveltä tulee uusista aineistoista lisää tietoa 

- Asiakaskyselyn tulosten kuntakohtaiset tulokset tulossa Pasi Rantaselta. Vastaajia oli yht. 1200, 

vastaukset pääasiassa aiempien vuosien tasoa.  

- Lapin edustajaksi YKN:oon valittiin Hanna Laitinen, varajäseneksi Hilkka Heikkinen 

- Koulutussuunnitelman runko vuodelle 2018 

o henkilökunnalle lähiopastusta maakunnan kirjastoissa laitteisiin ja e-aineistoihin, kouluttajat 

Rovaniemen kirjastosta, ajankohdat sopimatta 

o - Digitaalinen toimintaympäristö - verkkokurssi henkilökunnalle, huhtikuu 

o - Verkkotiedonlähteet - tiedonhakukoulutusta uusimmista tiedonlähteistä, yksi kokopäivän 

lähikoulutus, huhtikuun loppu 

o - Kohan tiedonhaun koulutus verkkokoulutuksena keväällä, nauhoitetaan 

o - verkkokurssi henkilökunnalle suunnittelusta ja johtamisesta, syksyllä 

o AVI:n koulutukset: tietojohtaminen 25.1., kirjastojen lakipäivä maaliskuu, Kirjasto lukutaidon 

edistäjänä toukokuu 

o Lapin kirjastopäivät 15.2. Kemissä 

- Lapin kirjastojen vuosikatsausta kootaan ja se julkaistaan verkossa. Kukin kunta toimittaa yhden n. 

A4 mittaisen tekstin julkaisuun.  

- Koha-Suomen kuulumiset:  

o Muutokset: toimitusjohtajaksi Ari Mäkiranta Liperistä, neljänneksi kehittäjäksi osa-aikaisena 

Jukka Hakosalo, Olli-Antti Kivilahti irtisanoutunut 1.1.2018 lähtien 

o Kevään aikana pääasiassa uuden version asennukset kaikkiin Koha-kirjastoihin sekä Finnan 

käyttöönotto 

o Lapilla kehittämislistalla lisäksi verkkomaksaminen, rajapintoja, varattu aineisto 

Smartpickboxiin 

o Uusia jäseniä ollaan ottamassa mukaan vasta 2019 

https://www.hs.fi/aikakone/


- Kirjastojärjestelmän ylläpidon kustannukset vuodelle 2018 huomattavasti pienemmät kuin aiemmin 

Axiellin palveluista maksetut 

- Finnaa valmisteleva työryhmä asettanut tavoitteeksi, että Finnan testikanta valmiina 31.3.2018. 

Aineiston haravoinnin aikataulusta ei vielä sovittu Kansalliskirjaston kanssa (riippuu 

versiopäivityksestä). Lapin Finnan ulkoasussa pitäydytään pitkälti nykyisessä ulkoasussa, sisältöjä 

haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkoisista lähteistä. Rovaniemi toimii Lapin kirjaston edustajana 

Finna-konsortiossa.  

- Neljäs Kohan pääkäyttäjä on Ville Jylhä Inarista 

- OKM:n tilastot: raportti valmiina Kohassa (Pasi Rantanen tiedottaa tarkemmin asiasta).  

- Korvaushinnat:  

 lehtien ja dvd:n korvaushinnat peritään korvaushintalaskurin mukaan 
 dvd:n korvaushinta on maksimissaan 40€/dvd-levy 
 maksun korvatusta aineistosta saa periä siinä kirjastossa, mihin asiakas haluaa sen 

maksaa 
 niteen omistavalle kirjastolle ilmoitetaan aineiston korvaamisesta, jotta 

omistajakirjasto voi lähettää laskun maksun vastaanottaneelle kirjastolle 
 päätös tulee voimaan 1.1.2018 tai kun kunnassa asiasta päättävä taho on asian 

hyväksynyt  
 

- Täti-luetteloijia on Lapissa liian vähän primääriluettelointiin, selvitetään löytyisikö lisää tätejä.  

- Kohaan tarvittavat korjaukset (pudonneet nimekkeet, nidenumeroiden korjaus): odottavat edelleen 

kehittäjien vapautumista versiopäivityksistä 

- Lapin BTJ:n sopimuksessa optio muovituspalveluun sekä viivakooditarrojen liimaukseen BTJ:ssä, 

käytössä nyt 8 kirjastossa Lapissa.  

- Seuraava johtoryhmän kokous Kemissä 16.2. 


