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Aika  20.5.2016 klo 14–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina (15.25 asti)  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Rajala Anni (siht)  Turun kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 
  

  
 

Muut osallistujat Rahkala Jarko (asia 4)  Turun kaupunginkirjasto 
  
 
Poissa Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

 
3. Vaski-kirjastojen kelluntasuunnitelma 

 
Vaskin työvaliokunta antoi kokouksessaan 1.3.16 kokoelmatyöryhmälle teh-
täväksi laatia ehdotuksen Vaskissa toteuttavasta kellutuksesta: 

 
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. 
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  Liitteet: Vaskien hankinnat 2015 kpl eurot 
               Vaskin kellutuskokeilusta 
                Kellutus Vantaalla, Tampereella, Oulussa 
 

Ehdotus Käsitellään kelluntasuunnitelma ja viedään sen pohjalta käydyn keskustelun 
jälkeen esitys jatkotoimenpiteistä johtoryhmään. 

 
Päätös Siirrettiin asian käsittely työvaliokunnan lisäkokoukseen 27.5.2016 klo 

14.00-15.30. 
 
 

4. Koha-projektin loppuraportti ja jatkotoimenpiteet 
 
 

Kohti Kohaa – projekti on rahoittanut Turulle järjestelmäasiantuntijan (Jarko 
Rahkala) palkkauksen ajaksi 1.1.–30.6.2016. Jarko Rahkalan tehtäviin on 
kuulunut erityisesti Auroran ja Kohan vertailu. 
 
Projekti päättyy virallisesti 30.6., mutta lomapäivistä johtuen Jarkon viimei-
nen työpäivä on 9.6.2016. 
Projektin päättyminen vaiheessa, jossa Kohan kehitys on voimallista, ei ole 
tulevaa mahdollista käyttöönottoa ajatellen Vaski-kirjastojen edun mukaista. 
Turulla on käytettävissään pieni projektirahoitus, jolla on sovittu palkatta-
vaksi Kari Pohjola 40 %:n työpanoksella puoleksi vuodeksi jatkamaan Jar-
kon aloittamaa työtä. Kari aloittaa Turussa 8.8.2016 
 
Liite: Turun Koha-projektin loppuraportti 
 

Ehdotus Hyväksytään Jarkon esittelemä loppuraportti. Viedään loppuraportti ja jatko-
suunnitelma johtoryhmälle tiedoksi 3.6.2016 kokoukseen. 

 
Päätös Hyväksyttiin Jarkon loppuraportti. Viedään loppuraportti ja jatkosuunnitelma 

eteenpäin johtoryhmälle. 
 
 
 
 

5. Kohan käyttöönottosuunnitelma 
 

Kohti Kohaa – projektissa mukana olevista kirjastoista ja kirjastoryhmittymis-
tä ovat Kohan ottaneet käyttöönsä tähän mennessä Joensuun, Mikkelin, 
Oulun ja Kouvolan kirjastoyhteistyöalueet. Rovaniemen alueen käyttöönotto 
on syksyllä 2016. Projektissa mukana olevien kirjastojen lisäksi myös useat 
muut kirjastot ovat olleet kiinnostuneita Kohasta (mm. Porvoo, Pori ja Lahti). 
 
Käyttöönotot ovat sujuneet hyvin ja Kohaa kehitetään vauhdilla. Vaski-
kirjastoille tärkeä rajapinta Finnaan on työlistalle syksyn 2016 aikana ja Me-
linda-toiminnallisuus on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2017 aikana.  
 
Kokouksessaan 9.9.2015 Vaski-kirjastot päättivät, että Turku allekirjoittaa 
aiesopimuksen Koha-Suomi Oy:öön liittymiseksi siten, että Kohan käyttöön-
otto on neljän vuoden kuluessa. 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/vaskien-hankinnat-2015-kpl-eurot.xls
https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/vaskin-kellutuskokeilusta.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/kellutus-vantaalla-tampereella-oulussa.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/koha-loppuraportti.pdf
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Tässä vaiheessa on tarpeen päättää, ottaako Vaski Koha käyttöön. Jos 
käyttöönottoon päädytään, tulee sopia aikataulu.  
 

 
 

Ehdotus Käyttöönoton valmistelu aloitetaan syksyllä 2016 ja käyttöönotto tapahtuu 
alkuvuonna 2018.  Ehtona on, että seuraavat asiat on saatu toimimaan:  
- Finnan ja Kohan välinen rajapinta 
- Melinda-toiminnallisuus 
- hankintayhteys verkkokauppoihin 
- Suomen eri Koha-versioiden yhdistäminen 
 
Tämän lisäksi syksyn aikana määritellään tarkasti muut asiat, joita Kohassa 
ei vielä ole ja joita Vaskin kannalta pidetään suotavina. Näistä poimitaan 
kriittiset puutteet, joiden korjausten etenemistä seurataan ja joista raportoi-
daan Vaski-kirjastoille säännöllisesti. 

  
 
Päätös Mahdollisen käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2016. Käyttöön-

otosta päätetään, kun ainakin seuraavat asiat on saatu toimimaan: 
- Finnan ja Kohan välinen rajapinta 
- Melindan ja RDA:n vaatimat luettelointiominaisuudet 
- hankintayhteys verkkokauppoihin 
- Suomen eri Koha-versioiden yhdistäminen 
- RFID-toiminnallisuus 

 
 Tämän lisäksi syksyn aikana määritellään tarkasti muut asiat, joita Kohassa 

ei vielä ole ja joita Vaskin kannalta pidetään suotavina. Näistä poimitaan 
kriittiset puutteet, joiden korjausten etenemistä seurataan ja joista raportoi-
daan Vaski-kirjastoille säännöllisesti. 

 
Tavoiteltu käyttöönotto on loppuvuonna 2018. 

  
Viedään ehdotus johtoryhmän päätettäväksi 3.6.2016 kokoukseen. 
 

 
 

6. Koha-Suomi Oy:öön liittyminen 
 
Turun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.4.2016, että ” Kaupun-
ginvaltuusto päättää, että Turun kaupunki ryhtyy Koha-Suomi Oy -nimisen 
yhtiön perustajajäseneksi, hyväksyy perustamisasiakirjat liitteiden 1-4 mu-
kaisesti ja sitoutuu hankkimaan yhtiön osakkeet hintaan 0,11 €/asukas. 
Edellytyksenä on, että yhtiön perustamiseen yhtäläisin ehdoin ryhtyvät myös 
Rovaniemen, Mikkelin, Oulun, Joensuun ja Kouvolan kaupungit.” 
 
Linkki: http://ah.turku.fi/kv/2016/0411004x/3376151.htm 
Liitteet: Koha-Suomi yhtiöjärjestys 

              Koha-Suomi perustamissopimus 
                                  Koha-Suomi osakassopimus 
                                  Koha-Suomi palvelusopimus 
              Koha-Suomi Oy:n perustaminen 

             Koha-Suomi osakeyhtiön osakkeiden osto, esittelyteksti 
    

http://ah.turku.fi/kv/2016/0411004x/3376151.htm
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Ehdotus Muut Vaski-kunnat vievät osakeyhtiöön liittymisen päätettäväksi omissa 

kunnissaan.  
 
Päätös Työvaliokunta ehdottaa, että kunnat vievät asiaa eteenpäin omissa päätök-

sentekoelimissään omien aikataulujensa mukaisesti. 
 
 

 
7. Vaski-kirjastojen painopisteet ja alustava talousarvio vuodelle 2017 

 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti Vaskin painopisteistä vuosille 2015 ja 
2016 kokouksessaan 25.11.2014. Painopisteiksi valittiin: 
 
Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä  

Mediakasvatus ja kouluyhteistyö  

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 

 verkkokirjaston kehittäminen 

 älysovellusten käyttöönotto 

 avoin data 

 käyttäjät ja kokoelmat 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikois-
osaamisen jakaminen asiakaspalvelussa 
ja kirjastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 

 
 
Ehdotetaan vuoden 2017 painopisteiksi seuraavia: 
 
Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä Valmistautuminen mahdolliseen järjestelmän-
vaihtoon 

Monikulttuurisuus Huomioidaan ministeriön ”Merkityksellinen 
Suomessa” –toimintaohjelman linjaukset 

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 

 omatoimisuutta mahdollistavien älysovel-
lusten hyödyntäminen 

 avoimien rajapintojen hyödyntäminen 

 verkkomaksaminen 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikois-
osaamisen jakaminen asiakaspalvelussa 
ja kirjastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 

 asiakkaiden ottaminen mukaan kehittämi-
seen 

Yhteiskäyttöisen kokoelman 
kehittäminen 

 kelluttaminen 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
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Alustava talousarvio on liitteenä.  
 
Liite: Vaski-kirjastojen alustava talousarvio vuodelle 2017 
 

Ehdotus Esitetään alustava talousarvio ja ehdotus painopisteiksi vuodelle 2017 johto-
ryhmän hyväksyttäväksi kokouksessa 3.6.2016.  
 

Päätös Lisättiin painopisteisiin verkkopalvelujen alle verkkomaksaminen sekä uute-
na kohtana yhteiskäyttöisen kokoelman kelluttaminen, ja päätettiin ehdotuk-
sen mukaisesti. 

  
 

 
MUUT ASIAT 
 
 

 
 

 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

8. Melinda-projektin ajankohtaiset asiat 
 

RDA-konversio on tarkoitus tehdä elokuussa. Tämän jälkeen kaikki kuvailu 
tapahtuu RDA-kuvailusääntöjen mukaan.  
 
Kansalliskirjaston ja Turun kaupunginkirjaston kesken solmitaan Melinda-
palvelusopimus. Jotta Turku voi allekirjoittaa sopimuksen, tarvitaan kaikilta 
kirjastoilta valtuutus. Turku koordinoi valtuutuksia ja on lähettänyt valtuutus-
pyynnöt, jotka pyydetään palauttamaan 31.5.2016 mennessä. 

 
 
 
 
 

9. Vuoden 2016 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

20.5. 14–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

3.6. 9–12 
13–16 

Salo 
Salo 

Vaskin kehittämispäivä 
Vaski-jory 

29.8. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

16.9. 13–16 Studio Vaski-jory 

7.10. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

24.10. 13–16 Studio Vaski-jory 



    MUISTIO   
 
Työvaliokunta    20.5.2016 

 
 

6 

18.11. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

9.12. 13–16 Studio Vaski-jory 

 
 

.  
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 16.45. Käsittelemättä jääneet pykälät siirrettiin työvaliokunnan lisäkokouk-
seen 27.5.2016 klo 14.00-15.30. 

 
 


