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Aika 18.3.2016 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 

Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Suvi Luukkonen   Ruskon kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija, esittelijä, siht.  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nikander Pirkko  Liedon kunnankirjasto  
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 

 
Muut osallistujat Hypén Kaisa (asiat 2-4)  Turun kaupunginkirjasto 
  Mäkynen Ilkka (asia 5)  Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala 
  Rahkala Jarko (asia 9)  Turun kaupunginkirjasto 

Sandell Susanna (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
 Viitanen Anna (asiat 2-3)  Turun kaupunginkirjasto 
 Kilpi Riikka (asia 5)  Turun kaupunki, konsernihallinto 
 Moisala Sanna (asia 5)  Turun kaupunki, konsernihallinto 
 
Poissa  Kulmala Viktoria  Liedon kunnankirjasto 

Lario-Laitinen Annukka  Kustavin kunnankirjasto 
Ojanen Erkka  Taivassalon kunnankirjasto 
Uski Riikka   Mynämäen kunnankirjasto  
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös 

 
 

 
 

2. Hankintaportaalin kilpailutus 
 

 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 20.4.15 pilotoida BTJ:n 
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Arvo 2.0 -hankintaportaalia syksyllä 2015. Pilotointiin ei ole päästy, koska 
portaali ei ole vieläkään toimintavalmis. 

 
Tarvetta tällaiselle kirjastoaineistojen valinnan ja hankinnan työkalulle kui-
tenkin on edelleen. Hankintaportaali mahdollistaisi aineiston hankinnassa 
monitoimittajamallin, puitejärjestelyn ja hankinnat päivän hintaan. Portaalia 
ei voi kuitenkaan ottaa ehdottomaksi vaatimukseksi kirjastoaineistojen kil-
pailutuksessa ellei sitä ole ensin kilpailutettu ja varmistettu, että siinä koh-
dellaan kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä.  

 
Turun hankinta- ja logistiikkakeskus on käynnistänyt portaalin kilpailutuksen 
julkaisemalla siihen liittyvän tietopyynnön. Sen jälkeen on käyty markkina-
vuoropuhelut neljän kiinnostuksensa ilmoittaneen tahon kanssa.  

 
Seuraavaksi pitäisi laatia tarjouspyyntö ja tarkentaa portaalin vaatimusmää-
rittelyä. Kantaa pitäisi ottaa esimerkiksi siihen,  
‐ millainen järjestelmä ja millaisia toiminnallisuuksia siinä tarvitaan, että se 

palvelee hankinnoiltaan erikokoisia kirjastoja  
‐ minkälaisista tehtävistä portaalin pitäisi suoriutua tai millaista apua siitä 

pitäisi olla valinnan ja hankinnan rutiineissa 
‐ millaisia raportteja siitä pitäisi saada 

 
Liitteet: 
Portaaliin liittyvä tietopyyntö 

                             Vaski-kirjastojen hankinnat kirjastoittain v. 2014 
 
Ehdotus  Keskustellaan portaaliin liittyvistä tarpeista ja toiveista. Nimetään Vaski-

kirjastojen edustajat portaalin vaatimusmäärittely- ja tarjouspyynnön laadin-
tatyöhön.  

 
 
Päätös Kuultiin Kaisan esittely. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa kevään aikana ja 

tämän jälkeen aineiston osalta syksyn aikana.  
 
 Tarjouspyynnön laadintaan osallistuvat Kaisa Hypénin ja Anna Viitasen li-

säksi Ritva Nurminoro, Kari Pohjola ja Sirpa Ikala-Suomalainen. 
 
 
 

3. Melindan käyttöönotto Vaski-kirjastoissa 
 
 

Aurora-kirjastoista PIKI- ja Anders -kimpat ovat liittyneet Melindaan ja aloit-
taneet kuvailun sen tuotantoympäristössä. Kansalliskirjaston tavoitteena on 
saada lisää Aurora-kirjastoja mukaan, ja Axiell tarjoaa tänä vuonna liittyville 
kirjastoille alennuksia liittymiskustannuksista. 
 
Melindan hyödyt ovat YKN:n mukaan: 
• Taloudellisuus / tehokkuus 
• Luettelointidata laadukkaammaksi 
• Luettelointisääntöjen ja -käytäntöjen muutokset helpommin toteutetta-

vissa 
• Tietokannan käytettävyys 
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Toisaalta Melindan laatua on kritisoitu. 
 
Melindaan liittyminen on monitahoinen prosessi niin teknisesti kuin toimin-
nallisesti. Se edellyttää viiden teknisen rajapinnan rakentamista ja kolmea 
konversiota. Liittymisprosessin tekniseen puoleen tarvitaan aikaa noin puoli 
vuotta.  

 
Liitteenä olevaan taulukkoon on listattu liittymisen työvaiheet ja arvio niihin 
tarvittavasta työpanoksesta. Listausta on arvioitu Tampereen kaupunginkir-
jastossa ja kansalliskirjastossa ja niiden kommentit on huomioitu tekstissä ja 
arvioissa. 
 
Melindaan liittymisen edellytys on Auroran LuettelointiPro-ohjelma, joka on 
hankittu Vaski-kirjastojen käyttöön. Liittymisestä syntyy kuitenkin myös jär-
jestelmäkustannuksia. Axiellin tarjous on asialistan liitteenä. 
 
Uusien kuvailutyön toimintakäytäntöjen ja -mallien luominen Vaskin sisällä 
on myös haasteellinen tehtävä. Työskentely Melindassa edellyttää kuvailu-
työn voimakasta keskittämistä ja uusien työtapojen opiskelua. 
 
Vaski-kirjastojen tulisi tehdä päätös Melindaan liittymisestä. Jos Melindaan 
päätetään mennä, täytyy hanke projektoida sekä varmistaa, että siihen on 
tarvittavat resurssit (n. 4 kk palkkakustannukset) ja että kuvailutyö organi-
soidaan niin, että se tukee Melinda-luettelointia. 
 
Liitteet:  Aurora-Koha-Melinda  

Melindaan liittymisen työvaiheet ja arvio tarvittavista työmää-
ristä  

      

Ehdotus Päätetään Melindaan liittymisestä. Jos Melindaan päätetään liittyä, sovitaan 
niistä toimenpiteistä, joita se edellyttää (projektointi, kustannusten jako, luet-
telointityön organisointi). 

 
Päätös Kuultiin Kaisan esitys, jonka jälkeen äänestettiin Melindaan liittymisestä. 

Puoltoääniä tuli kahdeksan, ei-ääniä ei tullut yhtään ja tyhjiä ääniä annettiin 
seitsemän. Päätettiin liittyä Melindaan. Projekti käynnistetään välittömästi ja 
pyritään saamaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. 

 
 Vaski-johtoryhmä edellyttää, että Vaskin kuvailu keskitetään ja resurssit 

määritellään projektin aikana. 
 
 Kustannukset jyvitetään asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Työvalio-

kunta toimii projektin ohjausryhmänä, Kaisa Hypén projektipäällikkönä. Pro-
jektiryhmän muodostavat kuvailutyöryhmän jäsenet. 

 
Projektisuunnitelma käsitellään 15.4.2016 pidettävässä työvaliokunnan ko-
kouksessa.  

 
 

 
4. Overdrive-e-kirjapalvelun hankinta  

 
Vaski-kirjastot ovat tarjonneet asiakkailleen amerikkalaista OverDrive-e-
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kirjapalvelua toukokuusta 2013. Sopimus on nelivuotinen ja se on päätty-
mässä vuoden 2016 lopussa. Sopimus jatkuu automaattisesti seuraavat 
kaksi vuotta, jos sitä ei irtisanota 90 päivää ennen voimassaolevan sopi-
muksen päättymistä. Jos sopimusta ei uusita, nykyinen kokoelma menete-
tään. Myös tietueet on poistettava Aurorasta. 

 
OverDriven vuosittaiset kustannukset ovat olleet 24.000 $, joista alustamak-
su on ollut 14.000 $, aineistoon on käytetty 10.000 $. Palvelussa tarjotaan 
pääasiassa e-kirjoja, mutta mukana on myös jonkin verran e-äänikirjoja ja 
joitakin elokuvia. Pääpaino on ollut nuorten aikuisten kaunokirjallisuudessa, 
ja sitä on myös käytetty suhteellisesti eniten. 

 
OverDriven verkko-osoite: http://vaski.lib.overdrive.com/55E5427F-97C3-
47CB-921B-26D28B5672A2/10/50/fi/default.htm 

 
Palvelun käyttäjien, kokoelman ja lainojen määrät ovat näinä vuosina kehit-
tyneet seuraavasti: 

 
 

käyttäjät kokoelma lainat 

2013  527 745 1599
2014 1174 1087 2399

2015  1879 1539 4245

 

 

OverDrivelta on saatu vastaus, että hinnat ja sopimusehdot pysyvät entisel-
lään, jos sopimusta jatketaan. 

 
 

Ehdotus Keskustellaan OverDrive-e-kirjapalvelusopimuksen jatkamisen reunaehdois-
ta. Lopullinen päätös voidaan tarvittaessa tehdä vasta loppukesällä / alku-
syksyllä, kun nähdään paremmin se, mikä uusien e-aineistojen tarjonta on 
vuodelle 2017.  
 

 Esityslistan lähettämisen jälkeen on saatu uusi tarjous 2-vuotiseksi sopi-
mukseksi, jossa vuosittainen alustamaksun hinta olisi 10.000 $ ja aineiston 
osuus 16.000 $. 
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Päätös Päätettiin alustavasti jatkaa sopimusta saadun tarjouksen pohjalta seuraa-

vaksi kahdeksi vuodeksi. Tarkistetaan tilanne tarvittaessa syksyllä. 
 

 
 

5. Verkkomaksaminen 
 

Kirjaston verkkomaksaminen pilotoi Turun kaupungin maksuratkaisuja osa-
na tulevaa kuntalaistilikokonaisuutta.  
 
Palvelun toteuttaminen edellyttää Vaski-kirjastoilta linjauksia Finna-palvelun 
maksutapahtumien maksuvaihtoehtojen käsittelystä ja mahdollisten tulojen 
jyvittämisestä. Controller Riika Kilpi käy läpi verkkomaksamisen eri ratkaisu-
vaihtoehtoja ja erityisasiantuntija Sanna Moisala esittelee lyhyesti verkko-
maksamisen ja kuntalaistilin yhteiseloa 
 

  Liite: Verkkomaksaminen – Turun kaupunki 
 
 

Ehdotus Kuullaan Riikka Kilven ja Sanna Moisalan esitys. Päätetään, että verkko-
maksamista lähdetään selvittämään yhden yhteisen pankkitilin periaatteella 
siten, että se kattaa kaikki asiakastilille kertyvät maksut. Tilikertymä jyvite-
tään kirjastojen kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa.  

 
 Turku kartoittaa seuraavaan johtoryhmän kokoukseen kaikkien Vaski-

kirjastojen myöhästymis- ja varausmaksut vuodelta 2015. Näin saadaan 
vertailu siitä, miten asukaslukupohjainen jyvitys muuttaisi maksuja. 

   
Selvityksen jälkeen asia viedään päätettäväksi kunkin kunnan asiasta päät-
tävälle taholle. 
 
Turku selvittää, mitä toimenpiteitä verkkomaksamisen toteuttaminen vaatii 
Finna-näkökulmasta. 
 
 

Päätös Päätettiin edetä yhteisen pankkitilin periaatteella. Seuraavaan kokoukseen 
toimitetaan vertailu kirjastojen maksuista vuodelta 2015 kuntakohtaisesti ja 
asukaslukujen mukaisesti jyvitettynä. 

 
 

 
 
 

6. Vaski-kirjastojen yhteistyösopimuksen päivitys  
 
 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen edustajat (silloinen han-
kinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen ja hankinta-asiantuntija Outi 
Pudas) osallistuivat Vaski-johtoryhmän kokoukseen 13.3.2015. 
 
Tällöin päätettiin, että lisätään yhteistoimintasopimukseen liite, jossa kunnat 
valtuuttavat Turun kilpailuttamaan yhteisiä hankintoja. Näin ei jokaisen kil-
pailutuksen yhteydessä tarvita erillisiä valtuutuksia. 
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Samassa kokouksessa sovittiin, että päivitetään yhteistoimintasopimus ko-
konaisuudessaan siten, että yhteyshenkilöt otetaan pois varsinaisesta so-
pimuksesta ja lisätään sopimuksen liitteeksi. Näin sopimusta ei tarvitse aina 
allekirjoittaa uudelleen, kun Vaskiin liittyy uusia kirjastoja tai kun yhteyshen-
kilö vaihtuu. Muuten yhteistoimintasopimus pysyy ennallaan. 
 
Liitteet: Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopimus 
Yhteistoimintasopimuksen liite nro 1 
Yhteistoimintasopimuksen liite nro 2 
 

Ehdotus Hyväksytään yhteistyösopimukseen tehdyt muutokset. Turku lähettää kaikil-
le kirjastoille kaksi kappaletta sopimuksia allekirjoitettavaksi. Tämän jälkeen 
Turku allekirjoittaa ne omalta osaltaan ja toimittaa toisen kappaleen asian-
omaiseen kuntaan. Allekirjoitukset hoidetaan viipymättä ja toimitetaan Tur-
kuun Ulla-Maijalle osoitetussa kirjeessä paperimuodossa. 

 
 
Päätös Päätettiin esityksen mukaan. Ulla-Maija pyytää hankinta- ja logistiikkakes-

kukselta lausunnon siitä, miten kirjataan vapaaehtoinen osallistuminen yh-
teisjärjestelmän ulkopuolisiin kilpailutuksiin liitteeseen 2. 
 

 
7. Konsolipelien lainaus ja korvaukset 

 
 

EU:n tuomioistuin on ottanut kantaa konsolipelien lainaukseen, jonka seu-
rauksena tekijänoikeusneuvosto on nyt antanut lausuman (2015:8), että eril-
listä lainauslupaa ei tarvita. Lausunto. Lisätietoa asiasta: 
http://www.kirjastot.fi/fi/uutiset/ajankohtaista/eun-tuomioistuin-mahdollistaa-
konsolipelien-runsaamman-lainaamisen-kirjastoissa-5e2da#.VuFhlq0aCUk 
 
Käytännössä asiakas välttyy tekijänoikeusmaksulta vain silloin, kun hän 
pystyy ostamaan vastaavan kappaleen kadonneen/turmeltuneen tilalle. Mi-
käli hän ei löydä korvaavaa kappaletta, hän joutuu maksamaan sen kor-
vaussumman, joka kirjastojärjestelmään on tallennettu luetteloinnin yhtey-
dessä, ja tämä summa sisältää ”vanhojen” konsolipelien tapauksessa aina 
tekijänoikeusmaksun, jonka suuruus ei näy missään eriteltynä. 
 

Ehdotus Päätetään, että asiakas on korvausvelvollinen vain markkinahinnan osalta ja 
jos sitä ei ole tiedossa, arvioidaan korvauksen perusteeksi käypä hinta. 

 
Päätös Päätettiin esityksen mukaan. 
 
 

8. Lainauskielto Vaski-alueella 
 

Jos asiakkaasta on vain yksi tietue Aurorassa ja joku Vaski-alueen kirjasto 
asettaa hänet lainauskieltoon, on kielto automaattisesti voimassa koko Vas-
ki-alueella.  
 
Tietokantojen yhdistämisten jälkeen voi samalla asiakkaalla kuitenkin olla 
useampia asiakastietueita ja tuolloin lainauskielto ei automaattisesti kohdis-
tu saman asiakkaan kaikille tietueille. 
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Ehdotus Päätetään, että jos asiakas saa käyttökiellon yhdessä Vaski-kunnassa, niin 

mahdolliset muut kirjastokortit suljetaan myös lainauskiellon antavan kirjas-
ton toimesta. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Kun lainauskielto poistuu, tulee lainauskielto 

myös poistaa kaikilta korteilta. 
 

 
 

 
9. Turun Koha-projekti osana Kohti Kohaa -projektia 

 
Jarko Rahkala työskentelee 1.1.–30.6.2016 Mikkelin kaupunginkirjaston ra-
hoittamassa Kohti Kohaa – projektissa. Jarkon tehtäviin kuuluu Auroran ja 
Kohan vertailu sekä Kohan toiminnallisuuksiin tutustuminen. 
 
Turun kulttuurilautakunta käsittelee Koha-Suomi Oy:öön liittymistä 
23.3.2016 kokouksessaan. 
 
 

Ehdotus Kuullaan Jarkon raportti ja keskustellaan asiasta. 
 
Päätös Jarko toimittaa raportin johtoryhmälle jälkikäteen sähköpostilla. 

 
 
 

10. Aura ja Pöytyä   
 

Auran ja Pöytyän kunnat harkitsevat vakavasti Vaskiin liittymistä noin vuo-
den kuluessa. Aikaisemmin on ollut tapana, että kirjastosta vastaava henkilö 
on voinut osallistua johtoryhmän kokouksiin jo suunnitteluvaiheessa. 
 
Auran ja Pöytyän kirjastoista vastaa kirjastotoimenjohtaja Laila Uusitalo 
 

Ehdotus Päätetään, että kirjastotoimenjohtaja Uusitalo voi osallistua Vaski-
johtoryhmän kokouksiin ei-äänivaltaisena jäsenenä. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

 
 
 

MUUT ASIAT 
 

 
 

11. Muutos pääkäyttäjäryhmässä  
 

Anna Viitaselle on resursoitu pääkäyttäjäryhmän työaikaa 0,2 htv. RDA-
kuvailun käyttöönotto ja muut isot kuvailuun liittyvät asiat (tietokantojen ”sii-
vous”, kuvailun keskittäminen yms.) vievät hänen työaikansa niin kattavasti, 
että aikaa pääkäyttäjätehtävien hoitamiseen ei enää ole. 
 

Ehdotus Anna Viitanen jää pois pääkäyttäjäryhmästä ja tilalle tulevat Anne Heino ja 
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Anni Rajala molemmat 0,1 htv:n työpanoksella. Muutos ei vaikuta työryh-
mien kustannuksiin tai kustannustenjakoon. 

 
Päätös Hyväksyttiin ehdotus. 

 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

 
12. Sip2-rajapintojen hankinta 

 
PressDisplayn käyttöliittymää ollaan muuttamassa PressReader-liittymäksi. 
PressDisplay-käyttöliittymässä ollut kirjastokorttien numeroihin ja algoritmiin 
perustuvaa etäkäyttöratkaisua ei voida tietoturvasyistä enää käyttää uudes-
sa ratkaisussa. FinElib on pyytänyt Vaski-kirjastoja pilotoimaan uutta käyttö-
liittymää. 
 
Johtuen mm. Salomo-kirjastokorttien ongelmista olemme ilmoittautuneet pi-
lottiin mukaan.  
Vaski-kirjastoilla on kaksi vaihtoehtoa toteuttaa palvelun käyttöönotto. 
Voimme ottaa palvelun käyttöön hyödyntämällä Overdrive-palvelulle varat-
tua rajapintaa, tai hankkia oman rajapinnan PressReaderin käyttöön. 
Overdrive-rajapinnan käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä palveluissa ja häi-
riötilanteiden selvittäminen on hankalaa, jos samaa rajapintaa käyttää kaksi 
eri palvelua. Tästä johtuen pyysimme Axiellilta tarjouksen uusista rajapin-
noista.  
 
Turku on ostamassa uudet rajapinnat tarjouksen mukaisesti Vaski-
kirjastojen käyttöön. Tarjous sisältää viisi rajapintaa hintaan 2.000 €. Tämän 
lisäksi vuosittainen ylläpito on 300 €/vuosi. Näin ollen mahdollisiin uusiin 
SIP2-rajapintaa tarvitseviin palveluihin on jo varauduttu, ja uusia rajapintoja 
ei palveluiden hankinnan yhteydessä tarvitse enää tehdä 
 
 

13. Kevään työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 
Pvm Klo Paikka Aihe 

18.3. 13–16 Studio Vaski-jory 

15.4. 13–16 iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

20.5. 14–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

3.6. 13–16 Studio Vaski-jory 

 
 

 
  
   

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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14. Hyväksytään kokouksen pöytäkirja 

 
Päätös Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 
 

 
15. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.10 
 
 
 
 
 

Turussa, 18.3.2016 
 
 
 
Aart de Heer     Ulla-Maija Maunu 
puheenjohtaja    sihteeri 
 


