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Vaskin tavoitteet:

• Asukkailla on käytettävissään laadukkaat, jatkuvasti 
uudistuvat ja kustannustehokkaat kirjastopalvelut.

• Kirjaston käyttäjät ovat mukana palveluiden 
kehittämisessä ja rikastuttavat toimintaa omalla 
asiantuntemuksellaan. 

• Kirjastohenkilökunnalle Vaski on ammatillinen yhteisö, 
joka kannustaa uudistumiseen.

Asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas 
palvelu



Vaski toteuttaa Paras-hanketta Turun seutua 
laajemmalla alueella.

Laajenee tänä vuonna kattamaan 17 kuntaa. Aura 
päättää liittymisestä kesän aikana. Jos se toteutuu, 
Vaskissa on 18 kuntaa ja mukana kaikki Turun seudun 
kunnat.

Palvelu perustuu yhteiseen tietojärjestelmään, 
yhteiseen asiakkuuteen ja kokoelmien yhteiskäyttöön

Vaski on tiiviisti sidoksissa kirjastopalvelujen 
kansalliseen kehittämiseen.

Veturina on Turun kaupunginkirjasto – Varsinais- 
Suomen maakuntakirjasto.

Paras - Vaski - Varsinais-Suomi



Vaski-yhteistyön raamit
Useita kansallisen tason hankkeita
• Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK
• Kansallinen yhteisluettelo
• Valtakunnalliset verkkopalvelut 

Kirjasampo, kirjastotietokanta (palvelut, kartat jne)
• Valtakunnallinen verkkopalvelustrategia, 

sosiaalisen median käytännöt
• Kirjastojen valtakunnallinen hanketietokanta

Kirjastojen yhteistoiminnan tasot
• Valtakunnallinen
• Maakunnallinen
• Vaski
• Paras-alue



Asiakaslähtöisyys 
• Yhteinen asiakkuus, yhteisen palveluverkoston tuki, käyttäjät mukaan 

palvelun tuottamiseen

Teknologian hyödyntäminen
• Yhteinen tietojärjestelmä, uuden teknologian ennakkoluuloton hyödyntäminen

Yhteiset pelisäännöt
• Kokoelmien yhteiskäyttö, yhteiset laina-ajat, aineistokuljetukset yli 

kuntarajojen, yhteiset verkkopalvelut, palvelujen markkinointi

Laatuyhteistyö
• Palvelun laadulliset kriteerit ja toimintakonseptit, palvelutasojen määrittely, 

kokeilut

Yhteistyö ja yhteinen osaaminen
• Asioista sovitaan yhdessä, osaamista hyödynnetään yli kuntarajojen

Miten toteutetaan



Vaski-yhteistyö

2000 Viisikkokirjastot

2008 Vaski-yhteisjärjestelmä: 9 kuntaa
yhteinen asiakkuus, kokoelmien yhteiskäyttö

2009 Seutukirjastoselvitys: 8 kuntaa

2010 Turun kulttuurilautakunta kutsui kaikki halukkaat
Varsinais-Suomen kirjastot Vaskiin 

2011 Mukana 17 kuntaa, yksi päätöksentekovaiheessa
Kattaa noin 340.000 asukkaan kirjastopalvelut 
(yli 70 % varsinaissuomalaisista)

Yhteistyötavoista muiden Varsinais-Suomen 
kuntien ja muiden maakuntakirjastoalueiden 
kanssa neuvotellaan



Kirjastojärjestelmän uudistaminen

Edellytyksenä uusien kuntien liittymiselle Vaskiin

Välttämätöntä myös kansallisen 
formaattiuudistuksen vuoksi

Sisältää
1. Tuotantojärjestelmän uudistaminen: 

PallasPro -> Aurora
2. Asiakaskäyttöliittymä internetissä: 

KDK-hakupalvelu + julkaisujärjestelmä
OKM rahoittaa
www.vaskikirjastot.fi

Aikataulu: loppusyksy 2011



Asiakkaan kirjasto 2010-2011

OKM rahoittaa

Tavoitteita
• Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
• Teknologian hyödyntäminen
• Toimintatapojen yhtenäistäminen

yhteiset kokoelmalinjaukset
verkkoviestintä
palvelujen markkinointi

• Laatuyhteistyö: laadulliset kriteerit ja 
toimintakonseptit (OKM:n laatusuositus 2010)

• Yhteinen panostus osaamiseen, myös erikoisosaamiseen
• Jatkohanke: Lisää älyä ja toiminnallisuutta palveluun 
• Rahoitus yhteensä 250.000 €



Työskentelyperiaatteet
Laaja osallistuminen

Työryhmät eri osa-alueiden kehittämiseen
Joka kirjastossa tapahtuu jotakin
Kollegojen tunteminen

Ennakkoluulottomat kokeilut
Henkilökunnan innostuksen vapauttaminen
Kehittämisideoiden etsiminen ja toteutus
Nopea reagointi
Monipuoliset oppimismenetelmät
Virheiden salliminen

Käyttäjät mukaan
Asiakkaiden kanssa yhteistyössä
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa



Kaupunkiseudun alueella 
suunniteltavat uudet 
yhteistyöhankkeet:
1. Loki-kirjastojen 
lainausjärjestelmän 
laajentaminen Turkuun ja 
Lietoon
Sisältää myös ns. etälainauksen 
Auraan ja Kaarinaan. 
Toteuttamistapana sopimus 
kuntien välillä. Ajankohta 2008.
2. Seudullinen virtuaalinen 
kirjastojärjestelmä
Toteuttamistapana kuntien 
välinen sopimus. Ajankohta 
2008.
3. Lähi-, alue- ja seututason 
suunnitelmat kirjastopalveluiden 
tuottamisesta
Tietokantojen yhdistäminen 
asiakkaan suuntaan. Yhteinen 
logistiikka. Kirjastojen 
erikoistuminen. 
Toteuttamistapana kuntien 
välinen sopimus. Ajankohta 
2008.
4. Selvitetään seudullisen 
kirjastotoimen perustaminen
Yhteinen hanke. Aikataulu 2010.

Kirjastoyhteistyössä on mukana 
muitakin kuin Paras-alueen kuntia.
Vaski-yhteisjärjestelmä on 
perustettu keväällä 2008. Siinä 
ovat mukana seuraavat 9 kuntaa: 
Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Raisio, Rusko, 
Taivassalo ja Turku. Kirjastoilla on 
yhteinen tietojärjestelmä ja samalla 
kortilla voi asioida alueen kaikissa 
kirjastoissa. Kokoelmat ovat 
yhteiskäytössä ja minkä tahansa 
Vaski-kirjaston aineistoa voi tilata 
lainattavaksi omasta 
lähikirjastostaan. 
Tärkeimpänä tavoitteena on 
uudistaa kirjastojärjestelmä niin, 
että kaikki seudun kunnat voivat 
liittyä yhteistyöhön. Uudistuksen 
myötä mukaan ovat päättäneet 
liittyä Kaarinan, Paimion, Sauvon, 
Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, 
Uudenkaupungin ja Vehmaan 
kunnat.  
Vuonna 2009 toteutettiin 
seutukirjastoselvitys.

Järjestelmän 
hankintapäätös on tehty 
15.12.2010 ja uudistettu 
järjestelmä on tarkoitus 
ottaa käyttöön 
loppuvuonna 2011. 
Kaikkien 17 kunnan 
kirjastotoimenjohtajat 
ovat mukana Vaski- 
johtoryhmässä, ja 
kirjastoissa työskentelee 
useita työryhmiä 
valmistelemassa 
järjestelmämuutosta, 
sovittamassa yhteen 
toimintakäytäntöjä ja 
kehittämässä yhteistä 
palvelua. 
Vuonna 2011 kilpailute- 
taan aineistohankinnat ja 
kirjastojen väliset 
kuljetukset. OKM:n 
avustuksella toteutetaan 
Asiakkaan kirjasto - 
projekti. Tavoitteena on 
asiakaslähtöisyyden 
kehittäminen, 
teknologian hyödyntä- 
minen, toimintatapojen 
yhtenäistäminen, 
laatuyhteistyö ja yhteinen 
panostus osaamiseen.

Lähtökohta on yhteisen 
asiakaspalvelun 
kehittäminen ja se 
jatkuu edelleen. 
Myöhemmin jää 
toteutettavaksi 
seudullisen yhteistyön 
määrittely suhteessa 
koko maakunta- 
kirjastotoimintaan 
(tulossa uudet 
valtakunnalliset 
linjaukset) ja 
hallinnollisten 
vaihtoehtojen vertailu; 
ml. vertailu kuntien 
asukaskohtaisista 
kustannuksista.
Kirjastotoimen 
yhdistämisen 
selvittäminen ei ole 
ajankohtainen. 

Asia Toteutumistilanne Toteutus 2011 Asian 
uudelleenarviointi

Paras-toteutumistilanne toukokuu 2011




	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Työskentelyperiaatteet
	Dia numero 10
	Dia numero 11

