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Aika  1.3.2016 klo 9-12 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt.ja siht) Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto
  

  
 

Muut osallistujat Hypén Kaisa (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
 Hapuli Ritva (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
 Heiniö Heidi (asia 3)  Kaarinan kaupunginkirjasto 
 Järvenpää Tarja (asia 3)  Raision kaupunginkirjasto 
 Laine Aija (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
 Rytkönen Arja (asia 3)  Kaarinan kaupunginkirjasto 
 Vainio Säde (asia 3)  Salon kaupunginkirjasto 
 Rahkala Jarko (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
  
Poissa Kähärä Pirkko  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto

  
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 
 

 
 
 



    MUISTIO  
 
Työvaliokunta    1.3.2016 

 
 

2 

3. Kokoelmatyö Vaskissa 
 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 26.10.2015, että koko-
elmatyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla vahvistettuna Salon edustajal-
la. Ryhmän ylätason tehtävä on yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvien käy-
täntöjen kehittäminen ja seuranta, esimerkiksi kellutustarpeen kartoittami-
nen ja hankintaprosessin tehostaminen. Samalla päätettiin, että järjestetään 
kokoelmaryhmän ja työvaliokunnan yhteinen suunnittelukokous alkuvuodes-
ta 2016. 
 
Vaskin kokoelmatyöryhmän tehtävänä on yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liit-
tyvien käytäntöjen kehittäminen sekä kokoelmien käytön ja laadun seuranta.  
 
Yksi ryhmän tärkeimmistä tehtävistä on yhteisen e-aineistokokoelman kar-
tuttaminen, siitä tiedottaminen, sen käyttöön opastaminen ja käytön seuran-
ta.  
 
Työryhmä on valmistellut Vaskien yhteisiä kokoelmalinjauksia ja ottanut 
kantaa yksittäisiin kokoelmiin liittyviin kysymyksiin kuten Jokeri-sääntöihin. 
Näitä kokoelmiin liittyviä dokumentteja on koottu Vaskin extranettiin: 
https://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/ 
 
Vaski-kokoelma on kirjastojen yhteistyön tärkein osa-alue, ja kokoelmat ovat 
laajat ja kovassa käytössä. Kokoelmatyöhön ja -prosesseihin kohdistuu kir-
jastojen resurssien vähetessä muutospaineita, ja aika ajoin keskusteluun 
nousevat erilaiset kehittämisideat kuten kokoelmien kellutus, hankintapro-
sessien yhtenäistäminen ja erilaiset kirjastokohtaiset kokoelmaprofiilit. Ko-
koelmien massiivisuuden vuoksi pienetkin muutokset niihin liittyvissä pro-
sesseissa vaikuttavat kirjastoissa tehtävien töiden määrään ja laatuun. Eri-
laiset kehittämishankkeet vaativat huolellista priorisointia, suunnittelua, val-
mistelua ja ennakointia. 
 
 
 

Ehdotus Keskustellaan Vaski-kokoelman erilaisista kehittämistarpeista ja -
mahdollisuuksista ja kokoelmatyöryhmän roolista osana Vaski-
palvelujärjestelmää. Käydään lähetekeskustelu siitä, mitä toiveita kokoelma-
työryhmälle asetetaan ja mitä siltä odotetaan sekä siitä, mitä tarvitaan lisää, 
mitä sen toiminnassa olisi syytä kehittää.  

 
 Vaskin kokoelmatyöryhmä osallistuu asian käsittelyyn 
 
 
Päätös / Kokous 
 
 Todettiin, että kokoelmalinjaukset ovat ajan tasalla ja e-aineiston hankinta-

käytäntö on toimiva. 
 
 Turun kaupungin lakimiehet ovat laatineet vaateen Booky.fi:lle sopimuksen 

noudattamisesta erityisesti hintojen osalta. Myös valintalistojen sisällöstä on 
annettu palautetta.  

 
 Sovittiin, että jatkossa kokoelmaryhmä osallistuu kokonaisuudessaan kilpai-

https://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/
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lutusten valmistelemiseen. Yhteistyötä Turun hankinta- ja logistiikkakeskuk-
sen kanssa tiivistetään edelleen. Hankintaportaali mahdollistaa jatkossa pui-
tejärjestelyn useamman toimittajan kanssa. Portaalikonseptin kilpailutus on 
käynnistymässä kevään aikana. 

 
 Kokoelmien näkyvyys verkkokirjastossa pitäisi saada näkyvämmäksi. Ver-

siopäivitys mahdollistaa jatkossa myös automaattisesti saatavien sisältöjen 
lisäämisen verkkopalveluun. Kokoelmaryhmä huomioi aineiston verk-
konäkyvyyden lisäämisen myös omassa toiminnassaan. 

 
 Kun uusia palveluja tai sovelluksia otetaan käyttöön, tulisi työvaliokunnan 

aina perustaa uutuuden markkinointiin ad hoc – työryhmä, jossa on viestin-
täasiantuntijan lisäksi mukana kyseisen sisällön asiantuntija. Sovittiin, että 
perustetaan työryhmä suunnittelemaan e-aineistojen näkyvyyttä Vaski-
kirjastoissa. Työryhmässä ovat mukana Aija Laine, verkkoviestinnän ryh-
män edustaja ja Turun tiedottaja Nina Koskivaara. Aija toimii ryhmän koolle-
kutsujana. 

 
 Keskusteltiin kellutuksesta ja todettiin, että onnistunut kellutus edellyttäisi 

myös yhteistä hankintaa kellutettavan aineiston osalta. Sovittiin, että koko-
elmatyöryhmä valmistelee esitystä kellutettavasta aineistosta 20.5.2016 
työvaliokuntaan. Asia viedään johtoryhmän päätettäväksi 3.6.2016 johto-
ryhmän kokoukseen. 

 
 Keskusteltiin myös laatukirjallisuuden huomioimisesta hankinnasta ja todet-

tiin, että tämä on asia, johon kokoelmaryhmän tulee kiinnittää huomiota. 
 

 Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että Overdriven käyttöä jatketaan. Tuo-
daan esitys johtoryhmään 18.3. Kaisa Hypén selvittää Overdriven kustan-
nukset johtoryhmän kokoukseen. 

 
 

4. Koha-Suomi Oy 
 
 

Ulla-Maija esittelee Koha-Suomi Oy: hallintomallin ja siihen liittyvät sopi-
musasiakirjat sekä alustavan Turun päättäviin elimiin lähtevän esittelytekstin 
osakkeiden hankinnasta. 
 
Liitteet: Koha-Suomi Oy:n perustaminen 
Koha-Suomi palvelusopimus 
Koha-Suomi osakassopimus 
Koha-Suomi perustamissopimus 
Koha-Suomi yhtiöjärjestys 
Hallintomalli Koha-Suomi 
Hallituksen työjärjestys 
Lautakuntaan: Koha-Suomi nimiseen yhtiöön liittyminen 
 

Ehdotus Kuullaan Ulla-Maijan esitys ja keskustellaan asiasta sekä sovitaan tarvitta-
essa jatkotoimenpiteistä. 

 
 
Päätös Kuultiin esitys ja jatketaan asian käsittelyä johtoryhmässä sekä tarvittaessa 

15.4.2016 työvaliokunnassa. 
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5. 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. 
 
Osana projektia Jarko on työskennellyt viikon Mikkelin kaupunginkirjastos-
sa, jossa hän on päässyt perehtymään Kohaan luonnollisessa käyttöympä-
ristössä. 
 
Liite: Tutustuminen Kohaan – huomioita Mikkelistä 
 

Ehdotus Kuullaan Jarkon raportti ja keskustellaan asiasta. 
 
Päätös Kuultiin Jarkon esitys ja jatketaan keskustelua johtoryhmässä. Jarko rapor-

toi seuraavan kerran Koha-projektista seuraavassa työvaliokunnassa 
15.4.2016. 

 
 

 
MUUT ASIAT 
 
 

6. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

7. Axiellin johdon tapaaminen 
 
Aart ja Ulla-Maija tapasivat Axiellin johdon (maajohtaja Martti Wuolijoki ja Senior Advisor Kari 
Heikkinen) 26.2.2016. Aart ja Ulla-Maija kertovat kuulumiset tapaamisesta. 
 
 

8. Kevään työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

1.3. 9-12 iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta, Koha-
asiat 

1.3. 13–16 Studio Vaski-jory, Koha-asiat 

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 
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.  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 


