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Aika  7.11.2014 klo 9-12  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Iso neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet   

Pohjola Kari (puh.joht.) Paimion kaupunginkirjasto 
Kettula Päivi  Liedon kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija esitt. Turun kaupunginkirjasto  
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto  

 
 

Muut osallistujat Rahkala Jarko, siht. Turun kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 

 
 
 
Poissa  Näätsaari Inkeri  Turun kaupunginkirjasto 

Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto 
Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto  

 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

 
 

 
 
 

2. Verkkokirjaston tilannekatsaus 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmän kokouksessa 23.10.2014 päätettiin Turun 
hankintalakimiehen lausunnon mukaan, että anotaan oikeutta nykyisen 
verkkokirjaston käyttöön vielä vuodelle 2015, mutta samalla aloitetaan koko 
kirjastojärjestelmän kilpailutus välittömästi.  Päätettiin myös, että jos Finna 
ennen kilpailutuksen käynnistämistä valmistuu ja vaikuttaa luotettavalta, 
keskeytetään kilpailutus. 
 
Turun IT-toimiala on tämän jälkeen linjannut, että kilpailutus ei tässä vai-
heessa ole järkevää, vaan Vaski-kirjastot voivat jatkaa nykyisellä järjestel-
mällä siihen asti, että Finna valmistuu. Samalla kuitenkin kartoitetaan järjes-
telmätilanne kattavasti ja mennään mukaan Mikkelin kaupunginkirjaston 
anomaan, avoimen lähdekoodin järjestelmän, Kohan, käyttöönottoon täh-
täävään hankehakemukseen. Mikäli rahoitusta saadaan, hankkeessa koulu-
tetaan paikalliset Koha-osaajat ja palkataan kaksi ohjelmoijaa tekemään 
tarvittavat ohjelmoinnit. Hankkeessa ovat mukana myös Mikkelin, Kouvolan, 
Oulun ja Lapin alueen kirjastot. 
 



    Muistio   
 
Työvaliokunta    7.11.2014 

 
 

2 

Finnan beta-versio alkaa olla julkaisukunnossa ja väliraportti on tämän esi-
tyksen liitteenä. 
 
Liite: Viisaasti verkossa – projektin väliraportti 
 
 

Ehdotus Keskustellaan jatkotoimenpiteistä ja linjauksista katsauksen pohjalta.  
Viedään asia tiedoksi johtoryhmään 
 

Päätös Keskusteltiin tilanteesta ja päätettiin julkaista Finnan beta-versio henkilö-
kunnalle 24.11.2014. Henkilökunnalta pyydetään palautteita ajalla 24.11. – 
14.12.2014. Hyväksyttiin Vaski-verkkokirjastoprojektin, Viisaasti verkossa, 
väliraportti. 

 
 
 
 

3. Vaskin painopisteet vuodelle 2015 
 

Syksyn aikana on valmisteltava alustava ehdotus vuoden 2015 painopis-
teiksi. 
 
Vuoden 2014 painopisteitä olivat: 

 
1. kirjastojärjestelmän ylläpitokustannukset jatkuvat nykytasolla, Aurora-

järjestelmään tehdään pieniä parannuksia.  
2. Vaski-kuljetukset säilyvät nykytasolla, mutta kuljetukset laajennetaan 

koko maakuntaan. Se edellyttää todennäköisesti kilpailutusta, mikäli 
kaikki maakunnan kirjastot haluavat mukaan kuljetuksiin. 

3. Verkkokirjasto uudistetaan. Vaihtoehtoina on joko Finna, johon raken-
netaan julkaisualusta avoimen lähdekoodin ohjelmistolla, tai kaupalli-
nen verkkokirjasto-ohjelmisto, joka edellyttää kilpailutusta. Finna-
ratkaisun kustannukset Vaski-kirjastoille ovat noin 11.000 € ja kaupalli-
sen ohjelmiston 130.000 €. 

4. Lisätään e-aineistojen tarjontaa aikaisempaan päätökseen verrattuna 
noin 30.000 eurolla. 

5. Osallistutaan kirjamessuille, ja hankitaan messuyhteistyöhön uusia 
kumppaneita. Vaski-kirjastojen kustannukset ja henkilöstötarve messu-
jen osalta ovat vuoden 2013 tasolla. 

6. Kirjastokortteja ja Vaski-tarvikkeita hankitaan ja yhteisiä tilaisuuksia jär-
jestetään kuten vuonna 2013. 

7. Työryhmiin osoitetaan yhteisesti noin 3 henkilötyövuotta, mikä on hie-
man vähemmän kuin vuonna 2013. Niistä aiheutuvat kustannukset 
ovat noin 130.000 €. 

8. Projekteista viedään loppuun Asiakkaan kirjasto, Lisää älyä ja Viisaasti 
verkossa. Näissä on ulkopuolista rahoitusta 224.980 €, Vaskin oma in-
kind projekteihin on 99.500 € 

 
 

Ehdotus  Työstetään vuoden 2015 painopisteet johtoryhmälle esitettäväksi. 
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Päätös Vuoden 2015 painopisteiksi esitetään: 
 

1. Vaskin yhteisten toimintakäytäntöjen ja työryhmien läpikäynti ja uudis-
taminen 

 työryhmät muodostetaan asioiden perusteella (RFID:hen siir-
tyminen, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zinio-lehtipalvelun hankinta Vaski-kirjastoille 
 

 
Vaski-kirjastojen työvaliokunta päätti kokouksessaan 11.9.14, että Zinio-
lehtipalvelua ei hankittaisi Vaski-kirjastoille ainakaan vielä vuonna 2015, 
koska sitä pidettiin kalliina. 
 
Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän kokouksessa 24.10.14 tuli esil-
le uusia seikkoja, jotka puoltavat palvelun hankkimista: 
 
- palvelu tuo uusia asiakasryhmiä kirjastopalveluiden piiriin ja vahvistaa 

miehille suunnattua aineistotarjontaa. Käyttäjät ja kokoelmat -projektissa 
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. näi-
hin lehtiin: Cosmopolitan, Newsweek, New York Review of Books, The 
Economics ja National Geographic 
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- 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 sen hankintaa. Tasa-arvon toteutumisen kannalta on 
tärkeää, että myös Vaski-kirjastojen asiakkailla on mahdollisuus päästä 
käyttämään 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 €. 

 
  Liite: Zinion hinnat eriteltynä kunnittain 
 

Ehdotus Keskustellaan Zinion hankinnasta ja viedään asia johtoryhmän päätettäväk-
si. 

 
 
Päätös 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. 

 
 
 
 

 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

 
 
 
 
 
 
 

MUUT ASIAT 
 

 
 
 

5. Seuraava kokous 
 

Seuraava työvaliokunnan kokous on tarvittaessa 25.11.2014 Studiossa 
Vaski-johtoryhmän kokous on 25.11.2014 Studiossa 
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6. Muut asiat 
 

 Keskusteltiin kuljetuskäytäntöjen muutoksista Matkahuollon ryh-
dyttyä hoitamaan kuljetuksia 

  Keskusteltiin verkkokirjaston jatkamispäätöksen viemisestä 
Vaski-kuntien päättäviin elimiin. 

 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
7. Muistion hyväksyminen 

 
 

Muistio hyväksyttiin. 
 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35 


