
    PÖYTÄKIRJA   
 
Johtoryhmä    11.12.2015 

 
 

1 

Aika 11.12.2015 klo 12–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 

Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa(saapui 12.40) Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Liedon kunnankirjasto  
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija, esittelijä, siht.  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Ojanen Erkka  Taivassalon kunnankirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Ketamo Harri (asia 3)  HeadAi 
  Pyykkö Aki (asia 4)  Turun kaupunginkirjasto 
   
   
 
Poissa  Lario-Laitinen Annukka  Kustavin kunnankirjasto  

Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Mynämäen kunnankirjasto 

 
    
 
  
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 
 

3. Mobiiliälyhylly 
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Osana Lisää älyä ja toiminnallisuutta palveluihin -projetkia on tilattu HeadAi-
yritykseltä mobiiliälyhylly-sovellus. Mobiili Älyhylly on Luvian kirjaston ja Sa-
takirjastojen tutkimus- ja kehityshankkeena liikkeelle lähtenyt palvelukon-
septi, joka on toteutettu aikaisemmin fyysisenä älyhyllynä. Nykyinen mobiili-
versio hyödyntää Harri Ketamon 2004–2015 kehittämää Personalized Con-
tent Mapping -menetelmää henkilökohtaisten kirjasuosittelujen tekemiseen 
ja kirjojen semanttisten yhteyksien avaamiseen. 
 
Sovellus valmistuu vuoden loppuun mennessä ja on käytettävissä kaikissa 
Vaski-kirjastoissa. Se toimii Android- ja IOS-alustoilla. 
 

Ehdotus Harri Ketamo HeadAi:sta esittelee mobiilisovellusta ja sen toimintaa 
 
 
Päätös Kuultiin mobiiliälyhyllyn esittely. Sovittiin, että kun sovellus on käyttöönotet-

tavissa, järjestetään koulutus Vaski-kirjastojen henkilökunnalle siten, että jo-
kainen kirjasto nimeää tähän yhteyshenkilön. Koulutuksen saatuaan yh-
teyshenkilöt kouluttavat oman kirjastonsa henkilökunnan.  

  
 

 
 

 
4. E-aineistot Vaski-kirjastoissa 

 
Ehdotus Vaski-kirjastojen e-aineistoiksi on liitteenä. Sen mukaan uusia ai-
neistoja olisivat 
- Rock’s Backpages, rock-musiikkiin liittyvä hakupalvelu 
- e-aikakauslehtipalvelu, joko Zinio tai Flipster. Näiden palveluiden toimin-

taperiaatteissa, valikoimassa ja käytettävyydessä on eroja, joita voidaan 
käydä kokouksessa tarkemmin läpi 

- lisäksi on ehdotettu hankittavaksi ruotsinkielisen kirjallisuuden eLib-
palvelua, tarkempi kuvaus siitä saadaan viimeistään kokouksessa 

 
Valikoimasta poistuu Aleksi-lehtitietopalvelu. 
 
Vuonna 2015 e-aineistokustannukset Vaski-kirjastoille ovat noin 138 000 €, 
vuodelle 2016 noin 114 000 – 120 180 € riippuen siitä, kumpi lehtipalvelu 
valitaan. eLib-palvelun hintaa ei ole tässä huomioitu. 
 
Liitteet: 
Vaskin e-aineistot, hinnat kunnittain  
E-lehtinimikkeet, ehdotus 
Kaikki Flipsterin lehtinimikkeet 
Flipster-Zinio -vertailu 

 
Ehdotus Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että Vaski-kirjastot hankkivat Flipster-

e-lehtipalvelun käyttöönsä vuodelle 2016. Johtoryhmä päättää, että ehdo-
tuksen mukaiset muut e-aineistot hankitaan Vaski-kirjastoille vuodeksi 2016, 
samoin eLib-palvelu, jos sen ehdot ovat sopivat. Johtoryhmä antaa Vaski-
kirjastojen verkkopalvelut ja viestintä -ryhmälle tehtäväksi perehtyä e-
aineistojen markkinointiin kirjastotilassa ja sitä kautta tehostaa e-aineistojen 
käyttöä. 



    PÖYTÄKIRJA   
 
Johtoryhmä    11.12.2015 

 
 

3 

 
 
 Aki Pyykkö esitteli alustavan listauksen vuodelle 2016 tilattavasta e-

aineistosta. 
 
 Listan ulkopuolelta tilataan mahdollisesti Naxoksen maailmanmusiikkipalve-

lu. Talentumin e-kirjapalvelusta pyydetään tarjoukset asiasta kiinnostuneille 
kirjastoille. Ruotsinkielisen e-kirjapalvelun, Elibin, kanssa on aloitettu neu-
vottelut. Sen osalta asiaan palataan myöhemmin. 

 
Päätös Päätettiin hankkia Flipster -e-kirjapalvelu, jonka kokoelman valitsevat Turun 

kokoelmainformaatikot huomioiden kokouksen aikana esitetyt toiveet. 
 
 Päätettiin tilata e-aineistojen erillinen markkinointikampanja. Sovittiin lisäksi, 

että Aki Pyykkö ja Kari Pohjola kokoavat ryhmän, joka jalkautuu eri kirjastoi-
hin kouluttamaan henkilökuntaa. 

  
 

 
5. Tapahtumakalenteri Vaskissa 

 
 

Turun kaupungin tapahtumakalenterista ei vielä pysty tuomaan sisältöjä 
verkkokirjastoon. Rajapintaratkaisut menevät ainakin keväälle, mahdollisesti 
pidemmälle. Väliaikainen ratkaisu on siis tarpeen.  
 
Liite: Tapahtumakalenteri Vaskissa 
 

 
Ehdotus Valitaan väliaikainen toimintamalli esittely pohjalta. 
 
Päätös Sovittiin, että asia tuodaan uudelleen johtoryhmään 29.1.2016. Johtoryhmän 

kanta on, että tapahtumien tulee näkyä sivuilla koko ajan. 
 
 
 

6. Varausmaksujen poisto/myöhästymismaksujen korotus 
 

Kirjaston varausmaksut keskusteluttavat säännöllisin väliajoin. Keskustelua 
on kiihdyttänyt se, että Helsingin seudun kirjastot (Helsinki-Vantaa-Espoo-
Kauniainen) luopuivat varausmaksuista vuonna 2014. 
Tulojen määrää ei ole mahdollista laskea, mutta olisi oikeudenmukaisem-
paa/tasa-arvoisempaa, että maksupolitiikka painotettaisiin myöhästymis-
maksuihin eikä varauksiin. 
Myöhästymismaksu = maksu siitä, että ei noudata kirjaston sääntöjä 
Varausmaksu = maksu siitä, että käyttää aineistoa ahkerasti (onko tämä 
asia, josta olisi syytä maksaa) 
 

Ennuste maksukertymästä Turussa 2015 (varausmaksu 1 €, myöh.maksu 0,25 
€/laina/päivä ja enintään 7,50 €/laina) 

Varausmaksut 68.000  

Myöhästymismaksut 335.000  
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Yhteensä 403.000  

 

Ennuste, jos varausmaksu poistuisi ja myöhästymismaksu korotettaisiin 0,3 
€/laina/päivä  ja enintään 9 €/laina 

Varausmaksut 0 noutamatta jääneistä varauksista 
perittäisiin lisäksi 1 € sanktiomaksu 

Myöhästymismaksut 411.000   

Yhteensä 411.000  

 
Kaiken kaikkiaan myöhästymismaksujen kertymä on loivassa laskusuun-
nassa, koska mahdollisuus lainojen omatoimiseen uusimiseen on koko ajan 
paremmin ja helpommin kaikkien ulottuvilla. 
 
Jos varausmaksut poistuisivat, kuljetetun aineiston määrä lisääntyisi jonkin 
verran (Helsingin seudulla noin 20 %). Maksamme kuitenkin kuljetuksista 
tietyn summan/käynti ja määrä eivät meillä vaikuta hintaan, joten tällä ei olisi 
kustannusvaikutuksia. 

 
 

 
Ehdotus Poistetaan varausmaksut ja nostetaan myöhästymismaksuja 5 sentillä 30 

senttiin/laina, kuitenkin enintään 9 €/yksittäinen laina. Selvitetään Axiellilta, 
miten nopeasti olisi saatavissa Auroraan ominaisuus, jossa noutamatta jää-
neestä varauksesta perittäisiin maksu. 
 
 

Päätös Äänestyksen perusteella äänin 9-5 päätettiin, että varausmaksuja ei poisteta 
eikä myöhästymismaksuja koroteta. Palataan asiaan tarvittaessa uudelleen. 

 
 

 
7. CD-levyjen laina-aika 

 
Asiakaspalautteena on tullut toive musiikkiaineiston CD-levyjen laina-ajan 
pidentämisestä. Perusteena on se, että musiikkiaineiston kysyntä on vähen-
tynyt musiikin monipuolisten verkkolatausmaksujen vuoksi. 
 
Turun musiikkiosastolta on tullut ehdotus myös konsolipelien laina-ajan li-
säämisestä 28 vrk:een. 

 
 

Ehdotus Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että musiikkiaineiston CD-levyjen laina-
aika muutetaan 28 vuorokaudeksi ja lisäksi esitetään konsolipeleille samaa 
laina-aikaa. 

 
 

Päätös Päätettiin pidentää CD-levyjen laina-aika 28 vuorokauteen. Konsolipelien 
laina-aika säilytetään ennallaan. 

 
 
 
 

8. Lainauskiellon raja 
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Lainauskiellon raja on tällä hetkellä 10 €.  Erityisesti omatoimikirjastoissa 
suhteellisen alhainen lainauskiellon raja on aiheuttanut ongelmia, sillä lai-
nauskielto voi tulla vastaan jo palautettaessa useampaa muutaman päivän 
myöhässä olevaa lainaa. Koska verkkomaksua ei ole käytössä, ei omatoi-
misessa kirjastossa asioiva henkilö tällaisissa tapauksissa pysty lainaamaan 
lainkaan, koska henkilökuntaa ei ole paikalla eikä verkkomaksamismahdolli-
suutta vielä ole. 
 

Ehdotus Nostetaan lainauskiellon raja 15 euroon. 
 
 
Päätös Äänestyksen perusteella äänin 8-3 (2 äänesti tyhjää) päätettiin ehdotuksen 

mukaan. 
 
 
 

9. Vaski-laskussa korvattavat kaukolainamaksut 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 11.3.2013 kaukolainauk-
sesta seuraavaa: 
 
Muutetaan kaukolainojen toimitusta siten, että kaikki kirjastot lähettävät 
kaukolainat suoraan tilaajakirjastolle silloin, kun varaus kohdistuu oman kir-
jaston niteeseen. Turku hyvittää kertyneet postimaksut (7 €/teos) maakun-
takirjastoavustuksella Vaski-laskun yhteydessä. 
 
Lokakuun 2015 alusta kuljetukset laajenivat kattamaan koko maakunnan 
Someroa lukuun ottamatta, jolloin Vaskin ulkopuolelle lähtevistä maakunnan 
kaukolainoista ei tarvitse maksaa enää erillistä postimaksua. 
 

Ehdotus Päätetään, että kaukolainakorvausta ei enää makseta kuljetuksen piirissä 
oleviin kirjastoihin välitetyistä lainoista. 

 
 
Päätös Päätettiin esityksen mukaan. 
 

 
 
 

10. Varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaalin ääntenlaskijoiden valinta 
 
 

Ehdotus Johtoryhmä valitsee kaksi ääntenlaskijaa varapuheenjohtajan ja työvalio- 
kunnan vaaleja varten. Mahdolliset valtakirjat toimitetaan puheenjohtajalle 
kokouksen alussa. 

 
Päätös Valittiin ääntenlaskijoiksi Ulla-Maija Maunu ja Anne Heino. 

Jaakko Lind valtuutti Tiina Salon äänestämään puolestaan. Tiina Viik val-
tuutti Marja-Liisa Mutkan äänestämään puolestaan työvaliokunnan jäsenten 
vaalissa. 
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11. Varapuheenjohtajan valinta 
 

Varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Sama henkilö 
voi toimia varapuheenjohtajana kerrallaan enintään kaksi kaksivuotiskautta. 
 
Varapuheenjohtajana on toiminut Kari Pohjola Paimiosta vuosina 2014–
2015. Varapuheenjohtaja voidaan valita kahdeksi kaksivuotiskaudeksi, joten 
myös Kari Pohjola on valittavissa jatkokaudelle. 
 
Kunkin kirjaston edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Valittavan on olta-
va kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vastaava 
henkilö tai tämän viran väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kestää 
toimikauden loppuun saakka. (tässä tapauksessa vuoden 2017 loppuun.) 
 

Ehdotus Valitaan Vaski-kirjastojen varapuheenjohtaja vuosille 2016–2017. 
 
 
Päätös Valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Kari Pohjola kaudeksi 2016–

2017. 
 
 
 

12. 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: 
 

Aart de Heer puheenjohtaja pysyvä 

Kari Pohjola varapuheenjohtaja 2014–2015 

Tarja Tuomi (Päivi Ket-
tulan tilalla) 

jäsen 2015–2016 

Marja-Liisa Mutka  jäsen 2015–2016 

Ritva Nurminoro jäsen erovuorossa 

Tiina Viik jäsen erovuorossa 

Ulla-Maija Maunu esittelijä pysyvä 

 sihteeri, Turun kaupun-
ginkirjasto 

pysyvä 

 
Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Tiina Viik ja Ritva Nurmino-
ro. Heidät voidaan valita uudelleen toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Kunkin kir-
jaston edustajalla on kaksi ääntä työvaliokunnan edustajien valintaan. Valit-
tavan on oltava kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoimin-
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nasta vastaava henkilö tai tämän viran väliaikainen haltija, jos viranhoito-
määräys kestää toimikauden loppuun saakka. (tässä tapauksessa vuoden 
2017 loppuun.) 
  

Ehdotus Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2016–2017. Jos vara-
puheenjohtaja-vaalissa valituksi on tullut työvaliokunnan jäsen, joka ei ole 
erovuorossa, valitaan myös hänen tilalleen uusi jäsen. Kolmanneksi ja nel-
jänneksi eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan työvaliokunnan ensim-
mäiseksi ja toiseksi varajäseneksi. 

 
Päätös Valittiin Ritva Nurminoro ja Tiina Viik uudelleen kaudeksi 2016–2017. En-

simmäiseksi varajäseneksi kaudelle 2016–2017 valittiin Jan-Erik Ylitalo ja 
toiseksi varajäseneksi Viktoria Kulmala. 

 

 
 

 
 
MUUT ASIAT 
 
 
 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

 
  

13. Vaski-johtoryhmän kevään kokoukset: 
29.1.2016 13–16  Studio 
18.3.2016 13–16  Studio 
3.6.2016 13-16 Studio 

 
 

Työvaliokunnan kevään kokoukset: 
 

15.1.2016 klo 13–16 iso neuvottelutila 
29.2.2016 klo 13–16 iso neuvottelutila 
15.4.2016 klo 13–16 iso neuvottelutila 
20.5.2016 klo 13–16 iso neuvottelutila 
 

Maakuntakirjastokokoukset 
19.1.2016 Studio 

 
 

14. Aiesopimus Koha-Suomi osakeyhtiön perustamisesta 
 

Turun kulttuurilautakunta käsittelee 16.12. esitystä Turun osallistumisesta 
Koha-Suomi osakeyhtiön perustamiseen. Tavoitteena on, että yhtiö perus-
tettaisiin kevään aikana. Ensi vaiheessa yhtiön osakkeita merkitsisivät Kohti 
Kohaa – hankkeessa mukana olevat maakuntakirjastot. Tämän jälkeen yh-
tiökokous päättää osakeannista, jolloin esim. Vaskin muut kunnat voivat 
merkitä osakkeet. Osakkeen hinta on 0,11 €/asukas. 
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15.  Kuljetukset 
 
 
 Kuljetuslaatikoita on tilattu lisää. Toivottiin, että kuljetuspusseja ei sidottaisi 
niin tiukasti. Ulla-Maija tiedottaa asiasta kuljetusyhteyshenkilöille. 
 
 
 

16. Melinda-yhteisluettelon käyttöönotto 
 

Kansalliskirjasto on pyytänyt Vaskia Aurora-kirjaston ominaisuudessa liitty-
mään Melindaan. Melindan avulla päästään yhteyteen kirjastojen yhteisen 
metatietovarantoon ja voidaan ottaa täysimittaisesti käyttöön RDA-
kuvailuformaatti. Vaskin osalta on kuitenkin epävarmaa, miten kauan Aurora 
on Vaski-alueella käytössä ja millä aikataululla siirrytään Kohaan. 
 
Valmistellaan asiaa tammikuun työvaliokunnassa ja otetaan uudelleen käsit-
telyyn 29.1. johtoryhmässä. 
 

17. Kirjamessut 2016 
 

Kirjamessujen teemoina ovat Saksa ja Satakunta. Palataan asiaan tammi-
kuun maakuntakirjastokokouksessa. 

 
 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

18. Seuraava kokous 
 

Seuraava johtoryhmän kokous on 29.1.2016 
 
 

19. Pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 
 

 
 

 
20. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.54 

 


