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Aika 9.12.2016 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  
Karvosenoja Maija  Kustavin kunnankirjasto 
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto  
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto  
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto 
 
 

 
Muut  Laine Aija (asiat 2-3)  Turun kaupunginkirjasto 

Jurttila-Nurminen Taina  Marttilan kunnankirjasto 
  Kujanpää Mari  Oripään kunnankirjasto 
  Källvik Outi   Kosken Tl. kunnankirjasto 
  Norr Riitta   Loimaan kaupunginkirjasto 

Uusitalo Laila  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
 
 
 
Poissa   
 
 
 
ESITYSLISTA 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
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2. Elokuvien striimaspalvelun hankinta 

 
Vaski-kirjastoille on tarjottu syksyn 2016 aikana kahta erillistä elokuvapalve-
lua. Yleisten kirjastojen konsortio tarjoaa Future Filmin elokuvapalvelua ja 
BTJ puolestaan Vibbla-elokuvapalvelua. Molemmat palvelut ovat suoratois-
toisia, eli ns. streaming-palveluja. Molemmat palvelut ovat olleet Vaski-
joryssa esillä 24.10. Edellisen käsittelyn jälkeen Future Film palvelusta on 
saatu lisää tietoa päätöksen teon tueksi. 
 
Edellisen käsittelykerran jälkeen on tullut ennakkotieto myös siitä, että Ellibs 
olisi tulossa e-elokuvien markkinoille. Ellibsin palvelusta ei ole vielä tässä 
vaiheessa tarkempia tietoja. 
 
Future Film 
 
Future Filmin palvelu käynnistyy yhdeksän kuukauden pilottina, joka alkaa 
helmikuussa ja päättyy lokakuussa 2017. Pilotti sisältää sata kirjastojen va-
litsemaa elokuvaa. Pilotissa mukana olevat kirjastot koostavat kokoelman 
yhdessä Future Filmin tarjoamasta n. 200 - 300 elokuvan valikoimasta. Ko-
koelmaa päivitetään kolmen kuukauden välein. Liitteenä on päivitetty lista 
tarjolla olevista elokuvista 
 
Palvelun hinta on kiinteä. Vaskeille kuukausihinta on 2000 €/kk. Lisäksi pal-
velulle tulee ns. pystytyshinta, joka on 5000 – 10 000 €, ja se jaetaan muka-
na olevien kirjastojen kesken. Palvelusta ovat olleet kiinnostuneita Turku, 
Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Joensuu, Rovaniemi ja Tampere. Uusimman tie-
don mukaan pilotista olisivat vetäytymässä Joensuu, Lahti, Rovaniemi ja 
Tampere. Helsinki tekee päätöksensä 8.12. 
 
Vibbla 
 
BTJ tarjoaa kirjastoille Vibbla nimistä elokuvapalvelua. Palvelun hinnoittelu 
perustuu katsontakertoihin. Yhden katselukerran hinta on 3 €. Kirjastoilla on 
mahdollisuus asettaa palvelulle asiakaskohtainen raja, sekä rajata myös 
palveluun käytettävä budjetti kuukausitasolla. Elokuvat tulevat ennakkotieto-
jen mukaan olemaan pääasiassa kotimaisia, pohjoismaisia, eurooppalaisia 
ja Hollywood-elokuvia. Aloitushetkellä kokoelma sisältäisi n. 200 elokuvaa. 
Valikoimaa on tarkoitus kehittää kirjastoilta saatavan palautteen perusteella. 
 
Liitteet: 
Filmstream kirjastoille 
Future Film -elokuvalista 
 
 

Ehdotus Kuullaan Aija Laineen esittely ja päätetään mahdollisesta etenemisestä. 
 
Päätös 

 
 

 
 
 

 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/filmstream-kirjastoille-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/filmstream-kirjastoille-2016.pdf
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3. E-markkinointiryhmän kuulumiset 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti työvaliokunnan ehdotuksesta 17.10.2016 
kokouksessaan, että perustetaan työryhmä suunnittelemaan e-aineistojen 
markkinointia. Työryhmään valittiin vetäjäksi Aija Laine ja hänen lisäkseen 
kaksi myöhemmin nimettävää edustajaa Turun kaupunginkirjastosta (Paula 
Hyvärinen ja Tom Tiala), Leena Pylkkö ja muiden Vaski-kirjastojen edusta-
jiksi Kari Pohjola, Viktoria Kulmala sekä Jaakko Törmälä. Sovittiin, että työ-
ryhmä esittelee toimintasuunnitelman ja mahdolliset kustannusarviot 9.12. 
johtoryhmässä. Tavoitteena on, että työryhmä saa työnsä valmiiksi vuoden 
2017 syksyyn mennessä. 
 
Liitteet: 
Vaskin e-aineistojen markkinointiryhmän muistio 
Tarjouspyyntö 
Toimintasuunnitelma 
 

Ehdotus Kuullaan työryhmän kuulumiset ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä 
kustannusarvio. 

 
Päätös 
 

4. Yhteistyö Turun Sanomien kanssa 
 

Turun Sanomilla on tarkoitus julkaista Suomi100-vuoden merkeissä ensisi-
jaisesti verkossa toimiva ja tilaajille tuotettu kirjallinen kokonaisuus, jossa 
esim. kirjallisuuden harrastajat vinkkaavat omia suosikkejaan. 

kartoitetaan kiinnostuneet vinkkaajat sekä Turun kaupunginkirjastossa että 
koko Vaskissa. Otetaan asia esille 9.12. Vaski-johtoryhmässä. Vinkkauksen 
painopisteenä ovat paikalliset kirjailijat ja varsinaissuomalainen tuotanto. 
 
 
Vaskin varatuimmat/lainatuimmat osana Turun Sanomien kampanjaa. Ulla-
Maija selvittää mahdollisuuden jakaa dynaamista linkkiä myös TS:n sivuille. 
 
Kirjastojen  kirjavinkkarit vinkkaisivat säännöllisesti sekä lasten, nuorten että 
aikuisten kirjallisuutta koko vuoden ajan. Ensisijaisesti kirjallisessa muodos-
sa, mutta videomuotoinen vinkkauskin on mahdollinen.  Mukaan toivotaan 
vinkkarien kuva, nimi ja kirjasto. Vinkkien on tarkoitus olla hyvin ytimekkäitä  
(enintään 300 merkkiä) 
 
Suosittelun lopussa on linkki Vaski-verkkokirjastoon kyseisen teoksen koh-
dalle, jotta lukija pääsee halutessaan suoraan varaaman aineiston. 
 
Ensimmäinen vinkkaus olisi 10.1.2017. Toivottavaa olisi, että vinkkaus teh-
täisiin  viikoittain. Julkaisupäivä on perjantai ja aineiston tulisi olla Turun Sa-
nomissa viimeistään keskiviikkona. Lähetys todennäköisesti osoitteisiin.  
Yhteyshenkilöt ja sähköpostiosoitteet vahvistetaan myöhemmin. 

 
Ehdotus Järjestetään mahdollisuus ilmoittautua vinkkaajaksi webropol-sovelluksen 

kautta. Ennen lomakkeen toteutusta ilmoittautumiset Ulla-Maijalle ja Annille. 
 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/12/vaskin-emarkkinointi-tyc3b6ryhmc3a4n-muistio-18-11-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/12/vaskin-emarkkinointi-tyc3b6ryhmc3a4n-muistio-18-11-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/12/tarjouspyyntc3b6-emarkkinointi.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/12/toimintasuunnitelma-emarkkinointi.pdf
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Päätös 
 
 
 

5. Turun ulkopuolisen Vaskin edustus Turun kelluntaprojektin ohjausryhmään 
 
Ehdotus Kartoitetaan kiinnostus osallistumiseen ja nimetään Turun ulkopuolisen 

Vaskin edustaja ohjausryhmään. 
 
 Päätös 
 
 
 

6. Työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaalin ääntenlaskijoiden valinta 
 
 

Ehdotus Johtoryhmä valitsee kaksi ääntenlaskijaa työvaliokunnan vaaleja varten. 
Mahdolliset valtakirjat toimitetaan puheenjohtajalle kokouksen alussa. 

 
Päätös 

 
 
 

7. Kahden vaihtuvan jäsenen valinta työvaliokuntaan 
 

Työvaliokuntaan kuuluu kolme pysyvää ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Vaihtuvat 
jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi niin, että joka toinen vuosi erovuorossa 
on kaksi jäsentä. Sama jäsen voi kuulua työvaliokuntaan enintään kaksi 
kaksivuotiskautta kerrallaan.  
 
Vaski-johtoryhmä on päättänyt 8.12.2011 kokouksessa, että jos työvalio-
kunnan jäsen on estynyt osallistumaan työvaliokunnan kokouksiin enem-
män kuin yhden kokouksen ajan, tilalle tulee seuraavaksi eniten ääniä saa-
nut.  
 
 
Tällä hetkellä työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: 
 

Ulla-Maija Maunu puheenjohtaja, esittelijä pysyvä 

Kari Pohjola varapuheenjohtaja 2016–2017 

Tarja Tuomi (Päivi Ket-
tulan tilalla) 

jäsen erovuorossa 

Marja-Liisa Mutka  jäsen erovuorossa 

Ritva Nurminoro jäsen 2016-2017 

Tiina Viik jäsen 2016-2017 

Anni Rajala sihteeri, Turun kaupun-
ginkirjasto 

pysyvä 

Jan-Erik Ylitalo 1 varajäsen  

Viktoria Kulmala 2. varajäsen  

 

Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Tarja Tuomi (Päivi Kettulan 
paikalla) ja Marja-Liisa Mutka. Marja-Liisa Mutka ei ole valittavissa seuraa-
valle kaudelle. Kunkin kirjaston edustajalla on yksi ääni työvaliokunnan 
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edustajien valintaan. Valittavan on oltava kirjaston vakinaisessa virassa ole-
va kunnan kirjastotoiminnasta vastaava henkilö tai tämän viran väliaikainen 
haltija, jos viranhoitomääräys kestää toimikauden loppuun saakka (tässä ta-
pauksessa vuoden 2018 loppuun). 
  

Ehdotus Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2017–2018. Kolman-
neksi ja neljänneksi eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan työvaliokunnan 
ensimmäiseksi ja toiseksi varajäseneksi. 

 
Päätös 
 
 

8. Työryhmien kustannustenjako 2017 
 

Työvaliokunta kävi lähetekeskustelun työryhmien kokoonpanosta 
17.10.2016 kokouksessaan ja ehdotus hyväksyttiin johtoryhmässä 
24.5.2016. Puheenjohtaja on laskenut tämän pohjalta vuoden 2017 kuntien 
maksuosuudet, jotka käytiin läpi työvaliokunnan kokouksessa 18.11.2016. 

  
Liite: Työryhmät ja kuntien maksuosuudet 2017 
 
 

Ehdotus  Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että kustannustenjako vahvistetaan 
esityksen mukaisesti. 

 
 
Päätös 
 
 

9. Vaskin yhteistoimintasopimus 
 

Vaskin johtoryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä työvaliokun-
nan puheenjohtaja ovat päivittäneet ja uudistaneet Vaski-kirjastojen yhteis-
toimintasopimusta, joka on osittain vanhentunut ja kaipaa muutenkin päivit-
tämistä. 
 
Työvaliokunta kävi asiasta lähetekeskustelun 18.11.2016 kokouksessaan ja 
siirsi asian johtoryhmän käsiteltäväksi ja päätettäväksi. 
 
Liite: Vaskin yhteistoimintasopimus 
 

Ehdotus Hyväksytään päivitetty yhteistoimintasopimus esityksen mukaan. 
 
Päätös  

 
10. Varausmaksujen poisto/myöhästymismaksujen korotus ja lainauskiellon raja sekä varausmää-

rien rajoittaminen 
 

Vuoden 2017 alusta astuu voimaan kirjastolaki. Hallituksen esitys eduskun-
nalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 2 §:n muuttamisesta on jätetty eduskunnalle 10.11.2016. Uu-
dessa laissa esitetään varausmaksujen poistoa. 
 
Anni Rajala teki keväällä 2016 kartoituksen siitä, paljonko kukin Vaski-

https://vaski.files.wordpress.com/2016/11/tyc3b6ryhmc3a4t-ja-kuntien-maksuosuudet-2017.pdf
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804f5e9c
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804f5e9c
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804f5e9c


    ASIALISTA   
 
Johtoryhmä    9.12.2016 

 
 

6 

kirjasto on perinyt myöhästymis- ja varausmaksuja. Selvityksen tulos näkyy 
alla olevassa taulukossa. 
 

Kunta Myöhästymismaksut Varausmaksut Maksut yhteensä 
 Kaarina                  23 611,00 €         10 000,00 €             33 611,00 €  

 Kustavi                      572,65 €             118,00 €                  690,65 €  
 Laitila                    7 098,05 €          2 189,35 €               9 287,40 €  
 Lieto                  15 226,00 €          3 800,00 €             19 026,00 €  
 Masku                    2 080,00 €             520,00 €               2 600,00 €  
 Mynämäki                    5 000,00 €          2 400,00 €               7 400,00 €  
 Naantali                  18 611,25 €          6 627,00 €             25 238,25 €  
 Nousiainen                    6 437,00 €          1 000,00 €               7 437,00 €  
 Paimio                  11 000,00 €          4 500,00 €             15 500,00 €  
 Pyhäranta                        30,00 €               30,00 €                    60,00 €  
 Raisio                  36 000,00 €          6 000,00 €             42 000,00 €  
 Rusko                    5 912,62 €          1 740,00 €               7 652,62 €  
 Salo*                 44 238,00 €        11 602,00 €             55 840,00 €  
 Sauvo                    2 165,00 €             650,00 €               2 815,00 €  
 Taivassalo                    1 461,80 €             370,00 €               1 831,80 €  
 Turku                318 605,00 €         69 990,00 €           388 595,00 €  
 Uusikaupunki                  11 405,00 €          3 500,00 €             14 905,00 €  
 Vehmaa                      960,00 €             240,00 €               1 200,00 €  
 Yhteensä                510 413,37 €       125 276,35 €           635 689,72 €  
 

      Keltaisella merkityissä kunnissa ei ole eritelty myöhästymis- ja varausmaksuja, 
vaan luvut ovat arviota. Salon kohdalla kyseessä on lyhyen aikavälin arvio, sillä 
Salon maksut muuttuivat kaupungin liityttyä Vaskiin. 

 

Ennuste maksukertymästä Turussa 2016 (varausmaksu 1 €, myöh.maksu 0,25 
€/laina/päivä ja enintään 7,50 €/laina) 

Varausmaksut  69.990  

Myöhästymismaksut 318.605  

Yhteensä 388.595  

 

Ennuste, kun varausmaksu poistuu ja myöhästymismaksu korotettaisiin 0,3 
€/laina/päivä ja enintään 8 €/laina 

Varausmaksut 0 noutamatta jääneistä varauksista 
perittäisiin lisäksi 2 € sanktiomaksu 

Myöhästymismaksut 404.525   

Yhteensä 404.525  

 
Myöhästymismaksujen kertymä on kuitenkin loivassa laskusuunnassa, kos-
ka mahdollisuus lainojen omatoimiseen uusimiseen on koko ajan paremmin 
ja helpommin kaikkien ulottuvilla. 
 
Varausmaksuja ei uuden lain mukaan voida periä, mutta sen sijaan myö-
hästymismaksut ja noutamatta jääneiden varausten maksut ovat mahdolli-
sia. (§ 12: Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun ai-
neiston noutamatta jättämisestä ja muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista 
yleisen kirjaston suoritteista kohtuullisen, enintään suoritteen tuottamisesta 
kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan maksun.) 
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Työvaliokunta käsitteli asiaa 18.11.2016 kokouksessaan. Tällöin oli käytet-
tävissä tieto, että uusi laki astuisi voimaan 1.3.2017. Myöhemmin on saatu 
vahvistus, että laki astuu todennäköisesti voimaan jo 1.1.2017. Tästä syystä 
varausmaksujen poistoa ei voi siirtää myöhemmäksi. Jotta varauskierto tur-
vattaisiin ja turhat varaukset eliminoitaisiin on syytä samaan aikaan ottaa 
käyttöön maksu noutamatta jääneestä varauksesta. Vaski-kirjastot vievät 
kukin omissa kunnissaan maksuista päättävälle taholle tiedoksi varausmak-
sujen lakisääteisen poistumisen sekä 2 €:n maksun noutamatta jääneistä 
varauksista. 
 
Työvaliokunta käsitteli myös esityslistan lähettämisen jälkeen Turun kau-
punginkirjaston asiakaspalvelujen tulosyksiköltä tulleet ehdotukset varaus-
ten asiakaskohtaisen määrän rajoittamisesta ja lainauskiellon rajan nosta-
misesta 20 €:oon. 

 
 

Ehdotus Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että myöhästymismaksut hyväksyttäi-
siin ehdotuksen mukaan siten, että maksu olisi 0,3 €/laina/päivä kuitenkin 
enintään 9 €/laina (nyt 0,25 €/laina/päivä, enintään 7,50 €/laina) ja että jäl-
keenpäin tulleisiin ehdotuksiin varausten määrän rajoittamisesta ja lainaus-
kieltorajan nostamisesta 20,00 euroon ei päädyttäisi. 

 
 Kukin kirjasto vie omille päättäville tahoilleen tiedoksi varausmaksujen pois-

ton ja samalla hyväksyttäväksi 2 €:n maksun noutamatta jääneestä varauk-
sesta. 

 
 
Päätös  

 
 

 
 

11. Koha-viestintä  
 

Kari Pohjola on työskennellyt Turun kaupunginkirjastossa järjestelmäasian-
tuntijana 8.8.–31.10.2016. Hänen tehtävänsä on ollut jatkaa Jarko Rahkalan 
keväällä tekemää tutustumista Kohaan ja Kohan sekä Auroran vertailua. 
 
Kari on tehnyt projektissa myös Kohan viestintäsuunnitelman: miten vies-
timme Kohasta päättäjille, henkilökunnalle, muille maakunnan kirjastoille ja 
asiakkaille. 
 
Liite: Koha-viestintä 

 
 

Ehdotus Kuullaan Karin esittelemänä liitteenä oleva kooste, keskustellaan asiasta ja 
päätetään edetä hyväksytyn suunnitelman mukaan.  

 
 
Päätös  
 

 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/11/koha-viestintc3a4-18-11-pc3a4ivitetty.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/11/koha-viestintc3a4-18-11-pc3a4ivitetty.pdf
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TIEDOTUSASIAT 
 

12. Koha-osakkeiden hankinta ja Koha-projekti 

 
Tällä hetkellä Koha-osakkeita ovat hankkineet Naantali, Nousiainen, Paimio,  
Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Mynämäki ja Turku.  
Puolet Vaski-kunnista on nyt päättänyt ryhtyä Koha-Suomi oy:n osakkeen-
omistajiksi. 
 
Turun It-palvelut on käynnistämässä Koha-projektin vuoden 2017 alusta. 
Projektin kaupungilta saaman rahoituksen määrä vahvistuu talousarviokäsi-
telyn yhteydessä. 
 
Jatkossa Koha-Suomi oy:n hallituksen käsittelemistä asioista tehdään tiedo-
te, joka tullaan välittämään kaikille alueen kirjastoille extranetin kautta. 
 
 

13. Vuoden 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

16.1. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

31.1. 13–16 Studio Johtoryhmä 

13.2. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

13.3. 13-16 Studio Työvaliokunta 

24.3. 13–16 Studio Johtoryhmä 

10.4. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

8.5. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

23.5. 13-16 Studio Johtoryhmä 

 
 

14. Pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 
15. Kokouksen päättäminen 
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