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Agenda:

• Mitä, miksi?

• … ja kuinka? 

• Kirjaston työntekijöiden 

osallistaminen 

kehittämisprosessiin

• Seuraavat stepit
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Mitä & miksi?
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IMMS eli intelligent media managemet 
system on apuväline optimoimaan 
aineistologistiikkaa ja aineiston 
saatavuutta asiakaskäyttäytymisen 
perusteella kirjastojärjestelmän 
lisänä.

IMMS ei käsittele henkilö- tai 
bibliografista tietoa.
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IMMS LYHYESTI

IMMS sisältää seuraavat päätoiminnot:

• Aineiston seuranta ja jäljitys

• Logistiikan jatkuvasti kehittyvä jakelualgoritmi

• Laatikkokäsittely

• Systemaattinen ja kaoottinen varastonhallintajärjestelmä

• Varausten käsittely ilman tulosteita

• Kirjastoaineiston elinkaaren hallintatyökalu

• Näyttelyiden hallintatyökalu

• Mobiilisovellus nouto/varaus/käsittelylistauksille
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Minne uusi 
ja palautuva 

aineisto 
menee? 





MOBIILISOVELLUS

• Älypuhelin sovellus (Android)

• Listaukset: 

o Varaukset

o Poistettava aineisto

o Aineiston hoito
• Hyllytys

o Hyllytyksen valmistelu (aineisto

tulee toisesta yksiköstä-

laatikkoluku)

o Hyllytys määriteltyihin hyllyihin tai 

näyttelyihin

o Varaukset

• Automaattinen tarkistus: 

o Varmistaa oikean käsittelyn

o Virheet huomioidaan heti
• Kuljetuslaatikon vaihto lajittelijassa
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Mitä me haluamme saavuttaa

 Ajan ja kustannusten 

hallinta

 Kokoelmien parempi 

tuntemus, valinnan 

kehittäminen ja aineiston 

näkyvyys

 Asiakaskokemuksen 

parantaminen

Asiakas-
käyttäyty-
misellä on 

suora vaikutus 
kirjaston 

kokoelmaan

Tarvittavat 
tilastot 

hankinnan 
tueksi ja 

kokoelmien 
kehittämiseen

Logististen 
prosessien 

nopeuttaminen



Kuinka?
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Haasteet

Photo: Joshua Earle, unplash.com



Photo: Helloquence, unplash.com

1. Sierra + IMMS
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Itsepalvelu-
laitteet

Sierra 
client

Sierra 
palvelin

IMMS 
mobile client

IMMS 
web client

IMMS 
palvelin

Työntekijä
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Itsepalvelu-
laitteet

Sierra 
client

Sierra 
palvelin

IMMS 
mobile client

IMMS 
web client

IMMS 
palvelin

Työntekijä



37 kirjastoa, joilla 
omat toimintatavat2.
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Yhdenmukaisuus vs. yksilöllisyys



Muutokset työtavoissa & 
kokoelmissa3.
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Helsingin kelluva kokoelma ja 

keskitetty valinta ja hankinta

Kuinka ylläpitää 

kokoelmaosaamista?

 IMMS mobiilisovellus

 Aineiston laatikkokäsittely

 Varausten käsittely

 Näyttelytyökalut ym..

Uusien välineiden ja 

työtapojen oppiminen.

Kuka tekee mitä ja milloin?

Mitkä tehtävät pitää keskittää?

Työn uudelleen organisointi 

kirjastoyksiköissä ja 

aineisto&metatietoyksikössä

Photo: Rawpixel, unplash.com



Photo: Helloquence, unplash.com

Kirjastohenkilökunnan 
osallistaminen kehitysprosessiin



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje) 

)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje) 

Kick-off –tapahtuma 
koko henkilökunnalle

(2.5.2018, skype osallistuminen oli 
myös mahdollinen)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje) 

Kick-off –tapahtuma 
koko henkilökunnalle

(2.5.2018, skype osallistuminen oli 
myös mahdollinen)

Kirjastokierros: 
keskustelut 
kokoelmista, 

työtavoista ja IMMS
(Touko – syyskuu 2018, uusi kierros 

hyllymittausten yhteydessä 
joulukuussa 2018)

)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje) 

Kick-off –tapahtuma 
koko henkilökunnalle

(2.5.2018, skype osallistuminen 
oli myös mahdollinen)

Kirjastokierros: 
keskustelut 
kokoelmista, 

työtavoista ja IMMS
(Touko – syyskuu 2018, uusi kierros 

hyllymittausten yhteydessä 
joulukuussa 2018)

Avoimet 
teemakeskustelut ennen 

ohjausryhmän tekemiä 
päätöksiä ja ohjeita 
(Toukokuusta 2018 alkaen, 

skype osallistuminen mahdollista)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje)

Kick-off –tapahtuma 
koko henkilökunnalle

(2.5.2018, skype osallistuminen oli 
myös mahdollinen)

Kirjastokierros: 
keskustelut 
kokoelmista, 

työtavoista ja IMMS
(Touko – syyskuu 2018, uusi kierros 

hyllymittausten yhteydessä 
joulukuussa 2018)

Avoimet 
teemakeskustelut ennen 

ohjausryhmän tekemiä 
päätöksiä ja ohjeita 
(Toukokuusta 2018 alkaen, 

skype osallistuminen mahdollista)

Avoimet
”Kysy IMMS:istä” 
skype keskustelut 

(Marraskuusta 2018 alkaen)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



Jatkuva dialogi
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Läpinäkyvä 
kehittämisprosessi

(Intranet + viikkokirje) 

Kick-off –tapahtuma 
koko henkilökunnalle

(2.5.2018, skype osallistuminen oli myös 
mahdollinen)

Kirjastokierros: 
keskustelut 
kokoelmista, 

työtavoista ja IMMS
(Touko – syyskuu 2018, uusi kierros 

hyllymittausten yhteydessä joulukuussa 
2018)

Avoimet 
teemakeskustelut ennen 

ohjausryhmän tekemiä 
päätöksiä ja ohjeita 

(Toukokuusta 2018 alkaen, 
skype osallistuminen mahdollista )

Avoimet
”Kysy IMMS:istä” 
skype keskustelut 

(Marraskuusta 2018 alkaen)

Tarpeisiin perustuva 
koulutus + ja niiden 
selvittäminen kun

IMMS on otettu käyttöön
(Keväästä 2019 alkaen)

Photo: Thomas Drouault, unplash.com



26

KESKUSTELUT 

KESKIÖSSÄ

 Asioiden läpikäyminen. 

Keskustellaan asioista jotka 

ovat epäselviä ja ehkä 

pelottavia.

 Nauretaan yhdessä, 

ollaan läsnä ja vahvistetaan 

yhteenkuuluvuutta  luodaan 

psykologisesti tuvallista 

ympäristöä, rakennetaan 

luottamusta ja yhteistä halua 

muutokseen

 Käydään läpi 

yksityiskohtaisesti haasteet ja 

muutostarpeet  valmiudet 

kehitystyön ovat paremmat 



Mitä 
seuraavaksi?
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Aikataulu

Sopimus  
4.6.2018

Valmistelu-
työn aloitus
•Projektiryhmä ja 
ohjausryhmä 
aloittivat 
työskentelyn 

Kirjastohen-
kilökunnan
osallista-
minen
•Kick-Off -tilaisuus

•Kirjastokierros 

•Teemakeskustelut

•Kysy IMMS:istä

Käyttöönotto

•Hyllyjen mittaaminen

•Määritystyö

•Rajapintojen testaus

•Joulukuu 2018 –
toukokuu 2019

Koulutus
- Pääkäyttäjät & 
superkäyttäjät: 
marraskuu 2018 
- Kirjaston 
henkilökunta 
keväällä 2019

IMMS 
käyttöön
•Touko-kesäkuu 
2019

Photo: Lucia Lajdova, unplash.com



Kiitos!
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