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Miksi kirjasto tarvitsi varausjärjestelmän?
Erilaisten varausten tekemiseksi kirjaston kotisivuilla on ollut
paljon erilaisia lomakkeitta – asiakkailta vaadittiin melkoista
akrobatiaa löytää oikea lomake erilaisille varauksille.
Varauksia pystyi tekemään eri lomakkeilla mm. seuraaviin
palveluihin:
–
–
–
–
–
–
–

asiakasmikroihin ja muihin laitteisiin
kokoustiloihin
näyttelytiloihin
luku- ja musaoppaisiin
tiedonhaun opetukseen
kirjavinkkauksiin
ja tietenkin kirjastoaineistoon
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Vanha laitteiden varausjärjestelmä
Kirjastossa oli vuodesta 2003 alkaen käytetty asiakasmikrojen varausjärjestelmää, johon myöhemmin lisättiin muiden laitteiden ja tilojen
varausmahdollisuus. Palvelun oli tuottanut Oulun Tietotekniikka.
• Virkailijat tekivät varauksista
suurimman osan
• Järjestelmä oli kirjastolle hyvin
edullinen, mutta kömpelö
käyttää.
• Tilastojen saaminen ja uusien
resurssien lisääminen oli erittäin
työlästä.
• Järjestelmä ei ole yhteydessä
laitteisiin.
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Päätavoitteet uuden järjestelmän
suunnittelussa
1. Kirjaston erilaiset resurssit (laitteet, tilat, palvelut)
ovat asiakkaille helposti hahmotettavissa.
2. Palvelun käyttäminen on helppoa sekä asiakkaille
että työntekijöille.
3. Tavoitteena työajan säästö, kun suuri osa
varaustenteosta siirtyy henkilökunnalta asiakkaille.
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Helsingin kaupungin Varaamo-palvelu
Kun ruvettiin miettimään uutta varausjärjestelmää, törmättiin
palveluun, jossa oli monia hyviä ominaisuuksia: Helsingissä 6Aikahankkeessa oli toteutettu varaamo.hel.fi, jonka kautta voi varata
kaupungin julkisia tiloja ja laitteita.
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Helsingin ratkaisun hyödyntäminen
• Helsingin Varaamo-ratkaisussa ei kuitenkaan Oulussa haluttu
käyttää sellaisenaan, koska :
– palveluun voi kirjautua tunnuksilla, joista asiakkaan
henkilötietoja ei voi varmistaa (esim. Google- tai Facebookkirjautuminen).
– varausaikojen säätely on liian niukkaa
– palvelussa ei ole raportointi- tai tilastointiosiota
– siinä ei ole palvelujen varaamiseen tarvittavia ominaisuuksia
• Helsingin Varaamo on toteutettu avoimella lähdekoodilla, joten sitä
saatettiin käyttää pohjana Oululle sopivan järjestelmän
suunnitteluun.
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Vaatimukset Oulun Varaamolle
1. Varattavat asiat ryhmitellään käyttäjälähtöisellä tavalla.

2. Sama järjestelmä sekä laitteille, tiloille että palveluille.
3. Palvelun toimittava sujuvasti myös mobiililaitteilla.
4. Kirjautuminen vain kirjastokortilla.
5. On voitava tehdä eripituisia varauksia.
6. Kirjaston voitava päättää resurssikohtaiset varausten varoajat.
7. Kirjaston tarpeisiin riittävä tilastointiosio.
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Palvelun toteutus
• Uuden palvelun suunnittelu aloitettiin toukokuussa 2016.
• Tekijäksi saatiin oululainen Visualligent Oy.
• Kirjaston puolelta palvelua olivat suunnittelemassa Maria
Holappa, Anu Seilonen ja Maija Saraste.
• Palvelun tekninen toteutus oli valmis vuoden lopussa, mutta se
avattiin asiakkaille vasta huhtikuussa 2017.
• Kirjastossa kului paljon aikaa sen miettimiseen, mitä resursseja
otetaan mukaan Varaamoon.
• Kirjastossa vierastettiin alkuun ajatusta tarjota kirjastoammatillisia
palveluja Varaamon kautta.
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Varattavan palvelun valinta
Ensin asiakas päättää, mitä hän haluaa tehdä.

Sitten hän valitsee sopivan vaihtoehdon.
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Sopivan ajan valitseminen
Kalenterista voi varata sopivan
päivän ja tarkistaa, onko
haluttua resurssia silloin
tarjolla.
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Yksittäisen laitteen kohdalta
voi katsoa sen kuvauksen.
Samalla näkee, onko
varaamisessa rajoituksia.

Palveluun kirjautuminen
Varausta tehtäessä täytyy olla kirjautuneena palveluun.
Kirjautumiseen käytetään
Kohan REST-rajapintaa.
Kirjautuminen tapahtuu
kirjastokortin numerolla ja
pin-koodilla.
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Omat varaukset
Kirjautunut käyttäjä
näkee oman
varaustilanteensa
sivun ylälaidasta.
Samasta paikasta
pääsee muokkaamaan varauksiaan
sekä perumaan
tarpeettomat
varaukset.
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Mitä voi varata Varaamon kautta?
KYLLÄ

EI VOI VARATA

Laitteet • suurin osa asiakaspäätteistä
• digitointilaitteet, skannerit
• mikrofilmin lukulaitteet

• osa asiakaskoneista edelleen
pistäytymiskoneita
• Hublet-tabletit

• pienet ryhmätyötilat
pääkirjastossa ja muissa
kirjastoissa
• näyttelytilat pääkirjaston lastenosastolla ja muissa kirjastoissa

• maksullisia tiloja ei varata
Varaamon kautta
• pääkirjaston näyttelytilat
varataan muuta kautta

Palvelut • luku- ja musaoppaat, satutunnit,
ryhmäkäynnit, vinkkaukset,
tiedonhaun opastukset

• erikoistuneimmat vierailut
halutaan hoitaa henkilökohtaisilla varauksilla
• pop up –kirjastot
(toistaiseksi)

Tilat
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Millaisia varauksia voi tehdä ?
•
•
•

•

•

Varattavien resurssien yleislinjaus päätettiin kirjaston johtotiimissä.
Varauksia voi tehdä kuukausiksi eteenpäin. Järjestelmä hakee
aukiolotiedot kirjastohakemistosta.
Mahdollisimman yhdenmukaiset ajat laitteiden varauksissa.
– varausaika ½-2 tuntia
– digitointilaitteiden varausaika 1-2 tuntia
– enintään kolme varausta kerrallaan
Varattavat tilat päätettiin osastoilla ja kirjastoissa.
– pelitilat 1-2 tuntia kirjastosta riippuen
– ryhmätyötilat yleensä 1-2 t, max 3 varausta kerrallaan
– samoja tiloja voi varata myös yhdelle käyttäjälle
Palvelujen sekä näyttely- ja tapahtumatilojen varaukset vahvistetaan aina
kirjastosta ja sovitaan tarkemmin käytännöistä ja sisällöstä, poikkeuksena
Digitalkkarin palvelut.
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Millaisia henkilökohtaisia opastuksia voi varata?
Celia-asiakkuus:
- ½ tuntia, max 1 aika asiakkaalle, varaukset viimeistään 14 pv aiemmin, 11
kirjastossa
Digitalkkari
- ½ tuntia, max 1 aika asiakkaalle, varaukset viimeistään 2 pv aiemmin,
toistaiseksi vain pääkirjastossa
E-aineistojen käytön opastus:
- ½ tuntia, max 1 aika asiakkaalle, varaukset viimeistään 14 pv aiemmin, 7
kirjastossa
Luku- ja musaoppaat:
- ½ tuntia, max 1 aika asiakkaalle, varaukset viimeistään 14 pv aiemmin,
lukuoppaita kolmessa kirjastossa, musaopas pääkirjastossa, palvelua
tarjotaan 2-5 päivänä viikossa
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Ryhmäkäynnit, näyttely- ja tapahtumatilat
Ryhmäkäynnit
- ½ -2 tuntia, ei ylärajaa varausmäärille, varaukset viimeistään 14 pv aiemmin,
tarjolla 1-5 päivänä viikossa 11 kirjastossa
- sisältö kirjavinkkausta, tiedonhaun opastusta tai kirjaston esittelyä
Satuhetket
- ½-1 tunti, ei ylärajaa varauksille, varaukset viimeistään 7 pv aiemmin,
useimmiten tarjolla tarkasti etukäteen määriteltynä aikana 11 eri kirjastossa
Näyttelytilat
- max 28 päivää, 1 aika/varaaja, varaukset viimeistään 14 pv aiemmin,
kuudessa kirjastossa
Tapahtumatilat
- Keskiviikon kirjailija neljässä kirjastossa, varausaika 1-2 tuntia, 1 aika/varaaja,
varaukset viimeistään 14 pv aiemmin
- Kokeilupiste 2t-7pv, max 3 aikaa/varaaja, 21 pv
- Muita tiloja neljässä kirjastossa 1-2 tunniksi, 1 aika/varaaja, 14 pv etukäteen
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Pääkäyttäjä- ja ylläpitäjätoiminnot
Ylläpitäjä voi määrittää ajankohdat,
jolloin resurssi on varattavissa, sekä
muita varauksia määrittäviä asioita, kuten
esim. varoajat, mitä ennen palvelu pitää
viimeistään varata. Ylläpitäjä voi lisätä
palveluun kuvia ja tarkennettuja
selityksiä.
Oulussa palvelun pääkäyttäjä on Maria
Holappa. Jokaiselle kirjastopisteelle,
jonka resursseja on varattavissa,
määritetään oma ylläpitäjä, joka voi
säätää ko. kirjaston resurssien
varaamista.
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Varaamon käyttötilastot 6.4.-22.5.2017
• Varaamon ylläpito-osiosta saa kuukausi- ja vuosinäkymät.
• Raporttien tiedot ovat reaaliaikaisia.
• Excel-taulukoissa näkee tiedot varausten määristä toimipisteittäin
ja eriteltynä yksittäisiin resursseihin.
Käyttää tietokonetta, tulostinta tai skanneria
Digitoida kuva- ja äänitallenteita
Pitää kokouksen tai työskennellä
Varata henkilökohtaisen opastuksen
Varata ajan ryhmälle
Pelata, musisoida
Valmistaa tai korjata esineitä
Pitää näyttelyn tai tapahtuman
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krt
2080
92
592
8
24
230
3
41

Käyttökokemuksia
• Varaamoa on käytetty erittäin aktiivisesti.
• Asiakaspalaute on hyvin myönteistä, palvelua selkeyttä ja
helppoutta on kiitelty paljon.
• Muutamat lehtisalin asiakkaat ovat valittaneet sitä, että nyt ei
enää riitä paperilla tehdyt varaukset ja että varaaminen pitää
hoitaa itse.
• Laitteiden ja tilojen käyttö on lisääntynyt helppokäyttöisen ja
helposti löydettävän varausjärjestelmän myötä, etenkin erilaiset
tilat on saatu paremmin tarjolle.
• Palvelujen varaus on käynnistynyt hitaammin. Huhti-toukokuussa
palveluja ei muutenkaan varata yhtä aktiivisesti kuin syksyllä.
• Tärkeää on myös saada oikeat tiedot esim. kokoustilojen
todellisesta käytöstä.
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Mietintää
Käytäntöjen muutokset vaativat uutta ajattelua ja muutosvalmiutta
sekä asiakkailta että henkilökunnalta.
 Asiakkaat ovat tottuneet varaamaan palveluja sähköpostitse tai
puhelimitse suoraan tutun kirjastoyhdyshenkilön kanssa.
 Toimiiko palvelujen tarjoaminen verkon kautta varattaviksi? Ovatko
palvelut riittävän tasalaatuisia? Uskommeko siihen itse?
 Kuinka pitkiä varoaikoja tarvitaan? Pitääkö ryhmäkäyntiin tai
satutuntiin valmistautua viikkoja? Eivätkö niiden hoitamiset kuulu
perusammattitaitoon?
 Odottavatko asiakkaat saavansa räätälöidyt palvelut? Riittävätkö
kirjastojen resurssit siihen, että tehdään jokaiselle ryhmälle tai
asiakkaalle erilainen ohjelma ja onko se ylipäätään tarpeen?

23.5.2017

Varaamon kehittäminen
 Varaamo otettiin Oulussa käyttöön huhtikuussa, nyt kerätään
kehittämistoiveita osastoilta.
 Varaamosta on tulossa englanninkielinen versio.
 Pääkirjaston lehtisalin tulee oma näkymä, jossa voi varata vain
lehtisalin laitteita. Asiakkaat tulevat tekemään varaukset
kosketusnäytöllä, johon liitetään kortinlukija.
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Kuinka Varaamon voi saada käyttöön?
• Kirjastot voivat muokata avoimeen lähdekoodiin perustuvan
Varaamon itselleen sopivaksi. Edellytys on, että koodi jaetaan
edelleen samalla periaatteella kuin hyödynnetty koodikin on jaettu.
• Varaamon sovittaminen Koha-kirjastolle vaatii omien varattavien
palvelujen miettimistä, ulkonäön ja sisällön yksityiskohtien
viilaamista sekä palvelun ylläpito-osioon perehtymistä. Muissa
kirjastojärjestelmissä kuin Kohassa pitää rakentaa rajapinta
asiakastietoihin.

• Ylläpito ei vaadi koodaamistaitoja. Kirjastot voivat itse lisätä
palveluun uusia resursseja haluamillaan ehdoilla.
• Varaamon jatkuvat kustannukset koostuvat palvelimen
kustannuksista, Oulussa ne ovat alle 2000e/vuosi.
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Lisätietoja
Maija Saraste
p. 044 7037 316
maija.saraste@ouak.fi
Maria Holappa
maria.holappa@ouka.fi
varaamo.ouka.fi
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