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Служителите от библиотеките от столичния регион (столичната метрополия – Хелзинки,
Еспоо, Вантаа и Кауниайнен) работят с една обща библиотечна система Sierra. Всички
библиотечни процеси по обработката на книжния фонд и подбора на библиотечните
материали (художествена литература, списания, DVD, CD, игри и др.) се извършва
централизирано от Библиотечно-информационния отдел в Градската библиотека на
Тиккурила, където е и управлението на библиотеките на град Вантаа. Библиотечната
мрежа на Вантаа се състои от десет библиотеки и един библиобус.
Библиотеките от столичния регион вече от година работят с RFID (Radio Frequency
IDentification) технология. Периодично се извършва вторичен подбор на библиотечния
фонд. Най-новите издания пристигат маркирани с етикет с надпис BESTSELLER, които
могат да се заемат за вкъщи от библиотеката за срок от 14 дни, но не могат да бъдат
запазвани през интернет.
От 2017 г. библиотеките от столичния регион започват да унифицират дейностите си и
да работят в мрежа като се кооперират за споделено ползване на библиотечния фонд.
Библиотечният фонд е общ. Библиотеката на Лянсимяки притежава само периодиката и
извършва нейната регистрация, а всички останали материали (книги, DVD, CD, игри и
др.) са общи. Читателите от Хелзинки, Вантаа, Еспоо и Кауниайнен могат да ги запазват
чрез платформата Helmet като посочат библиотеката, откъдето желаят да заемат
поръчаните материали. Връщането на тези материали може да стане в друга
библиотека от столичния регион. Художествената литература, DVD и аудиокнигите
остават в библиотеката, където читателят ги е върнал, докато читател от друга
библиотека не ги поръча.
Списъците със запазените заглавия на потребителите, които служителите на
библиотеката всеки ден търсят и подготвят за изпращане към други библиотеки, не се
принтират, а се изпращат на мобилно устройство, на което се вижда пълната
информация за книгата, корицата, кога последно е върната, дали е в наличност и др.
Тази програма е нова и тепърва ще се усъвършенства. Читателите могат да заемат
книги чрез мобилното си устройство (taskukirjasto), както и чрез него да заемат вече
заетите книги на приятели, без да се налага да идват до библиотеката...
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