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VASKIN  organisointi 2013 alkaen 



Koko Vaskia koskevat tehtävät 

Järjestelmäkokonaisuus 
Verkkokirjastopalvelut 
Kokoelma, tietokanta, lainaus ja logistiikka 
Asiakkuus ja kehittäminen 
Henkilöstö 
Tapahtumat ja kohderyhmäkohtaiset 
palvelut 



Vastuualue Tehtävät Vastuuhenkilö(t) 

Järjestelmän koordinointi 
(Aurora ja AVO) 

- ylläpito 
- toiminnallisuuden arviointi 
- kehittämisehdotusten käsittely ja 

vieminen eteenpäin 
- kilpailutukset 

Mkk-informaatikko + VaskIT 
 
 
 
Mkk-palvelujohtaja + mkk-informaatikko  

Pääkäyttäjätehtävät - Asetukset 
- Käyttäjätunnukset 
- Lähituki ja ongelmien ratkaisu 
- Toimintaan vaikuttavien 

järjestelmälinjausten valmistelu 

Mkk-informaatikko + pääkäyttäjätiimi 
 
Lisäksi tukirinki, jossa omien tukihenkilöiden 
lisäksi  järjestelmätoimittajan ja it-palvelujen 
edustajat 

Käyttäjäkoulutus  ja –tiedotus - koulutusmateriaalit, uusien versioiden 
käyttöönotto 

Mkk-informaatikko + pääkäyttäjät, eri 
alueiden vastuuhenkilöt 
(järjestelmätoimittaja) 

Järjestelmän eri toimintojen 
hallinta  

Esim. lainauspalvelu, tilastointi, lehdet, 
hankinta , luettelointi 
 

Mkk-informaatikko  + eri alueiden 
vastuuhenkilöt 

Pääkäyttäjätiimin toiminnan ja 
järjestelmäasioiden 
koordinointi 
 

Mkk-informaatikko. Yhteinen resurssi (1 htv); 
mkk-rahoituksella 
 

Järjestelmäkokonaisuus 

24.5.2012 



Vastuualue Tehtävät Vastuuhenkilö(t) 

Verkkokirjaston ohjelmiston 
toiminnot ja 
kehittämistarpeet 

- Yhteydet Auroraan 
- mitä panostetaan AVOon ja missä 

vaiheessa suuntaudutaan ohjelman 
vaihtoon 

Mkk-informaatikko + mkk-palvelujohtaja + 
VaskIT 
Päätös: työvaliokunta -> johtoryhmä 

Sisältöjen määrittely 
 

- kohderyhmille suunnatut sivut, 
kieliversiot, uudet toiminnot jne 
 

Mkk-informaatikko + mkk-palvelujohtaja + 
verkkoviestinnän työryhmä 
Työvaliokunta päättää sisällöistä AVO-
vaiheessa 
Päätoimittajavastuu: Turun 
kirjastotoimenjohtaja 

Tiedottaminen - Vaski-etusivu 
- Ajankohtaista (myös verkkokirjaston 

uudet palvelut ja parannukset) 
- Tilastot (eniten lainatut ja varatut, 

verkkokirjaston käyttö) 

Mk-kirjaston tiedottaja + tiedottajatiimi 
 

Sisältöjen tuottaminen - Kirjakaruselli 
- Suosittelemme 

Mk-kirjaston aikuisten palvelupäällikkö + 
verkkoviestinnän työryhmä 
Vaski-kirjastojen henkilökunta (jokainen 
kirjasto osallistuu sovitulla tavalla) 

 

Verkkokirjastopalvelut 

24.5.2012 



Vastuualue Tehtävät Vastuuhenkilö(t) 

Vaski-kokoelma - Kokoelmalinjaukset, yhteiset 
kokoelmaprosessit 

- E-aineistot 
- Uusien aineistojen käyttöönotto ja 

henkilökunnan koulutus niihin 

mk-kirjaston kokoelmapalvelujen 
palvelupäällikkö + Vaskin kokoelmaryhmä + 
mk-kirjaston kokoelmainformaatikot 
 
Linjapäätökset: Työvaliokunta - > johtoryhmä 

Aineistohankinnat - Aineistojen kilpailutukset mk-kirjaston kokoelmapalvelujen 
palvelupäällikkö  + Turun haloke 

Vaski-tietokanta 
 

- Luetteloinnin koordinointi ja ohjeistus 
- Luettelointitehtävien jako Vaskin sisällä 
- Yhteydet kansalliseen toimintaan 
- Luokituksen yhtenäistäminen 

Vaskin luettelointiyhdyshenkilö + luetteloijat 
 
 
Linjapäätökset: Työvaliokunta - > johtoryhmä 

Lainaustoimintojen 
koordinointi 

- Lainausohjelman ja lainaustoimintojen 
tuntemus ja kehittämisehdotukset 

- Lainaukseen liittyvien toimintakäytäntöjen 
koulutus ja kehittämisehdotukset 

Mk-kirjaston lainauspalvelupäällikkö + 
lainauspalveluryhmä + vastaanoton 
palvelupäällikkö 

Logistiikka 
 

- Kuljetustarpeiden kartoitus, kuljetusten 
seuranta ja ohjeistukset 

- Kuljetuslaatikot ja muut tarvikkeet 
- Logistiikkaringin ylläpito ja yhteydet 

kuljetuspalvelujen tuottajaan (toiminnan 
kehittämisen kannalta) 

- Kilpailutukset 

Mk-kirjaston vastaanoton palvelupäällikkö + 
kuljetustyöryhmä 
 
 
Kilpailutusten osalta: Turun  palvelupäällikkö 
+ haloke 

Kokoelma, tietokanta,  
lainaus ja logistiikka 

24.5.2012 



Vastuualue Tehtävät Vastuuhenkilö(t) 

Asiakkuuden hoito • Palvelujen kehittäminen ja laatutyö 
• Palautteiden käsittely 
• Yhteiset projektit 

Työvaliokunta 

Toimintalinjaukset - Käyttösäännöt ja ohjeistukset 
- Palvelu- ja kokoelmalinjaukset 
- Yhteiset pelisäännöt 

Työvaliokunta 
 

Viestintä - Viestintä, markkinointi, brändäys Työvaliokunta + tiedottajat 
 
tehtäväkohtaiset työryhmät 
 

Henkilöstö - Vaski-henki 
- Yhteiset toimintakäytännöt 
- Osaaminen ja erikoisosaamisen 

jakaminen 

Työvaliokunta 
Myöhemmin henkilöstötyöryhmä 

Tapahtumat - Vaskin yhteiset 
tapahtumakokonaisuudet 

Vaskin tapahtumaryhmä 

Lasten ja nuorten palvelut Vetäjä sovitusta Vaski-kirjastosta (toistaiseksi 
Raisio) + Lasten ja nuorten Vaski 

Muut Tarvittaessa muita työryhmiä ja projekteja 
johtoryhmän päätöksen mukaan 
 

Asiakkuus, kehittäminen, 
henkilöstö, kohderyhmät 

24.5.2012 



Vaskin yhteisten tehtävien asiantuntijaryhmät 

Tehtävä Sisältö Tekijät % työajasta 

Pääkäyttäjät Auroran ja AVOn 
- Asetukset 
- Käyttäjätunnukset 
- Opastus ja tuki 

Järjestelmän erikoisosaajat:  7-8 
jäsentä eri kirjastoista 
(vetäjä mkk-toiminnan 
informaatikko) 

Noin 5 % / 
henkilö 

Sisällönkuvailuryhmä - Sisällönkuvailu 
- Tietokannan sisällöllisten muutostöiden 

koordinointi 

Sisällönkuvailun erikoisosaajat 
(noin ? henkeä) 

Arvioitava 

Kokoelmaryhmä - Yhteinen kokoelmatyö 
- Työstetään kokoelmaprojektissa 

Tarkistetaan kokoelmaprojektin 
päättyessä 

Arvioitava 

Lainaustoiminnot ja 
logistiikka 
 

- Lainaustoimintaan liittyvät käytännön 
ohjeistukset 

- Opastus ja neuvonta ongelmatapauksissa 
- Kuljetusten seuranta ja ohjeistukset 

Lainaustoiminnan ja 
lainausohjelman tuntijat (? 
henkeä) eri kirjastoista 

Arvioitava 
 

Tiedotus 
 

- Etusivun ja ajankohtaista -sivun toimitus 
- Tiedotus- ja markkinointimateriaalin tekeminen 
- Vaski-tuotteiden valmistelu 

Tiedottajat (? henkeä) eri 
kirjastoista 
 

Arvioitava 
 

Muut - Eri tehtävissä voi olla määräaikaisia tai pysyviä 
muita ryhmiä (esim. Lasten ja nuorten Vaski), 
joiden tehtävistä ja resursoinnista päätetään 
erikseen 

Kyseisten asioiden erikoisosaajat 

Erikoisosaajien työpanos jyvitetään kaikkien kirjastojen osalle asukasluvun mukaisessa suhteessa. Osallistumalla verkkokirjaston 
päivityksiin voi ”maksaa” omaa osuuttaan. Kirjastoilla on lisäksi jäseniä/yhteyshenkilöitä erikseen sovituissa verkostoissa.  29.5.2012 



Vaskin yhteisten tehtävien koordinointi maakuntakirjastossa 
Tehtävä Sisältö Tekijä mkk:ssa % työajasta 

Tietokannan 
sisältövastuu 

- Tietokannan linjausten valmistelu 
- Sisällönkuvailun organisointi ja sisällönkuvailutiimin 

vetovastuu 
- Sisällönkuvailun ohjeistus ja opastus 
- Luokituksen yhtenäistäminen (erillisprojekti) 
- Vaskin yhteyshenkilö kansallisiin hankkeisiin 

Informaatikko (sisällönkuvailu) 50  
(mkk-
rahoitus) 

Kokoelmavastuu - Yhteisten kokoelmalinjausten valmistelu 
- Yhteiset kokoelmaprosessit 
- Sähköisten aineistojen organisointi 
- Aineistokilpailutukset 

Palvelupäällikkö , kokoelmapalvelut 
(Kokoelmainformaatikkojen rooli 
määrittyy kokoelmaprojektin 
yhteydessä) 

20 

Lainaustoiminnot ja 
logistiikka 

- Lainauspalveluryhmän vetovastuu 
- Opastus ja neuvonta ongelmatapauksissa 
- Kuljetusten seuranta ja ohjeistukset 
- Yhteydet kuljetuspalvelujen toimittajaan 
- Yhteiset kilpailutukset ja tarvikehankinnat 

Palvelupäällikkö 
(vastaanottopalvelut) 
 
Lainauspalvelupäällikkö 
lainaustoimintoihin liittyvät asiat 

30 

Tiedotus 
 

- Etusivun ja ajankohtaista -sivun toimitusvastuu 
- Toimitustiimin vetäjä 
- Verkkokirjaston kokonaissisällön tuntija 
- Tiedotus- ja markkinointimateriaalin suunnittelu 
- Vaski-tuotteiden hankinta 

Tiedottaja 
 

20 
 

Muuta - Kokousten organisointi  ja valmistelu, päätösten 
täytäntöönpano, kokousjärjestelyt, sihteeri 

- Tilastoinnista ja toimintaraporteista huolehtiminen 

Eri henkilöitä 30 

Näiden yhteisten tehtävien kustannukset jaetaan Vaski-kirjastojen kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa. Poikkeuksena 
sisällönkuvailun informaatikon 50 % joka on mkk-toimintaa. 29.5.2012 



Päätöksenteko ja valmistelu 

Johtoryhmä  
• päättää yhteistyön periaatteista sekä yhteisistä 

kehittämislinjoista ja tavoitteista 
• päättää yhteisjärjestelmän kehittämisestä resurssien sallimissa 

rajoissa 
• asettaa Vaskin yhteiset työryhmät ja projektit, määrää niille 

tavoitteet ja määräajat sekä hyväksyy loppuraportit 
• päättää muistakin kirjastotoimenjohtajien päätösvallassa 

olevista yhteisistä asioista 
• kukin johtoryhmän jäsen tekee oman kuntansa päättäjille 

esitykset asioista, joihin kirjastotoimenjohtajilla ei ole 
päätösvaltaa 

Työvaliokunta 
• valmistelee asiat johtoryhmälle ja panee päätöksiä täytäntöön 
• toimii työryhmien ja projektien ohjausryhmänä, ellei 

ohjausryhmää ole erikseen nimetty 
• valmistelee johtoryhmän päätettäväksi Vaski-kirjastojen yhteistä 

strategiaa 
• päättää yhteisten ulkopuolisella rahoituksella toteutettujen 

projektien määrärahojen kohdentamisesta ja seuraa budjetin 
toteutumista suhteessa projektin tavoitteisiin 

• päättää niitä yhteisistä asioista, jotka johtoryhmä on delegoinut 
työvaliokunnan ratkaistaviksi. 

 
Vaski-johtoryhnä 1.11.2011 asia 8 



Vaski-johtoryhmä 
Vaski-johtoryhmään kuuluvat kaikkien yhteistyösopimuksen tehneiden 
kuntien kirjastotoimenjohtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Turun 
kirjastotoimenjohtaja ja varapuheenjohtajana muiden Vaski-kirjastojen 
valitsema kirjastotoimenjohtaja.   
 
Johtoryhmän esittelijänä toimii Turun kaupunginkirjaston palvelujohtaja, 
jonka tehtävänä on koordinoida Vaski-yhteistyötä johtoryhmän ja 
työvaliokunnan alaisuudessa. Turun kaupunginkirjasto asettaa 
johtoryhmän käyttöön sihteerin.  
 
Vaski-työvaliokunta 
Johtoryhmä valitsee työvaliokuntaan varapuheenjohtajan ja neljä 
vaihtuvaa jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Pysyvinä jäseninä ovat 
Turun kirjastotoimenjohtaja, palvelujohtaja ja johtoryhmän sihteeri.  
 
Työryhmän vetäjän tehtävänä on 
• määritellä oman työryhmänsä tehtävät ja hyväksyttää Vaskin 

johtoryhmässä 
• konkretisoida, aikatauluttaa ja vastuuttaa tehtävät muille työhön 

osallistuville 
• tehdä ehdotukset kehittämisestä ja työryhmien kokoonpanosta 

työvaliokunnalle 
 
Vuoden 2012 aikana tarkistetaan työryhmät, niiden tehtävät ja 
kokoonpanot.  


