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Aika 13.5.2014 klo 13 
 
Paikka Kokoustila 1 

 
Jäsenet   

Näätsaari Inkeri  Turun kaupunginkirjasto  
  Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  

Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kari Riitta    Naantalin kaupunginkirjasto 
Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto  
Kuronen Milla   Kustavin kunnankirjasto 
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund  Anna-Kaisa  Taivassalon kirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto  

Valikainen Kaija, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
   
 
Poissa  Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto  

 
 

 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Sovittiin käsittelyjärjestyksen muutos si-
ten, että verkkokirjastoon liittyvä tiedotusasia käsitellään ensin. 
 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Kirjastoaineiston hankinta – toisen optiovuoden käyttö  
 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus tiedustelee Vaski-kirjastoilta, 
halutaanko kirjastoaineistojen hankinnassa hyödyntää vielä toinen optio-
vuosi vuoden 2015 ajaksi.  
 

 
Ehdotus Otetaan käyttöön kirjastoaineistojen hankinnan toinen optiovuosi. 
 
 
Päätös  Päätettiin ottaa käyttöön hankinnan toinen optiovuosi. 
 
 
 

4. Alustava talousarvio vuodelle 2015 
 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 26.11.2014 § 11, että 
keväällä 2014 tehdään alustava arvio vuoden 2015 kustannuksista. Syksyllä 
2014 tehdään tarkennettu kustannusarvio ja määritellään vuoden 2015 pai-
nopisteet. 
 
Liite: Alustava talousarvio vuodelle 2015 
 

Ehdotus Hyväksytään vuoden 2015 alustava talousarvio. Tarkennetaan talousarvio 
syksyllä 2014 ja samalla määritellään painopisteet vuodelle 2015. 

 
 Päätös Hyväksyttiin vuoden 2015 alustava talousarvio. Sovittiin, että seuraavaan 

Vaski-kirjastojen johtoryhmään tuodaan yhteenveto vuoden 2013 Vaskin yh-
teisistä menoista.  

 
 
 

5. Yleisten kirjastojen konsortio 
 

Yleiset kirjastot ovat valmistelleet Helsingin kaupunginkirjaston johdolla 
yleisten kirjastojen konsortiota, johon liittymiseksi kunkin kunnan/kaupungin 
kirjasto tekee oman sopimuksen.  
 
Konsortion tarkoituksena on tiivistää yleisten kirjastojen välistä yhteistyötä 
erityisesti sähkökirjojen hankinnassa ja e-aineisto-osaamisessa, ja myö-
hemmin myös muilla osa-alueilla (mm. metatietojen hallinnassa). Yhteistyön 
tueksi on laadittu Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus, jossa määritellään 
yhteistyöhankkeen tarkoitus, tavoitteet, yhteistyön muoto, kustannukset ja 
jäsenyys. Yhteistyön avulla tavoitellaan kirjastoissa työaikasäästöjä, parem-
paa uusien aineistojen hallintaa ja hankintojen volyymihyötyjä. 
 
Jotta konsortiosta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty, on tärkeää, että kaikki 
Vaski-kirjastot kuuluvat sopimuksen piiriin. 
 
 

Ehdotus Tarkistetaan yleisten kirjastojen konsortioon liittymisen tilanne. 
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Päätös Noin puolet Vaski-kirjastoista on tehnyt tai on juuri tekemässä Yleisten kir-
jastojen yhteistyösopimusta. Suositellaan kaikille Vaski-kirjastoille liittymistä 
konsortioon. Konsortiosta voidaan saada sitä enemmän hyötyä, mitä use-
ammat kirjastot liittyvät konsortioon.  

 
 
 

6. Syksyn 2014 johtoryhmän kokoukset 
 

 
Sovitaan alustavasti syksyn kokousajankohdista ja tällä hetkellä tiedossa 
olevien asioiden käsittelyaikatauluista. Ehdotukset ajankohdiksi ja alustavik-
si aiheiksi ovat: 
 

Aika ja paikka Asiat 

3.-5.10.  

keskiviikko 8.10. 
klo 13–16 Studio 
 

 toimintakertomus (tiedok-
si) 

 Kirjamessut 

 Verkkokirjastohankkeen 
eteneminen 

 Vuoden 2015 toiminnan 
painopisteet 

tiistai 25.11. 
14–16 Studio 

 Toiminnan painopisteet ja 
kustannustenjako 

 Verkkokirjastohankkeen 
eteneminen  

 Työvaliokunnan vaihtuvi-
en jäsenten vaali 

  

 
 
  

Ehdotus Päätetään syksyn kokousajankohdat ja käsiteltävät asiat esityksen pohjalta.  
 
 
Päätös Hyväksyttiin johtoryhmän kokousaikataulu. Sovittiin, että toimintakertomus 

lähetetään tiedoksi kirjastoille ennen seuraavaa johtoryhmää.  Lisäksi sovit-
tiin, että syksyn ensimmäiseen kokoukseen tuodaan yhteenveto vuoden 
2014 Vaskin yhteisistä menoista.  
 
Lisäksi sovittiin, että tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä johtoryhmän ko-
kouksia, esimerkiksi jos verkkokirjastohanke sitä edellyttää.  

 
 

 
7. Uuden palautepalvelun käyttöönotto Vaski-alueella 

 
 
Turun kaupunki on ottamassa vaiheittain käyttöön yhteisen palautepalvelun, 
ns. Paikalla-palvelun. Kirjasto liittyi palvelun vuoden 2014 maaliskuun alus-
ta. 
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Palautepalvelussa kysymykset ja vastaukset näkyvät verkossa, jos kysyjä 
sallii niiden julkaisun. Julkisesti näkyvät vastaukset korvaavat erillisen, ns. 
”usein kysytyt kysymykset” – koosteen. 
 
Tällä hetkellä Vaski-verkkokirjastossa on erillinen palautepalvelu, koska 
muiden Vaski-kirjastojen ei aikaisemmin ollut mahdollista liittyä uuteen pal-
veluun. Kaikkien palautekanavien yhdistäminen säästäisi resursseja ja on 
käyttäjälle selkeämpää.  
 
Nyt myös seudulliset yhteistyökumppanit voivat liittyä mukaan tähän palve-
luun erillisellä vuosimaksulla, joka on porrastettu kunnan tai kaupungin asu-
kasluvun mukaan. Ensimmäisenä palveluun ovat liittymässä kaikki ne kun-
nat, jotka kuuluvat seutuliikenteen piiriin. Hinnat, joissa on hinnoiteltu sekä 
koko kunnan liittyminen että erikseen vain kirjaston liittyminen, ovat seuraa-
vat: 
 
 Luokka 

1 
Luokka 
2 

Luokka 
3 

Luokka 
4 

Luokka 
5  

Luokka 
6 

Asukasluku <4.999 5.000–
9.999 

10.000–
14.999  

15.000–
19.999 

20.000–
39.999 

40.000–
119.999 

Hinta/palautetyyppi 
€ 

155 230 335 570 750 1.150 

 
Jos Vaski-kirjastot päättävät liittyä Paikalla-palautepalveluun voidaan kaik-
kien yhteinen palvelu visualisoida Vaski-ilmeellä. 
 
 

Ehdotus Päätetään mahdollisesta liittymisestä palautepalveluun. 
 
 
Päätös Sovittiin, että Ulla-Maija selvittää, mitkä kunnat ovat jo liittyneet Paikalla-

palveluun ja toimittaa kirjastoille tiedot myös kustannuksista siinä tapauk-
sessa, että kunta kokonaisuudessaan liittyisi palveluun.  

 
Lisäksi sovittiin, että kirjastot selvittävät, minkälaiset palautekanavat kunnilla 
on ja voivatko kirjastot liittyä Paikalla-palveluun.  
 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   
   

8. Verkkokirjaston uudistaminen 
 

 
Vaski-kirjastojen ensisijaisena tavoitteena on edelleen ottaa vuoden 2015 
alusta käyttöön Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakaslittymä  Finna, joka 
toimii hakuliittymänä. Hakuliittymän yhteyteen rakennetaan vaiheittain avoi-
men lähdekoodin julkaisujärjestelmä yhteistyössä Turun kaupungin verkko-
sivu-uudistuksen, Drive Turku – hankkeen, kanssa.  
 
Finnan toiminnoissa on vielä avoimia kohtia, joiden pitää olla toteutettuna tai 
aikataulutettuna kesäkuun alkuun mennessä. Turun kaupunginkirjasto on 
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lähettänyt Kansalliskirjastolle listauksen avoimista asioista, vastausta ei ole 
vielä saatu. Lista avoimista kysymyksistä on asialistan liitteenä. 
 
Vaskin työvaliokunta toimii Vaski-kirjastojen yhteisten projektien ohjausryh-
mänä ja on hyväksynyt kokouksessaan 28.4.2014 ensivaiheessa toteutetta-
van verkkokirjaston sisällöt. Hyväksytty ehdotus on liitteenä 

  
 Liitteet:  Vaskin Finna-vaatimukset  

Ehdotus verkkokirjaston sisällöiksi – ensimmäinen toteutus-
vaihe 

 
 
MUUT ASIAT 

 
 

9. Kirjastojen sulkemiset kesällä 
 

Sovittiin, että kirjastot toimittavat muutokset aukioloistaan Vaskiviestintään 
(vaskiviestinta@googlegroups.com).  Ilmoitetetut muutokset päivitetään 
verkkosivuille. 
 
Mikäli kirjastot haluavat sulkea kiinni olevat toimipaikat pois verkkokirjaston 
noutopaikoista ja laajennetun haun toimipaikoista, on kirjastojen tehtävä itse 
tilaus Axiellin tukipalveluun (kirjastotuki@axiell.com). Toimenpide on mak-
sullinen.   
 
 
 

10. E-pisteet kirjastoille 
 

Älyrahoilla hankitut e-pisteet saapuvat lähiaikoina. Ne kirjastot, jotka eivät 
tarvitse laitteita, ilmoittavat sen viimeistään 23.5.2014 Ulla-Maijalle. 5 laitetta 
jaetaan halukkaille kirjastoille arvonnan perusteella. 

 
 

11. Aineiston korvaus 
 

Sovittiin, että kadonneen tai rikkoutuneen aineiston korvausmaksu peritään 
siinä kirjastossa, johon asiakas ottaa yhteyttä. Maksun perinyt kirjasto pois-
taa niteen tietokannasta ja ilmoittaa omistavalle kirjastolle, mikä nide on 
korvattu ja poistettu.   
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 
12. Seuraava kokous 

 
Syksyn ensimmäinen kokous on 8.10.2014. 
 
Toukokuun maakuntakokouksen jälkeen pidetään ylimääräinen kokous, mi-
käli verkkokirjaston tilanne niin vaatii.  
 

mailto:vaskiviestinta@googlegroups.com
mailto:kirjastotuki@axiell.com
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13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00 
 
 
 
 
 
Inkeri Näätsaari   Kaija Valikainen  
puheenjohtaja  sihteeri 


