
Kirjasto-nuoriso –
kortti



Tunnusluvut - kirjastokortti

- Jaettujen korttien määrä: ei relevantti kirjaston kannalta

- Vuonna 2015 korttia käyttäneet: noin 150.000 (Turun osuus n. 
60.000)

- Ikärajat: alle 15-vuotiailla on huoltaja

Yhteistyökumppanit ja edut: 

- Vaski-kirjastot (Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Masku, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, 
Sauvo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki , Vehmaa)

- Kulttuurikortti (edut Turun kaupungin kulttuurilaitoksien tapahtumiin) 
ja Kulttuurikorttitiedotus (Emaileri)



Tunnusluvut - nuorisokortti

Lukuvuonna 2014-2015 jaettujen korttien määrä: 

o Koko seutukunnassa 3010 kpl

o Turussa 850 kpl

o 8.3.2016 kortteja voimassa yht. 1125 kpl. 

o Ikärajat 9-18 v.

Yhteistyökumppanit ja edut: 

- Koko seutukunta: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku

- Edut Turussa:

o Roots-kultural movement

o Hiusputiikki KatiEllen

o Turun Nuori Teatteri

o Vimma (avoimet taidepajat, präkäämö, peliluola)



KIRJASTOKORTTI1.



• Nykyinen tila ja käyttö:

– Yhteinen asiakkuus kaikissa Vaski-kirjastoissa

– Lainaustoiminnot, automaatit ja työasemat, omatoimikirjastot, 
verkkokirjasto

– E-aineistot

• Erilaiset korttivaihtoehdot:

– Tekninen näkökulma:Rfid-ja viivakoodikortit

– Turussa 2 omaa korttia, Vaskilla yksi yhteinen, kaikilla kunnilla 
myös omia kortteja

• Kortin käyttötavat (sisäinen käyttö):

– Asiakastiedot viedään asiakasrekisteriin (myös huoltajat). Tähän 
tietueeseen kiinnitetään kirjastokortti ja tunnusluku

Kirjastokortti Nykytila



• Nykyiset kehittämistarpeet :

– Mobiilikortti tai muu vastaava tunnistautuminen

– Keskitetty asiakasrekisteri (ei kirjastojärjestelmässä oleva)

– Maksuominaisuus korttiin

• Sopimusten voimassaolo:

– Kirjastokorttisopimus on voimassa 1.8.2017 asti

• Kortin käyttötavat (asiakas):

– Monipalvelukortti (nuoriso-, Kulttuurikortit, mahd. muut 
laajennukset)

– Monimuotokortit (sormenjälki, mobiili yms.)

Kirjastokortti Tulevaisuus



Nuorisokortti2.



• Nykyinen tila ja käyttö:

o Nuorisokortti elää seutukunnassa vielä käynnistysvaihettaan 

o Lukuvuoden 2014-2015 aikana kaikki seutukunnan kunnat on 
saatu mukaan nuorisokorttiin

o 8.3.2016 kortteja voimassa Turussa yht. 1125 kpl. Kaikissa 
nuorisopalveluiden toiminnoissa ei edellytetä nuorisokorttia

• Erilaiset korttivaihtoehdot:

– Kaikilla mukana olevilla kunnilla on samanlainen kuvallinen kortti 
käytössään. Koordinointi Turusta.

• Kortin käyttötavat (sisäinen käyttö):

– Ohjaajat saavat vanhempien yhteystiedot korttihakemuksesta

– Kortillinen kuva helpottaa nuoren tunnistamista (nuoren liikkuessa 
eri toimintojen ja toimipisteiden välillä) 

Nuorisokortti



• Nykyiset kehittämistarpeet :

– Manuaalisen kirjanpidon poistaminen tai vähentäminen 

– Keskitetyn jakelun poistaminen (vastuu jokaiselle kunnalle 
itselleen) 

– Etujen (= houkuttelevuuden) lisääminen

– Korttien parempi hyödynnettävyys tilastoinnissa (tulevaisuudessa 
mahdollisesti tunnistautuminen kortilla eri toiminnoissa)  

– Kortin vahvempi kytkeminen operatiiviseen toimintaan

• Sopimusten voimassaolo:

– Kortit ja vuositarrat tilataan kertatilauksina tarvittaessa

• Kortin käyttötavat (asiakas):

– Edut ja nuorisopalveluiden toiminnot

Nuorisokortin tulevaisuus



YHTEINEN 
KORTTI

3.



• Asiakasnäkökulma:

– Vähemmän kortteja

– Mahdollisuus kirjautua, varata, maksaa, ilmoittautua yms. myös 
mobiilisti

• Toimialan hyödyt:

– Asiakkaille tiedottaminen 

– Yhteistyön syventäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen

• Jatkokehittäminen:

– Kortti koko kaupunkiin, mahdollisuus laajentaa korttia koskemaan 
myös muita palveluita vapaa-aikatoimialan ulkopuolelta. Esim. Föli, 
järjestöt ja kaupalliset toimijat 

Kehittämisnäkökulma ja hyödyt



• Asiakasnäkökulma:

– Tietojen ajantasaisuudesta on huolehdittava

– Kortin kuvallisuus

– Kortin katoaminen vaikuttaa monen palvelun käyttöä estävästi

• Toimialan haasteet:

– Aikataulutus? 

– Rahoitus?

– Nykyisen kirjastojärjestelmän kehittäminen vai uuden järjestelmän odottaminen? 

Tieto käyttäjistä iän tai kortin ominaisuuksien mukaan

– Ikäryhmittely ja lapsen / nuoren linkitys huoltajaan

– Jos yhteinen kortti ei toteudu, tulee vaikeuksia yhteiskäyttöisissä tiloissa

• Rinnakkaiskehittäminen:

– Monikanavainen asiakaspalvelu (Turku) ja Suomi.fi-portaali (valtakunnallinen 

asiakasrekisteri) 

– Turun nettisivu-uudistus (Verkkokauppa ja verkkomaksaminen)

Haasteet ja huomioitavat näkökulmat



Kommentteja?


