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Aika 13.3.2015 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet   

De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa (klo 13.12-) Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Karvosenoja Maija (klo 13.15-) Kustavin kunnankirjasto 
Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto  
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina (poistui klo 16.24) Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kirjasto 
Ylioja Eila (poistui klo 16.00) Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik (poistui klo 15.30) Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 

Rahkala Jarko, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
Hyyppä Nina   Turun kaupunginkirjasto (asia 10) 
Lautiainen Pauliina Hankinta- ja logistiikkakeskus, Tur-

ku (asia 3) 
Outi Pudas Hankinta- ja logistiikkakeskus, Tur-

ku (asia 3) 
Pyykkö Aki   Turun kaupunginkirjasto (asia 5) 
Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto (asia 4) 
Toivanen Sari  Turun kaupunginkirjasto (asia 4) 

  Valikainen Kaija  Turun kaupunginkirjasto (asia 3) 
   
 
Poissa  Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 

Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
 
 
 
 

 
 

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
 

3. Vaskin yhteistoimintasopimukseen lisättävä liite hankintayhteistyöstä 
 
 

Vaski-kirjastoilla on vuosittain yhteisiä kilpailutuksia, joita varten tarvitaan 
valtuutukset Turun seudun hankintarenkaaseen kuulumattomilta kunnilta 
vuosittain.  
 
Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen ja hankinta-asiantuntija 
Outi Pudas ovat laatineet ehdotuksen Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopi-
mukseen lisättävästä liitteestä, jonka hyväksymällä kirjastot voivat osallistua 
ilman erillistä valtuutusta Turun hankinta- ja logistiikkakeskuksen kilpailut-
tamiin hankintoihin. 
 
Liite: Hankintayhteistyösopimus 
 

Ehdotus Kuullaan Pauliina Lautiaisen ja Outi Pudaksen esittely ja päätetään ottaa 
hankintayhteistyösopimus osaksi Vaskin yhteistoimintasopimusta. Turun 
seudun hankintarenkaaseen kuulumattomat kunnat (Uusikaupunki, Laitila, 
Vehmaa, Kustavi ja Pyhäranta) vievät sopimuksen hyväksyttäväksi omiin 
päättäviin elimiinsä. 

 
 
Päätös Kuultiin Pauliina Lautiaisen ja Outi Pudaksen esitys ja keskusteltiin aihees-

ta. Sovittiin, että hankinta- ja logistiikkakeskus toimittaa päivitetyn sopimus-
liitteen tekstin ja kilpailutuskalenterin jälkikäteen. 

  
4. Verkkokirjaston tilannekatsaus 

 
 

Vaski-Finnan beta-versio on ollut asiakkaiden testattavana 21.1.2015 alka-
en.  
 
Kuullaan Susanna Sandellin Finna-esittely ja kooste testauksen aikana 
saaduista palautteista. 
 
Vaski-kirjastoilla ei tällä hetkellä ole voimassaolevaa Finnan palvelusopi-
musta. Sopimusta on käsitelty verkkokirjaston ydinryhmässä syksyn 2014 
aikana ja työvaliokunnassa . Sopimusluonnos löytyy liitteenä. 
 
Liitteet: Finna-palvelusopimus 
Palvelutasoliite 
 

Ehdotus Johtoryhmä päättää valtuuttaa Turun kaupunginkirjaston allekirjoittamaan 
sopimuksen kaikkien Vaski-kirjastojen puolesta. Kirjastot vievät asian pää-
tettäväksi omiin päättäviin elimiinsä ja ilmoittavat, kun valtuudet on annettu. 
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 Turku esittää sopimuksen allekirjoittamista maaliskuun kulttuurilautakunnan 

kokouksessa ja lähettää oman esityksensä malliksi muille kirjastoille. 
 

 
Päätös Kuultiin Susanna Sandellin esitys Finnan tilanteesta ja asiakkaiden palaut-

teista. Keskusteltiin myös uusien Vaski-kirjastojen sivujen kuntakohtaisista 
näkymistä. 

 
 Päätettiin toimia ehdotuksen mukaisesti. Muut kunnat vievät asian päätettä-

väksi vasta kun Turun kulttuurilautakunta on tehnyt päätöksensä. Ulla-Maija 
lähettää Turun kulttuurilautakunnan asialistan tekstin johtoryhmän jäsenille. 

 
 

5. Vaskin kokoelmalinjat 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä on hyväksynyt Vaskin yhteisen kokoelmalinja-
uksen, ns. lyhyen eli päättäjäversion 1.10.2013.  
 
Vaskin kokoelmatyöryhmälle on annettu tehtäväksi laajempien kokoelmalin-
jausten laadinta lyhytversion pohjalta. Laajemmat linjaukset ovat yksityis-
kohtaisemmat ja ne on tarkoitettu lähinnä henkilökunnan käyttöön.  
 
Nämä molemmat linjaukset ohjaavat myös Turun kaupunginkirjaston koko-
elmapolitiikkaa ja -työtä. Sekä suppeampi linjaus että laajempien linjausten 
ehdotus ovat asialistan liitteenä.  
 
Liitteet: 
Vaskin laajemmat kokoelmalinjat, Ehdotus 
Vaskin kokoelmalinjat 
 

Ehdotus Kuullaan Aki Pyykön esittely kokoelmalinjauksista. Hyväksytään kokoelma-
linjaukset ja päätetään, milloin linjauksia on tarpeellista tarkistaa ja päivittää. 

 
 
 

Päätös Kuultiin Aki Pyykön esittely. Hyväksyttiin esitetyt kokoelmalinjat. Päätettiin, 
että linjauksia tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein, tarvittaessa 
useamminkin. 

 
 
 

 
6. Kuulumiset Koha-yhteistyöstä 

 
Ulla-Maija on Koha-ohjausryhmän jäsen ja Jarko Rahkala asiantuntijaryh-
män jäsen. Projektin rahoituspäätös saadaan maaliskuun aikana. Kun rahoi-
tus on saatu, on tarkoitus palkata kaikille alueille Koha-osaajat ja Mikkeliin, 
Ouluun sekä Kouvolaan myös koodaajat. 
 
Koha-osaajan tulee voida tutustua järjestelmään. Tätä varten tarvitaan oma 
Koha-palvelin. Palvelin on mahdollista saada Ruskon IT:n käyttöympäris-
töön 30 €:n kuukausihintaan. 
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Ehdotus Kuullaan Ulla-Maijan ja Jarkon esittely Kohan tilanteesta ja hankkeen ete-
nemisestä. Päätetään hankkia Koha-palvelin projektin testikäyttöön. Jae-
taan palvelinkustannukset kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 
 
 

Päätös Kuultiin esittely Kohan tilanteesta. Päätettiin toimia ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 

7. Lainattavat polkupyörät 
 

Osana Asiakkaan kirjasto – projektia on ostettu 17 kpl Tunturi Poni polku-
pyöriä. 7 kpl polkupyöriä jää Turkuun ja 10 kpl polkupyöriä jaetaan muihin 
Vaski-kirjastoihin. Ostettiin myös yksi sähköpolkupyörä joka sijoitetaan Tur-
kuun. Polkupyörät on tarkoitettu asiakkaille lainattaviksi ja ne viedään Auro-
raan. Polkupyörien ulkoasu on Vaski-brändin mukainen. 

 
Ehdotus Polkupyörät lainataan kirjastokortilla + kuvallisella henkilötodistuksella (joka 

jää kirjastoon pantiksi). Lapsilta (alle 15 v.) vaaditaan huoltajan kirjallinen 
lupa ja vähintään kuvaton Kela-kortti. 
 
Polkupyörien laina-aika on yksi (1) vuorokausi ja ne tulee palauttaa lainaus-
päivänä, kun ne lainataan eli niitä ei saa yölainaan (Auroraan saadaan pol-
kupyörille oma laina-aika).  Myöhästymismaksu 1€/vrk kertyy jokaiselta erä-
päivän jälkeiseltä päivältä aina siihen asti kunnes pyörä a) palautetaan b) 
menee perintään. Pyörä menee perintään, mikäli sitä ei palauteta 40–47 
päivän kuluessa eräpäivästä eli näin ollen kokonaiskustannukset muistutus-
kulujen (4,50€) kanssa on 44,50€ - 51,50€.  
 

Päätös Päätettiin, että kunnat voivat itsenäisesti päättää henkilökorttikäytännöistä. 
Yhteisesti päätettiin kuitenkin käytännöstä, että polkupyöriä lainataan vain 
15 vuotta täyttäneille tai alle 15-vuotiaille huoltajan kanssa. Lainaaminen ta-
pahtuu tällöin huoltajan kortilla. 

 
 Laina-aika on 0 vuorokautta eli pyörä pitää palauttaa saman päivän aikana. 

Tästä voidaan poiketa pienissä kirjastoissa, joissa aukioloajat ovat hyvin ly-
hyitä. Tällöin asiakasta tulee informoida järjestelyn poikkeuksellisuudesta ja 
myöhästymismaksut ja lainauskiellot täytyy poistaa manuaalisesti pyörän 
palautuessa. Myöhästymismaksuksi päätettiin 10,00 €/vrk ja enintään 70,00 
€. Muistutus- ja laskutusmaksut muodostuvat kuten muustakin kirjastoai-
neistosta. 

 
8. Myöhästymismaksujen korotus 

 
Vaski-kirjastot tarkistivat maksujaan vuoden 2014 alusta. Tällöin myöhästy-
mismaksuksi päätettiin 25 snt/päivä/laina, enintään 7,50 €/laina. 
 
Kuntien ja kirjastojen taloustilanne on edelleen tiukka ja painetta myöhästy-
mismaksujen korotukseen on edelleen. 
 
Helmet-kirjastot ovat luopuneet varausmaksuista. Asiasta on aiheellista 
keskustella myös Vaski-kirjastojen kesken. 
 

Ehdotus Nostetaan myöhästymismaksuja 1.6.2015 alkaen seuraavasti: 30 
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snt/laina/päivä, enintään 8,50 €/laina. 
 
 Käydään lähetekeskustelu varausmaksujen  poistosta. 
 
 
Päätös Myöhästymismaksuja ei päätetty korottaa. Sovittiin, että asiaan palataan 

uudelleen vielä tämän vuoden aikana. Keskusteltiin varausmaksujen pois-
tosta ja todettiin, että varausmaksujen poisto ei ole nyt mahdollista. 

 
 

9. Salon liittyminen Vaskiin 
 

Salon kirjaston on tarkoitus kuluvan vuoden aikana siirtyä Auroraan ja myö-
hemmin Vaskiin. Formaattiesikonversio tapahtuu kevätkesällä ja tietokanto-
jen yhdistäminen marraskuun loppupuolella. Tietokantojen yhdistämisen 
vuoksi Salon kirjasto on suljettuna kaksi viikkoa ja muissa Vaski-kirjastoissa 
järjestelmä on pois käytöstä viikon ajan. 

 
Sekä esikonversiovaiheessa että myöhemmin tietokantojen yhdistämisvai-
heessa tarvitaan Salon työpanoksen lisäksi Vaskin työpanosta mahdolli-
simman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
 
Maakuntakirjastoavustusta ei voi käyttää projektiin, joten projekti pitää re-
sursoida itse. Projektille on syytä asettaa projektiryhmä.  

 
Ehdotus Salon liittyminen projektoidaan. Maakuntakirjastoavustusta ei voi käyttää 

projektiin, joten projekti pitää resursoida itse.   
 
Projektin ajaksi pääkäyttäjäryhmän jäsenien Vaskin kesken jaettavaa työ-
panosta lisätään 0,06 htv/jäsen. Kustannukset jaetaan kaikkien kuntien kes-
ken. 
 
Liitteestä selviävät kuntien maksuosuudet 24.10.2014 hyväksytyn kokoon-
panon mukaan sekä Salo-projektin tuomat muutokset maksuosuuksiin 
 
Liite: Työryhmät ja kuntien maksuosuudet  
 
 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että myös Salon tulee osallistua kustan-
nuksiin asukaslukunsa mukaisessa suhteessa. 

 
 
 
 
 

10. Muistutusten yhtenäistäminen 
 

Pääkäyttäjäryhmä esittää muistutustekstien ja –määrien yhtenäistämistä 
sekä muutosta varatun aineiston muistutusajankohtaan. 

 
Ehdotus Päätetään ottaa käyttöön yhtenäiset muistutustekstit ja – määrät. Pääkäyttä-

järyhmä ehdottaa päätettäväksi, että kaikki Vaski-kirjastot lähettävät kaksi 
muistutusta. Lisäksi pääkäyttäjät esittävät, että luovutaan erillisestä varatun 
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aineiston muistutuksesta. Näin muistutus varatusta aineistosta lähtisi mui-
den muistutusten tapaan viikon päästä eräpäivästä. 

 
Päätös Päätettiin ottaa 2. muistutus käyttöön kaikissa Vaski-kirjastoissa. 1. muistu-

tus lähtee viikon päästä eräpäivästä, 2. muistutus kolmen viikon päästä erä-
päivästä. Päätettiin lisäksi yhtenäistää muistutustekstit, ehdotus yhtenäisistä 
teksteistä tuodaan tiedoksi seuraavaan Vaski-johtoryhmään. 

 
Päätettiin, että varatusta aineistosta lähtevän muistutuksen tekstiä muute-
taan siten, että tekstissä huomautetaan asiakkaalla voi olla myös muita sa-
malla kertaa lainattuja lainoja. 
 
Päivitetään käyttösäännöt, joita ei jatkossa enää tarjota painettuna versiona. 
 
Päätettiin viedä Finna-projektin tutkittavaksi mahdollisuus ilmoittaa verkko-
kirjastossa automaattisesti mahdollisista varauksia sisältävistä lainoista. 

  
 
 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   
  

11. Vaskin työryhmien toimintasuunnitelmat vuodelle 2015 
 

Vaski-johtoryhmä päätti vuoden 2015 työryhmät kokouksessaan 23.10.2014. Kuluvana 
vuonna toimivat seuraavat työryhmät: Kokoelmat, kuvailu, logistiikan koordinointi (1 hen-
kilö), pääkäyttäjät, verkkopalvelut ja viestintä. 
 

 Merkitään tiedoksi työryhmien toimintasuunnitelmat vuodelle 2015  
 
 
 

Liitteet: 
2015 toimintasuunnitelma kokoelmat 
2015 toimintasuunnitelma kuvailu 
2015 toimintasuunnitelma logistiikan koordinointi 
2015 toimintasuunnitelma pääkäyttäjät 
2015 toimintasuunnitelma verkkopalvelut ja viestintä 

 
 
 
12. Pääkäyttäjäryhmän uudet tehtävät 

 
Pääkäyttäjäryhmän kokoonpanoa on pienennetty, sillä Auroran käyttö alkaa vakaantua 
Vaskissa. Tästä syystä pääkäyttäjäryhmän tehtävät on määritelty uudelleen ja aikaisem-
min pääkäyttäjien vastuulla olevia asioita on siirretty kirjastojen omalle vastuulle. Tämä on 
mahdollista myös siksi, että Auroran silverlight-versioon on tuotu kaikkien ulottuville mo-
nia ominaisuuksia, jotka aikaisemmin olivat pääkäyttäjäoikeuksia vaativia. 
 
Liite: Pääkäyttäjien tehtävät 
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13. E-aineistosuunnitelma vuodelle 2015 

 
Kokoelmatyöryhmän esitys e-aineistosuunnitelmaksi vuodelle 2015 
 
Liite: E-aineistosuunnitelma 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

14. Seuraava kokous 

 Etsitään aika vielä yhdelle johtoryhmän kokoukselle ennen kehittämis-
pävää. 

 Seuraava johtoryhmän kokous on koko päivän kestävä kehittämispäivä 
15.5.2015 

 
 

15. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02 


