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Aika 25.11.2014 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet   
  Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  

Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva (saapui klo 14.30) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari (pj)  Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kirjasto 
Viik Tiina (poistui klo 14.30) Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 

Rahkala Jarko, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
De Heer Aart   Åbo Akademi 
Orne Tuula   Turun kaupunginkirjasto (asia 9) 
Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto (asia 4) 

  Viitanen Anna  Turun kaupunginkirjasto (asia 8) 
   
 
Poissa  Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto 

Jokela Pirkko   Kustavin kunnankirjasto 
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Näätsaari Inkeri  Turun kaupunginkirjasto  

 
 

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös Kokous avattiin klo 13.22. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 
 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
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3. Verkkokirjastoprojektin tilannekatsaus 
 

Viisaasti verkossa – verkkokirjastoprojekti päättyy 31.12.2014. AVI:lta on 
saatu alustava puolto hankkeen rahoituksen jatkolle. Turku tekee anomuk-
sen. Susanna Sandell jatkaa projektipäällikkönä 31.5.2015 asti. 
 
Finnan ja Auroran väliset rajapinnat näyttäisivät nyt toimivan ja Finnasta 
voidaan lähiaikoina julkaista beta-versio henkilökunnalle 

 
  
 
 
Ehdotus Kuullaan Finnan tilannekatsaus Susanna Sandellin esittelemänä. Vahviste-

taan beta-version julkaisu henkilökunnalle. 
 
 

Päätös Kuultiin tilannekatsaus ja vahvistetaan beta-version julkaisu henkilökunnalle 
26.11.2014 klo 9.00. Toiminnallisuudesta kerätään palautetta 31.12.2014 
asti. 
 

 
4. Kokemukset kuvailun keskittämisestä 

 
Kuvailutyötä keskitettiin Vaskissa vuoden alusta niin, että Kustavi, Pyhäran-
ta, Sauvo, Taivassalo ja Vehmaa lopettivat kuvailemisen. Näiden kirjastojen 
tarvitsema kuvailutyö on tehty Kaarinassa, Uudessakaupungissa, Raisiossa 
ja Turussa. Kuvailtavaksi lähetettyjen niteiden määrä on ollut vähäinen. Lo-
kakuuhun mennessä nimekkeitä on lähetetty kuvailtavaksi 0-15 / kirjasto. 
Kuvailutyötä tekevät kirjastot ovat kokeneet tästä aiheutuvan työn vähäisek-
si. 

 
 
Ehdotus Kuullaan Anna Viitasen esittely ja päätetään kuvailun keskittämisen jatkosta 

 
Päätös Anna Viitasen esityksen perusteella todettiin, että nykyistä järjestelyä voi-

daan jatkaa kuten tähänkin asti. 
 
 

5. Lapsen kirjastokortin voimassaoloaika 
 
Aurorasta on parhaillaan katselmoitavana vuoden alkupuolella asennettava 
uusi versio 4.1. Uudessa versiossa huoltajatiedon poistava eräajo lisää au-
tomaattisesti asiakkaalle huomautuksen "Huoltajatieto poistettu automaatti-
sesti. Sitoutumislomake täyttämättä." 
 
Ajatuksena on se, että 15 vuotta täyttäessään lapsen tulisi tehdä itselleen 
uusi kirjastokorttihakemus ja allekirjoittaa kortti omana itsenään, kun hän on 
alkanut itse vastata lainoistaan eikä vastuu ole enää huoltajalla. 
 
Helsingissä kortin voimassaoloaika loppuu siihen, kun lapsi täyttää 15 vuot-
ta. (http://www2.kirjastot.fi/kysy/arkistohaku/kysymys/?ID=830f3780-fae6-

http://www2.kirjastot.fi/kysy/arkistohaku/kysymys/?ID=830f3780-fae6-4824-9c44-1d102676f646
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4824-9c44-1d102676f646) 
 
 

Ehdotus Päätetään Vaskin käytännöistä. 
 
 
Päätös Päätettiin jatkaa nykyisen käytännön mukaisesti. Seurataan Axiellin kehitys-

työtä kysymyksessä olevien ominaisuuksien osalta. 
 

 
 

 
 

6. Työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaalin ääntenlaskijoiden valinta 
 
 
 
 
 

Ehdotus Johtoryhmä valitsee kaksi ääntenlaskijaa työvaliokunnan vaalia varten. 
 
Päätös Päätettiin valita ääntenlaskijoiksi Aart de Heer ja Jarko Rahkala 
 
 
 
 

7. Kahden vaihtuvan jäsenen valinta työvaliokuntaan 
 

 

Työvaliokuntaan kuuluu kolme pysyvää ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Vaihtuvat 
jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi niin, että joka toinen vuosi erovuorossa 
on kaksi jäsentä. Sama jäsen voi kuulua työvaliokuntaan enintään kaksi 
kaksivuotiskautta kerrallaan.  
 
Vaski-johtoryhmä on päättänyt 8.12.2011 kokouksessa, että jos työvalio-
kunnan jäsen on estynyt osallistumaan työvaliokunnan kokouksiin enem-
män kuin yhden kokouksen ajan, tilalle tulee seuraavaksi eniten ääniä saa-
nut.  
 
 
Tällä hetkellä työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: 
 

Inkeri Näätsaari  
(1.1.2015 alkaen Aart 
de Heer) 

puheenjohtaja pysyvä 

Kari Pohjola varapuheenjohtaja 2014–2015 

Päivi Kettula jäsen erovuorossa 

Marja-Liisa Mutka  jäsen erovuorossa 

Ritva Nurminoro jäsen 2014–2015 

Tiina Viik jäsen 2014–2015 

Ulla-Maija Maunu esittelijä pysyvä 

Vastaava informaatik-
ko, Turku (nyt Jarko 

sihteeri pysyvä 

http://www2.kirjastot.fi/kysy/arkistohaku/kysymys/?ID=830f3780-fae6-4824-9c44-1d102676f646


    PÖYTÄKIRJA  
 
Johtoryhmä    17.11.2014 

 
 

4 

Rahkala) 

 
Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Päivi Kettula ja Marja-Liisa 
Mutka. Heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet. Kunkin kirjaston edustajal-
la on kaksi ääntä työvaliokunnan edustajien valintaan. Valittavan on oltava 
kirjaston vakinaisessa virassa oleva kirjastopalveluista vastaava henkilö tai 
kyseisen viran väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kestää toimikau-
den loppuun saakka. (tässä tapauksessa vuoden 2016 loppuun.) 
  

Ehdotus Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2015–2016. Erovuo-
rossa olevat jäsenet on mahdollista valita vielä toiseksi kaudeksi. 

 
 
 
Päätös Valitaan Marja-Liisa Mutka ja Päivi Kettula uudelleen vuosiksi 2015–2016. 

Kokouksesta poissa olleen Päivi Kettulan suostumus jatkamiseen varmiste-
taan kokouksen jälkeen. Ensimmäisenä varajäsenenä jatkaa Tarja Tuomi ja 
toiseksi varajäseneksi valittiin Jan-Erik Ylitalo. 

 
 

8. Kirjastojärjestelmätilanne  
 

Vaski-johtoryhmän kokouksessa, 23.10.2014 oli järjestelmän osalta tiedos-
sa Turun hankintalakimiehen lausunto, jonka mukaan verkkokirjastosopi-
musta ei voi enää jatkaa vuoden 2015 aikana ilman, että samaan aikaan vä-
littömästi aloitetaan kilpailutuksen valmistelu.  Axiellilta oli puolestaan saatu 
tieto, että heidän puolestaan sopimusta voidaan jatkaa. Johtoryhmä päätti, 
että kilpailutuksen valmistelu aloitetaan välittömästi ja verkkokirjaston vaa-
timusmäärittelyt pyritään tekemään vuoden 2014 aikana ja tuotantojärjes-
telmän osalta pyritään saamaan vaatimusmäärittelyt valmiiksi alkuvuodesta 
2015. Koko kirjastojärjestelmän kilpailutukseen päädyttiin siksi, että pelkkä 
verkkokirjaston kilpailutus olisi vallitsevassa tilanteessa laiton, koska raja-
pinnat muihin kuin järjestelmätoimittajan omaan verkkokirjastoon ovat puut-
teelliset ja kilpailutukseen voisi vastata vain yksi toimittaja. Kilpailutus on lai-
ton, jos ei ole kyseessä aito kilpailutilanne.  
 
Samalla kuitenkin päätettiin jatkaa Finnan kehitystä kevyemmällä panostuk-
sella ja että kilpailutus voidaan keskeyttää, jos Finna-yhteys Auroraan saa-
daan toimimaan. Päätettiin, että Turku valmistelee esityksen kulttuurilauta-
kuntaan ja lähettää sen muille Vaski-kirjastoille käytettäväksi. Jokainen 
Vaski-kirjasto vie esityksen omaan päättävään elimeensä. 
 
Johtoryhmän kokouksen jälkeen Turun kaupunginkirjasto neuvotteli Turun 
IT-toiminnan kanssa tilanteesta. IT-johdon näkemyksen mukaan päätettä-
väksi voidaan viedä esitys, jossa nykyistä verkkokirjastosopimusta voidaan 
jatkaa siihen asti, kunnes saamme Finna-yhteyden toimimaan. Samalla on 
kuitenkin syytä kartoittaa muut markkinoilla olevat sekä kaupalliset että 
avoimen lähdekoodin järjestelmät. Erityisen tärkeää on selvittää avoimen 
lähdekoodin vaihtoehdot, sillä niiden osalta järjestelmien välisten rajapinto-
jen rakentaminen on huomattavasti helpompaa.  
 
Muihin järjestelmiin tutustuminen on jo aloitettu. Kansalliskirjasto järjestää 
syksyn aikana tilaisuuksia, joissa esitellään useita eri järjestelmiä. Turusta 
osallistutaan kyseisiin esittelyihin ja tehdään niistä raportti. Joensuun seutu-
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kirjasto otti alkukesästä käyttöön avoimen lähdekoodin järjestelmän, Kohan. 
Kohan laajentamiseksi muihin kirjastoihin on haettu hankeavustusta AVI:lta. 
Hanketta hallinnoi Mikkelin kaupunginkirjasto. Muut mukana olevat ovat La-
pin kirjasto, Oulu, Kouvola ja nyt myös Turku ja sen mukana koko Vaski. 
Hankkeessa on tarkoitus selvittää Kohan soveltuvuus yleisten kirjastojen 
käyttöön ja organisoida sen valtakunnallinen kehittäminen yhteisten linjaus-
ten mukaan. Mikkeli, Oulu ja Lappi ottanevat sen käyttöönsä joka tapauk-
sessa, Vaski voi rauhassa selvitellä omaa tilannettaan ja ottaa järjestelmän 
käyttöön, jos se vastaa tarpeisiimme ja sen ylläpito on organisoitu. Ulla-
Maija on valittu hankkeen ohjausryhmän jäseneksi ja tuo tiedon hankkeen 
etenemisestä Vaski-kirjastoille. 
 
 Auroran ja Finnan välisten rajapintojen kehitystyö on ollut pitkä ja vaikea. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne rajapintojen minimivaatimukset, jotka 
olemme edellyttäneet, toimivat ja voimme lähiaikoina julkaista Finnan beta-
version ensi vaiheessa henkilökunnan testattavaksi. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on maksanut Aurora-kirjastojen rajapinnat Finnaan siinä laajuudes-
sa kuin ne nyt ovat. Jatkossa, kun järjestelmää kehitetään, joutuvat kirjastot 
vastaamaan itse kustannuksista. 
 
Vaskin edustajat (Inkeri Näätsaari, Kari Pohjola ja Ulla-Maija Maunu) tapa-
sivat opetus- ja kulttuuriministeriön ja kansalliskirjaston edustajat (Minna 
Karvonen ja Kristiina Hormia-Poutanen) 13.11.2014. Tapaamisen yhteydes-
sä sovittiin yleisten kirjastojen Finnan kehittämismalleista sekä Vaskin että 
koko yleisten kirjaston kentän osalta. Myös Kirjastot.fi on tulossa kiinteästi 
mukaan Finnan kehittämiseen.  
 
 
 

Ehdotus Turku vie kulttuurilautakunnan päätettäväksi nykyisen verkkokirjaston sopi-
muksen jatkamisen 1.1.2015 alkaen siihen asti, kunnes saadaan toimiva, 
vaihtoehtoinen ratkaisu. Muut Vaski-kirjastot ovat valtuuttaneet Turun teke-
mään sopimuksen, joten heidän osaltaan riittää, että he vievät asian tiedoksi 
omiin päättäviin elimiinsä sen jälkeen.  

 
Jatketaan Finnan kehittämistä ja järjestelmäselvitystä esittelyn mukaan. 

 
 
 
Päätös Päätetään että Turku vie kulttuurilautakunnan päätettäväksi nykyisen verk-

kokirjastosopimuksen jatkamisen 31.12.2015 asti. Muut Vaski-kirjastot vie-
vät asian päätettäväksi / tiedoksi omien kuntiensa lautakuntiin. 

 
 Päätetään jatkaa Finnan edelleen kehittämistä. 

 
 

 
 
 

9. Vaskin painopisteet vuodelle 2015 
 

Työvaliokunta käsitteli vuoden 2015 painopisteitä kokouksessaan 7.11.2015 
ja ehdottaa johtoryhmälle seuraavia painopisteitä: 
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1. Vaskin yhteisten toimintakäytäntöjen ja työryhmien läpikäynti ja uudis-

taminen 
 työryhmät muodostetaan asioiden perusteella (esim. RFID:hen 

siirtyminen, omatoimikirjastot) 
 työryhmien rakenteen tarkistaminen 

 
2. Kirjastojärjestelmä 

 
3. Mediakasvatus ja kouluyhteistyö 

 
4. Verkkopalvelut 

 e-aineistot 
 verkkokirjaston kehittäminen 
 älysovellusten käyttöönotto 
 avoin data 
 käyttäjät ja kokoelmat 

 
5. Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä asiakkaiden kanssa 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikoisosaamisen jakaminen 
asiakaspalvelussa ja kirjastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 
  
 
 

Ehdotus  Keskustellaan painopisteitä työvaliokunnan esityksen pohjalta ja päätetään 
vuoden 2015 painopisteet ja niihin käytettävät resurssit. 

 
 

Päätös Päätettiin tarkistaa yhteisiä toimintakäytäntöjä ja –periaatteita vuoden 2015 
aikana. Työryhmien toimintatapoja muutetaan siten, että jatkossa niitä voi-
daan muodostaa esille nousevien tarpeiden mukaan. Vuoden 2015 aikana 
työryhmien kokoonpano on aikaisemman päätöksen mukainen. Mahdolliset 
muutokset astuvat voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Päätetään, et-
tä painopisteet vahvistetaan jatkossa kahdeksi vuodeksi, jotta niiden vaikut-
tavuutta saadaan lisättyä. Hyväksytään ehdotetut painopisteet vuosille 
2015–2016. Päätetään myös, että Vaski-johtoryhmän kokouksia pyritään 
jatkossa pitämään kaikilla Vaski-paikkakunnilla. 

 
 

 
 

10. Zinio-lehtipalvelun hankinta Vaski-kirjastoille 
 

 
Vaski-kirjastojen työvaliokunta päätti kokouksessaan 11.9.2014, että Zinio-
lehtipalvelua ei hankittaisi Vaski-kirjastoille ainakaan vielä vuonna 2015, 
koska sitä pidettiin kalliina. 
 
Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän kokouksessa 24.10.2014 tuli 
esille uusia seikkoja, jotka puoltavat palvelun hankkimista: 
 
- palvelu tuo uusia asiakasryhmiä kirjastopalveluiden piiriin ja vahvistaa 

miehille suunnattua aineistotarjontaa. Käyttäjät ja kokoelmat -projektissa 
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on selvitetty, että HelMet-kirjastoissa naisten lainojen osuus kirjalainois-
ta on 65 %. Miehet puolestaan ”lainaavat” 65 % Zinion lehtilainoista 

- Zinion valikoimissa on runsaasti lehtiä, joita päättäjät lukevat. Se, että 
he saavat ne vaivattomasti sähköisessä muodossa käyttöönsä kirjaston 
tuottamana palveluna, on hyvää mainosta kirjastoille 

- etenkin pienemmät Vaski-kirjastot voivat tarjota asiakkailleen täysin uu-
den aineiston, kun niiden valikoimissa ei aiemmin ole ollut ollenkaan 
englanninkielisiä aikakauslehtiä. Zinion kautta heillä on pääsy mm. 
näihin lehtiin: Cosmopolitan, Newsweek, New York Review of Books, 
The Economics ja National Geographic 

- lehdet saa käyttöönsä kirjautumalla Zinio-palveluun Vaski-kirjastokortilla 
ja tunnusluvulla, ei siis tarvita Nelli-kirjautumista tai muuta vastaavaa. 
Kokoelmaan hankitut lehdet ovat rajoituksetta asiakkaiden käytössä 
ajasta ja paikasta riippumatta 

 
Ainakin Kokkolan, Jyväskylän ja Lahden seudun sekä Blanka-kirjastot ovat 
ottamassa palvelua käyttöönsä. Lisäksi Porin seutu, Piki-kirjastot ja Vaara-
kirjastot harkitsevat hankintaa. Tasa-arvon toteutumisen kannalta on tärke-
ää, että myös Vaski-kirjastojen asiakkailla on mahdollisuus päästä käyttä-
mään Zinio-palvelua.  
 
Hankinnasta koituu ylimääräinen kustannus vain ensi vuoden osalta. Vuo-
den 2016 alusta voidaan Zinion kustannuksiin käyttää Aleksi-tietokannan 
hankinnasta vapautuvia määrärahoja. Vaski-kirjastot maksavat Aleksi-
tietokannasta vuonna 2015 yhteensä noin 32.100 €. 

 
Yllä ilmenneistä syistä työvaliokunta käsitteli asiaa uudelleen kokoukses-
saan 7.11.2014 ja ehdottaa seuraavaa:  
Jos e-aineistojen lisäykseen varattu 30 000 euroa käytetään Zinion hankin-
taan ja loppu 9 508 euroa jää asukaslukujen mukaisesti maksettavaksi, työ-
valiokunta esittää Ziniota hankittavaksi. Työvaliokunta painottaa yhteisen 
markkinoinnin merkitystä Zinion käyttöönotossa. 
 
Työvaliokunnan kokouksen jälkeen on tullut lisätietoa muistakin markkinoille 
tulevista e-lehtipalveluista.  
 
Liite: Zinion hinnat eriteltyinä 
 

Ehdotus Päätetään Zinion hankinnasta vuodelle 2015 
 
 
Päätös Päätetään, että Zinio-lehtipalvelua ei hankita Vaski-kirjastoille vuodeksi 

2015. 
 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   
  

11. Vaskin työryhmät vuodelle 2015 
 
 

 Johtoryhmässä 23.10.2014 vahvistettiin työryhmät ja niiden kokoonpano vuodelle 2015. 
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Liitteenä on työryhmätyöskentelyn kustannukset  edellisen kokouksen päätösten pohjalta.  
 
 
Liite: Työryhmät ja kuntien maksuosuudet 2015 
 
Päätös Merkitään tiedoksi. 
 
 

12. Kuljetusten lajittelu 
 

Matkahuolto ei lajittele laatikoita toisin kuin aiempi Lähettiykkönen. Kertakuljetuksien hin-
ta nousisi 4,6 euroa 15,75 euroon kuljetuskäynniltä jos lajittelu otettaisiin käyttöön. 
 
Päätös Päätetään, että lajittelu otetaan käyttöön. 

 
 
 
13. Koulutuksia 

 
24.11. Muutos ja miten selvitä siitä hengissä Salossa  
Salon kaupunginkirjasto, Laurinsali, Vilhonkatu 2 
 
Ke 10.12. Turvassa kirjastossa 
Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
To 18.12. Epäkonferenssi 
Aluehallintovirasto, Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20810 Turku 
 
Päättäjäpäivä tammikuussa 
Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

14. Seuraava kokous 
 

 Vuoden 2015 kokousajankohdat ilmoitetaan myöhemmin 
 

 
15. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 


