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Aika 28.4.2015 klo 13–16 
 
Paikka Brinkkala Vihreä Sali, Vanha suurtori 3 

 
Jäsenet   

De Heer Aart (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Annukka Lario-Laitinen  Kustavin kunnankirjasto 
Kari Riitta    Naantalin kaupunginkirjasto 
Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (saapui klo 13:30) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kirjasto 
Viik Tiina (poistui klo 15.25) Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik (saapui klo 13.55) Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 

Rahkala Jarko, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
Hypén Kaisa   Turun kaupunginkirjasto 
Mikkonen Sirpa  BTJ 
Raitamaa Kauko  BTJ 

   
 
Poissa  Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 

Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
 
 
 
 

 
 

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10 ja totesi kokouksen päätösvaltai-
seksi 
 
 

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

 
 

 
  

3. BTJ:n uuden hankintaportaalin esittely 
 
 

BTJ on kehittämässä hankintaportaalia. Toiveena on, että Vaskit pilotoisivat 
tätä portaalia. Jos pilotointiin päätetään lähteä, tulee se huomioida osana 
aineistokilpailutusta. 

 
 

Ehdotus Kuullaan Sirpa Mikkosen ja Kauko Raitamaan esitys ja päätetään pilotoin-
nista. 

 
 

Päätös Kuultiin BTJn esitys Arvo 2.0 hankintaportaalista. Päätettiin pilotoida BTJn 
Arvo 2.0 hankintaportaalia loppuvuoden 2015 ajan. Jatkosta päätetään pilo-
toinnin päätyttyä. Huomioidaan pilotointi myös aineistokilpailutuksen yhtey-
dessä. 

 
 

 
4. Viisaasti verkossa – Finna – projektin ajankohtaiset kuulumiset 

 
Turun kulttuurilautakunta hyväksyi Finnan palvelusopimuksen ja valtuutti kir-
jastopalvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Vaski-kirjastojen puoles-
ta. Muut Vaski-kirjastot toimittavat valtuutuksensa tiedoksi Turkuun. 
 
Viisaasti verkossa –projekti on saamassa lisärahoitusta vuoden 2015 lop-
puun siten, että vuoden loppuun voidaan palkata projektipäällikkö ja 50 % 
projektisuunnittelija. Rahoituksella luodaan yleisille kirjastoille toimintamalli 
Finnaan liittymiseksi. Vaski-sivuston ulkoasu ja Vaskin erityistarpeet tulee 
rahoittaa itse. 
 

Ehdotus Merkitään tiedoksi esitetyt asiat ja kuullaan Susanna Sandellin esittelemänä 
Finna-projektin ajankohtaiset kuulumiset. 

 
 

Päätös Ulla-Maija Maunu kertoi projektin ajankohtaiset kuulumiset. Ministeriöön on 
lähetetty täydennetty hakemus projektin jatkorahoitukseen. Päätöstä odote-
taan vielä. Rahoitus on todennäköisesti tulossa. 

 
 Julkaisujärjestelmän osalta joudutaan todennäköisesti käyttämään väliai-

kaista ratkaisua jonkin aikaa. 
 
 
 

5. Vaski-kirjastojen painopisteet ja alustava talousarvio vuodelle 2016 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti Vaskin painopisteistä vuosille 2015 ja 
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2016 kokouksessaan 25.11.2014. Painopisteiksi valittiin: 
 
Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä  

Mediakasvatus ja kouluyhteistyö  

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 

 verkkokirjaston kehittäminen 

 älysovellusten käyttöönotto 

 avoin data 

 käyttäjät ja kokoelmat 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikois-
osaamisen jakaminen asiakaspalvelussa 
ja kirjastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 

 
Työvaliokunta käsitteli kokouksessaan 17.4. talousarviota ja ehdottaa, että 
e-aineistoihin varattavaa rahaa vähennettäisiin kuluvan vuoden tasolta. 
Lisäksi työvaliokunta ehdottaa, että kirjastojärjestelmän vuosittaisia käyttö-
oikeus- ja ylläpitomaksuja ja kirjastokortin hankintahintoja ei sisällytettäisi 
summina yhteiseen talousarvioon, sillä niiden kohdalla ei ole kyse Vaskin 
kesken jaettavista kustannuksista. 
 
Liite: Vaski-kirjastojen alustava talousarvio vuodelle 2016 

 
Ehdotus Hyväksytään vuoden 2016 talousarvio työvaliokunnan esityksen pohjalta. 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin, että ei sisällytetä kirjastojärjes-

telmän vuosittaisia käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuja ja kirjastokortin hankin-
tahintoja yhteiseen talousarvioon. 

 
 
 
 

6. 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.  
 
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.  
 
Kokouksessaan 13.3.2015 Vaski-kirjastojen johtoryhmä hyväksyi projekti-
ryhmän perustamisen ja siitä seuraavan kustannusten lisäyksen kuitenkin 
niin, että myös Salon on osallistuttava kustannuksiin. 
 



    PÖYTÄKIRJA  
 
Johtoryhmä    20.4.2015 

 
 

4 

 
Liitteet:  
Kuntien maksuosuudet (Salo mukana) 
Vaskin työryhmän vuonna 2015 (Salo-projekti mukana) 
 

Ehdotus Hyväksytään Salo-projekti kustannuksineen 
 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

7. Finto  
 

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sa-
nastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja 
ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa. 
 
Axiell tarjoaa Finto-palvelun sekä Asteri-auktoriteettitietokannan Vaski-
kirjastoille liitteen mukaisin hinnoin. Asteri on käytettävissä Aurora 5.0 –
version yhteydessä. Finton voi ottaa käyttöön heti. 
 
Liitteet:  
Finto-tarjous 
Finto-kuvaus 
 

Ehdotus Tilataan Axiellilta Finto- ja Asteri-palvelut liitteen mukaisin hinnoin 
 
 
Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 

8. Vaski-kirjastojen kehittämispäivä 
 
 

Vaski-kirjastojen kehittämispäivä pidetään 15.5. Villa Marjaniemessä, Ruis-
salossa alkaen 9.30. Työvaliokunta ehdottaa päivän ohjelmaksi seuraavaa: 

 
o Aulikki Holman alustus hankekanavista 
o Vaskin yhteishankkeet 
o SWOT + tavoitetila 2020 
o Vuoden 2016 painopisteiden työstäminen 

 
 

Ehdotus Keskustellaan kehittämispäivän sisällöstä ja päätetään käsiteltävät asiat. 
 
 
Päätös Päätettiin hyväksyä työvaliokunnan ehdotus päivän ohjelmaksi. Tarkentava-

na lisäyksenä ohjelmakohdaksi lisättiin myös ”muut asiat”. Yhtenä käsiteltä-
vänä asiana on myös Vaskin työryhmät. Viktoria Kulmala lupasi kertoa 
myös venäjänkielisten asiakkaiden lukupiirikokeilusta. 

 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   

http://api.finto.fi/
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9. Kuulumiset Koha-yhteistyöstä 

 
Koha-ohjausryhmä tapasi opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat 19.3. Ul-
la-Maija kertoo kuulumiset Koha-hankkeen etenemisestä. 

 
 
 
 Ehdotus Merkitään tiedoksi Kohan eteneminen 
 
 

Päätös Ulla-Maija kertoi kuulumiset hankkeen etenemisestä. Hankeavustus on jo 
myönnetty, mutta sitä ei ole virallisesti vielä näkyvissä. Hankeavustuksen 
määrä oli pienempi kuin oli haettu, mutta lopullinen määrä ei ole vielä tie-
dossa. Ministeriö ei voi rahoittaa ohjelmoijien palkkausta. Hallintamalleiksi 
on harkittu osakeyhtiö- ja säätiö –malleja. 

 
 

10. Tilastovertailusta luopuminen 
 

Ehdotus Esitetään tilastovertailusta luopumista, sillä nykyään tilastovertailuja pystyy 
tekemään myös itse helposti. OKM:n uusilla sivuilla on uusi tilastotyökalu ti-
lastojen visualisointiin. 

 
Päätös Päätettiin luopua tilastovertailusta. Sen sijaan panostetaan koulutukseen, 

jotta opittaisiin käyttämään tilastoja johtamisen apuvälineenä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

11. Seuraava kokous 

 Seuraava johtoryhmän kokous on koko päivän kestävä kehittämispäivä 
Villa Marjaniemessä 15.5.2015 klo 9:30 alkaen. 
 

 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:47 


