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1 Johdanto ja määrittelyt 
 

1.1 Johdanto ja tausta 
 
 
Kyseessä on osaprojekti kirjastojärjestelmän uudistaminen – projektissa. Tämän projektin aikana 
määritellään Vaski – asiakasliittymään halutut ja tarvittavat palvelut. Projektin aikana toteutetaan 
keskeisimmät palvelut. Vaski- asiakasliittymän edelleen kehittämisestä tehdään jatkoprojekti, jonka 
Vaski- johtoryhmä asettaa.  
 
Julkaisujärjestelmä on tarkoitettu täydentämään KDK-asiakasliittymää siten, että sen avulla toteutetaan 
se osa mikä ei sisälly KDK-asiakasliittymään. KDK-asiakasliittymästä tuotetaan kaikki sisältöihin liittyvät 
suositukset ja nostot ja julkaisujärjestelmä antaa niille kehykset ja jäsentää palveluja ja kokonaisuuksia.  

 
 

 
 

1.2 Projektin tarkoitus ja tehtävä 
 
 
Projektin tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa Vaski-kirjastojen julkaisualusta osana Vaski- 
asiakasliittymää.  Projektin aikana rakennetaan toimivat yhteydet KDK- asiakasliittymän ja 
julkaisualustan välille.  
 
Tarkoituksena on keskittää projektin aikana määriteltävien Vaski-kirjastojen verkkopalvelujen 
sisällöntuotanto ja tehdä rajaukset kirjastojen omien kuntakohtaisten ja Vaski-kirjastojen yhteisten 
sisältöjen välillä. 
 
Projektin aikana määritellään yhteisen sisällöntuotannon prosessi ja vastuut ja näihin liittyvät 
kustannusjaot. Lisäksi arvioidaan yhteisen sisällöntuotannon vaatima työaika. 
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Projektin vaiheet 
aihe kuvaus 
Projektisuunnitelma Laaditaan ja hyväksytään projektisuunnitelma osana VaskIT-projektia. 
Sisältöjen määrittely Määritellään julkaisualustaan tuotettavat ja liitettävät palvelut ja sisällöt. 

Julkaisujärjestelmä antaa sisällöille kehykset ja jäsentää palveluja ja 
kokonaisuuksia.  
  

Sisällöntuotannosta 
sopiminen 

Vaski-johtoryhmä määrittelee vastuut ja kuntakohtaiset osuudet   
- työn vaiheet ja määrä 
- ylläpidon sisällöt ja niiden tuottamiseen vaadittava työaika 
- projektiryhmä esittää erilaisia malleja sisällöntuotannon 

toteuttamiseksi Vaski-alueella 
 

Drupalin ja Primon 
yhteensovittaminen 

KDK-asiakasliittymästä (Primo) tuotetaan kaikki sisältöihin liittyvät 
suositukset ja nostot.  
 
KDK-asiakasliittymä Primo ja Drupal-alustalla toteutettava 
julkaisujärjestelmä. Huolehditaan yhteensovittamisesta siinä määrin, että 
palvelu voidaan käynnistää.  

- testataan rajapinnat 
- neuvotellaan osapuolten vastuista (Vaski-kirjastot, Kirjastot.fi, 
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Turku 2011 –säätiö, Vaski-kunnat ja –kaupungit) 
 

Ulkoasun suunnittelu Annetaan mainostoimisto KMG:lle ohjeistus ja olemassa oleva materiaali 
ulkoasun suunnittelua varten. Vaski-johtoryhmä päättää ulkoasusta 
projektiryhmän esityksen pohjalta. 
 

Ensikertainen toteutus VaskIT-projektiryhmä huolehtii ensikertaisesta toteutuksesta 
 

 
 
 
 

1.3 Projektin hyötytavoitteet  
 

 
Projektin tarkoituksena on tuoda kirjastojen asiakkaiden käyttöön entistä monipuolisempi ja 
informatiivisempi verkkopalvelu, johon asiakkaat voivat halutessaan myös itse tuottaa sisältöjä.  
 
Vaski-asiakasliittymästä pitää olla sujuvat yhteydet kaikkiin Vaski-kirjastojen keskeisiin 
verkkopalveluihin.  
 
Yhteisjärjestelmän kokoelmat saadaan yhdistetyksi sosiaalisen median ja muihin keskeisiin 
palveluihin. 
 
Julkaisualustan ulkoasun suunnittelussa hyödynnetään Turun Kulttuuriasiainkeskuksen 
sopimuskumppanin, mainostoimisto KMG:n asiantuntemusta.  
 
Vaski- asiakasliittymän ylläpito jakaantuu sovittujen periaatteiden mukaisesti kaikkien Vaski- 
kirjastojen kesken.  
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1.4 Projektin rajaukset, rajapinnat ja riippuvuudet 
 
 
Projektin rajauksissa kuvataan ne asiat, joita projekti ei tee.  

      
TOTEUTTAMISEN RAJAUKSET, RAJAPINNAT ja RIIPPUVUUDET 
aihe kuvaus ja vastuu 
Tuotantotietokannan 
sisältö 

Tuotantojärjestelmä Aurora, vastuu Ab Axiell Kirjastot Oy 

Tuotantotietokannan 
käyttöpalvelu 

Turun kaupungin IT-toiminta 

KDK- asiakasliittymä 
Primo 

ExLibris Group ja Kansalliskirjasto 

Kirjastojen omat sivut kuntakohtaisen järjestelmäarkkitehtuurin mukaisesti 
Drupal- julkaisualusta palvelin Kirjastot.fi:ssä 
Jo käytössä olevat 
Drupal- sovellukset  

2011- säätiö 

Ulkoasun suunnittelu Mainostoimisto KMG:n osuus 
 
 
 

1.5 Projektin onnistumisen edellytykset ja lähtöoletukset 
 

Projektin onnistuminen on riippuvainen kirjastojärjestelmän uudistaminen –projektin 
kokonaisarkkitehtuurista ja sen toimivuudesta.  
 
 

1.6 Sanasto 
 

 
Sanastossa määritellään ko. projektissa käytettävät keskeiset käsitteet 
 
 
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tässä projektissa käytetyt termit. 
 
PROJEKTIN SANASTO 
termi termin kuvaus 
Vaski-asiakasliittymä KDK- asiakasliittymä + julkaisualusta 
Hakupalvelu KDK- asiakasliittymä, Primo 
Julkaisualusta 

Drupal (PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä ja 

sovelluskehitysalusta). Kirjastot.fi -palvelimella 
 

 



Vaski- kirjastot PROJEKTISUUNNITELMA 7(7)
 Vaski – asiakasliittymän 

julkaisualustan 
projektisuunnitelma 

Version 22.12.2010

 

 7

 

2 Projektin organisointi  
 

 
 
Tarvittaessa hyödynnetään eri asioiden asiantuntijoita projektin vaiheesta riippuen, mm.: 

 Turun kaupungin IT-toiminta 
 2011-säätiö 
 Turun kaupungin viestintäyksikkö 
 Kirjastot.fi 
 Kansalliskirjasto 

 
Projektin vaiheista tiedotetaan säännöllisesti Vaski –johtoryhmälle.   

 
 

3 Projektin riskit 
 
- Tekniset riskit: Järjestelmien yhteensopivuus ja yhteydet 
- Aikatauluriskit: Kriittinen, jonka johdosta ensimmäisessä vaiheessa välttämättömät perusosat ja 

jatkosta sovitaan ensimmäisen vaiheen toteutumisen jälkeen. 
- Organisaatio- ja henkilöriskit: Kriittinen: Vaski- kirjastojen täytyy tarvittaessa varautua osoittamaan 

lisätyövoimaa projektilla 
- Riskit tiedonkulussa: Tiedotetaan projektin toimijoille ja asiantuntijoille projektin etenemisestä 

säännöllisesti.  
- Ulkopuoliseen toimittajaan liittyvät riskit: Aikataulu- ja resurssiriski 
- Asiakkaaseen liittyvät riskit: Lopputulos ei täytä asiakkaan tarpeita.  

 

   Projektin omistaja 

Vaski- kirjastot 
 

Ohjausryhmä 
Vaski- johtoryhmä 

 
 

   

        

   Projektipäällikkö 
Ulla-Maija Maunu 

   

  Projektiryhmä   
     
  VaskiIT- ryhmä   
     
     
     
     


