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Aika  21.3.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet  Autio, Mervi   Kustavin kunnankirjasto 

Hämäläinen, Leena  Maskun kunnankirjasto 
Ikala-Suomalainen  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Maunu, Ulla-Maija (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pohjola, Kari (pj)  Liedon kunnankirjasto 
Rajala, Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja, Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo, Jan-Erik (13.08 [asia 2] alkaen) Ruskon kunnankirjasto 

 
Muut  Almgren Päivi  Lounais-Suomen AVI 

Laine Aija (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  De Heer, Aart  Turun kaupunginkirjasto 

Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Sjölund Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 

 
 

 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Siirrettiin Turun kaupunginkirjaston strate-

giatyöskentely käsiteltäväksi kohtana 3. 
 

2. Vaskin e-markkinointi 
 

Vaskin e-aineistojen markkinointia varten pyydettiin tarjoukset Turun kaupun-
gin kilpailuttamilta mainostoimistoilta. Tarjouksen toimittivat määräaikaan 
mennessä kaikki kolme mainostoimistoa: Kari Media Group Oy (KMG), Mai-
nostoimisto Satumaa Oy ja Mainostoimisto Zeeland Oyj. 
 
Vaskin e-aineistojen markkinointityöryhmä käsitteli saadut tarjoukset 8.3 ja 
työvaliokunta 13.3. kokouksessaan. Työryhmän mielestä parhaimmat tarjouk-
set olivat KMG:n ja Zeelandin tarjoukset. Näistä kahdesta työryhmän valinta 
painottui KMG:n kannalle. KMG:n tarjouksessa oli jo suunniteltu visuaalista 
ilmettä, joista molemmat esitellyt vaihtoehdot olivat varteenotettavia. Hinnoit-
telu oli myös kohtuullinen, tosin tarjouksesta ei suoraan käynyt ilmi sisältyykö 
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ns. peruspakettiin myös some-mainonta. Erityisen hyvänä pidettiin infografiik-
kavideoita, jotka eivät tosin sisältyneet peruspaketin hintaan. 
 
Zeelandin tarjouksessa puolestaan oli hyvin ymmärretty se, mitä kirjastojen 
on mahdollista tehdä e-aineistojen markkinoinnin suhteen ja mitkä ongelmat 
puolestaan ovat kirjastojen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Hinnoittelu 
vaatisi hieman lisäselvennyksiä, mutta Zeeland ilmoittikin tarjouksessaan ole-
maan valmis keskustelemaan tarjouksensa yksityiskohdista ja avaamaan tar-
jouksensa sisältöä. 
 
Satumaan tarjous tuntui hieman nopeasti tehdyltä ja osittain ristiriitaiselta. 
Myös hinnoittelu oli selvästi muita korkeampi. 
 
Liite 1 Tarjous KMG 
Liite 2 Tarjous KMG liite 
Liite 3 Tarjous Satumaa 
Liite 4 Tarjous Zeeland 
Liite 5 Tarjousvertailu KMG, Satumaa ja Zeeland 

 
Ehdotus Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että valitaan KMG:n ilmeen ja markki-

nointikampanjan suunnittelu ja mikäli Keskuskirjasto saa OKM:n rahoituksen 
e-kirjaston kehittämiseksi, viedään KMG:n tarjoamat optiot keskusteltavaksi 
kansallisella tasolla. 

 
 Työvaliokunta esittää lisäksi johtoryhmälle, että verkkoviestinnän työryhmä 

kartoittaa tarpeen Vaski-tasoisille Facebook ja Twitter -tileille ja tuo esityksen 
mahdollisista sisällöistä ja päivittämisestä työvaliokunnan kokoukseen 8.5. 

 
Päätös Vaski-johtoryhmä hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen. 
 

3. Turun kaupunginkirjaston strategiatyöskentely 
 

Turun kaupunginkirjasto on laatimassa uutta strategiaa. Strategia on edennyt 
vaiheeseen, jossa kirjaston perustehtävä on määritelty ja alustavasti hahmo-
teltu visiota sekä painopisteitä.   
 
Nyt haluamme kuulla muiden organisaatioiden ja sidosryhmien näkemyksiä 
tehdystä suunnittelusta. 

 
Ehdotus Kommentoidaan Turun kaupunginkirjaston tekeillä olevaa strategiaa. 

 
Päätös Tutustuttiin strategiaan ja kirjattiin kommentit ylös. 

 
4. Vaski-kirjastojen vuoden 2017 painopisteiden toteutuman seuranta  

 
Vaski-johtoryhmän kokouksessaan 16.9.2016 päättämät kuluvan vuoden pai-
nopisteiden toteutuman seuranta. 
 

Painopiste Kuvaus Toteutuma 

Vaskin yhteisten toi-
mintakäytäntöjen ja 
työryhmien läpikäynti 
ja uudistaminen 

työryhmät muodostetaan asi-
oiden perusteella (esim. 
RFID:hen siirtyminen, omatoi-
mikirjastot) 

Osittain toteutunut. 
Keskustellaan, onko työ-
ryhmien muutostarvetta 
vai perustetaanko muita 
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 työryhmien rakenteen tarkista-
minen 

työryhmiä ad hoc – peri-
aatteella tarvittaessa 
(näin on toimittu Melinda-
projektin yhteydessä) 

Kirjastojärjestelmä  Valmistautuminen mah-
dolliseen järjestelmän-
vaihtoon ja Vaskin laaje-
nemiseen 

 Melindan käyttöönotto 

 Toteutunut. Turun it:n 
hallinnoima projekti 
on käynnistetty ja 
vuoden aikana on tar-
koitus selvittää, täyt-
tääkö Koha Vaski-kir-
jastojen tarpeet 

 Käyttöönotto alka-
massa 

Monikulttuurisuus Huomioidaan ministeriön 
”Merkityksellinen Suomessa” 
–toimintaohjelman linjaukset 

Ei yhteistä toimintaa tois-
taiseksi tältä osin 

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 
 
 
 
 
 
 
 

 omatoimisuutta mahdollis-
tavien älysovellusten hyö-
dyntäminen 

 avoimien rajapintojen hyö-
dyntäminen 

 
 
 
 
 
 
 

 verkkomaksaminen 

 hankintaa ja käytön 
seurantaa tehdään 
koko ajan sovittujen 
periaatteiden mu-
kaan. E-aineistojen 
markkinointia tilassa 
tehostetaan erillisellä 
projektilla 

 Tällä hetkellä ei me-
nossa projekteja tältä 
osin 

 avointen rajapintojen 
hyödyntäminen mah-
dollistuu parhaiten 
avoimilla järjestel-
millä, mutta soveltu-
vin osin niitä voidaan 
ottaa käyttöön myös 
suljetussa järjestel-
mässä 

 viivästynyt osana Tu-
run kaupungin han-
ketta 

 
Kokeiluja ja elämyk-
siä yhdessä asiakkai-
den kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkai-
den erikoisosaamisen ja-
kaminen asiakaspalve-
lussa ja kirjastotiloissa 
 

 kirjastotilan käytön kehittä-
minen 

 
 

 asiakkaiden ottaminen 
mukaan kehittämiseen 

 tulossa oleva maa-
kunnallinen osaami-
sen johtamisen pro-
jekti, maakunnalliset 
medialähetit 

 E-aineistojen markki-
nointi tilassa, mahdol-
linen tuleva palvelu-
muotoiluhanke 

 Ei toteutunut suunni-
telmallisesti Vaski-ta-
solla 

Yhteiskäyttöisen ko-
koelman kehittämi-
nen 

 kelluttamisen kehityksen 
seuranta Turun kokemus-
ten pohjalta 

 Vaskin edustajana 
Turun projektissa on 
Jaakko Lind. Kellutus 
käynnistynee syksyllä 
2017. 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
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Ehdotus Todetaan painopisteiden toteutuma. Käsitellään painopisteiden toteutuman 

seurantaa jatkossa puolivuosittain. Keskustellaan tarpeesta budjetoida 
RFID:n käyttöönotto kaikissa Vaski-kirjastoissa. 

 
Päätös Käsiteltiin 2017 painopisteiden toteutuminen ja seurataan painopisteiden to-

teutumaa jatkossa puolivuosittain. RFID:n mahdollista käyttöönottoa käsitel-
lään vuoden 2018 painopisteiden yhteydessä. 

 
5. Vaski-kirjastojen painopisteet vuodelle 2018 

 
Työvaliokunta on työstänyt kokouksessaan 13.3.2017 vuoden 2018 painopis-
teitä. 
 
Alustava ehdotus esityksen pohjaksi ja täydennettäväksi: 
 

Kirjastojärjestelmä  Mahdollinen Kohan käyttöönotto 
o Projektin perustaminen 
o Käyttöönoton projektointi ja toteutus 

Vaskin mahdollinen 
laajeneminen 

 Vuoden 2017 päätösten mukainen aikataulu-
tus 

 Mahdollisen laajenemisen vaikutus toiminta-
käytäntöihin 

Vaski-tasoiset pro-
jektit 
 

 Mahdollisten, vuoden 2017 aikana haettavien 
projektien toteuttaminen 

o palvelumuotoilu fyysisessä tilassa ja 
verkossa 

o kellutus 

Aineistokuljetusten ja 
muun logistiikan ke-
hittäminen 

 RFIDn hyödyntäminen 

 RFIDn käyttöönoton käynnistäminen kaikissa 
Vaski-kirjastoissa 

 
 
Ehdotus Käsitellään ja linjataan vuoden 2018 painopisteet. 
 
Päätös Hyväksyttiin painopisteet vuodelle 2018 yllä olevan mukaisesti. 

 
   
MUUT ASIAT 
 
6. Päätöksentekoprosessi Vaski-kirjastoissa 

 
Vaski-kirjastoissa päätöksentekoprosessi on tällä hetkellä raskas, kun johto-
ryhmän hyväksymät asiat tulee viedä päätettäviksi kunkin asianomaisen kun-
nan päättäviin elimiin, vaikka päätökset koskisivat yhteistyösopimuksessa hy-
väksyttyjä Vaskin yhteisiä toimintaperiaatteita. Työvaliokunta keskusteli mah-
dollisuudesta keventää päätöksentekomallia. Työvaliokunnassa sovittiin, että 
asian taustoja selvitellään mm. siten, että Anni ja Ulla-Maija selvittävät seutu-
liikenteen sopimusehtoja. 
 

Päätös Ulla-Maija selvittää lakimieheltä mahdollisuutta yhteistoimintasopimuksen uu-
distamiseen siltä osin, että jatkossa yhteistoimintasopimukseen sisältyviä asi-
oita ei tarvitsisi enää viedä päätettäväksi kuntien päättäviin elimiin. Työvalio-
kunta käsittelee asiaa 8.5. kokouksessa Ulla-Maijan selvitystyön pohjalta. 
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TIEDOTUSASIAT 
 

7. Vaskin työryhmien toimintakertomukset vuodelta 2016 ja – suunnitelmat vuodelle 2017 
 
Ulla-Maija ja Vaskin työryhmien vetäjät kokoontuivat 30.1.2017. Vetäjät esitte-
livät toimintakertomuksensa vuodelta 2016 ja toimintasuunnitelman vuodelle 
2017. Työvaliokunta on käsitellyt toimintasuunnitelmat ja – kertomukset ko-
kouksessaan 13.2.2017. 
 
Liite 6 Kokoelmaryhmän toimintakertomus 2016 
Liite 7 Kokoelmaryhmän toimintasuunnitelma 2017 
Liite 8 Kuvailuryhmän toimintakertomus 2016 
Liite 9 Kuvailuryhmän toimintasuunnitelma 2017 
Liite 10 Järjestelmän pääkäyttäjien toimintakertomus 2016 
Liite 11 Järjestelmän pääkäyttäjien toimintasuunnitelma 

2017 
Liite 12 Verkkoviestinnän toimintakertomus 2016 ja – 

suunnitelma 2017 
 

8. Koha-projektin ajankohtaiset kuulumiset  
 
Turun it:n hallinnoima Koha-projekti projekti on edennyt projektisuunnitelman 
laadintavaiheeseen. Tarkoitus on kuluvana vuonna selvittää, vastaako Koha-
järjestelmä Vaskin tarpeita.  
 
Ulla-Maija kertoo projektin ajankohtaiset kuulumiset. 
 

9. Vuoden 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

10.4. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

8.5. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

2.6. 13–16 Studio Johtoryhmä 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
10. Pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.05. 
 
 
 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/kokoelmaryhmc3a4n-toimintakertomus-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/kokoelmatyc3b6ryhmc3a4n-toimintasuunnitelma-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/kuvailuryhmc3a4n-toimintakertomus-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/kuvailuryhmc3a4n-toimintasuunnitelma-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-toimintakertomus-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-toimintasuunnitelma-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-toimintasuunnitelma-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/verkkoviestinnc3a4n-toimintakertomus-2016-ja-suunnitelma-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/02/verkkoviestinnc3a4n-toimintakertomus-2016-ja-suunnitelma-2017.pdf
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Turussa 
 
 
 
 
Kari Pohjola    Anni Rajala 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


