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Aika  10.4.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet  De Heer Aart   Turun kaupunginkirjasto  

Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto  
Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

 
Muut   
 
Poissa  Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 

Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokous päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
2. Jokeriaineiston tilanne 

 
Jokeri-aineistoa on Vaski-kirjastojen aineistossa yhä huomattavan paljon. 
Nyt, kun varausmaksut ovat poistuneet, on syytä tarkastella Jokeri-sääntöjä 
uudelleen. 
 
Voimassa olevat Jokeri-säännöt ovat extranetissä osoitteessa: 
https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-joke-
risc3a4c3a4nnc3b6t.doc 
 
Liitteessä on Vaskin varatuimpien teosten luettelo maaliskuulta. Huomiota 
kiinnittää erityisesti se, että Jokeri-aineiston määrä ylittää varauskokoelmassa 
olevien teosten määrän puolessa tapauksista, jopa merkittävästikin. 
 
Liite 1 Vaskin varatuimmat teokset ja varaustilanne maa-

liskuussa 2017 
 
Ehdotus Tarkistetaan muutostarpeet Jokeri-sääntöihin ja viedään esitys johtoryhmän 

hyväksyttäväksi 2.6.2017. 
 

Päätös Työvaliokunta keskusteli seuraavista vaihtoehdoista: 
 

- luovutaan jokereista kokonaan 
- johtoryhmä velvoittaa kokoelmatyöryhmän seuraamaan varaustilannetta 

ja tarvittaessa suosittelemaan kirjastoja poistamaan jokerit tai hankkimaan 

https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-jokerisc3a4c3a4nnc3b6t.doc
https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-jokerisc3a4c3a4nnc3b6t.doc
https://vaski.files.wordpress.com/2016/06/vaskin-varatuimmat-teokset-maaliskuussa-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/06/vaskin-varatuimmat-teokset-maaliskuussa-2017.pdf
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varattavia lisäniteitä kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyk-
sessä 

 
Palataan johtoryhmälle tehtävään ehdotukseen vielä seuraavassa työvalio-
kunnan kokouksessa 8.5. Anni on sitä ennen yhteydessä Helmet- ja Piki-kir-
jastoihin ja tiedustelee niiden Bestseller- ja VIP-lainojen suhdetta varausjo-
nossa kiertävään aineistoon. 

 
3. Koulujen varaamat vinkkauskirjat 

 
Viime aikoina koulut ovat varanneet huomattavia määriä samoja kirjoja tarkoi-
tuksena, että koko luokka tai jopa useammat luokat lukisivat yhtä aikaa sa-
moja kirjoja. Kaikilla Vaski-kirjastoilla on oikeus käyttää oppimateriaalikes-
kusta lainaamiseen. Oppimateriaalikeskuksen www-sivut löytyvät osoitteesta: 
http://oppimateriaali.turku.fi/uindex.asp. 
 
Pahimmillaan yksi opettaja on varannut 50 nimekettä samaa teosta. Turussa 
lähetettiin alkuvuodesta kirjastopalvelujohtajan vetoomus kouluille, että käyt-
täisivät ensi sijaisesti Turun oppimateriaalikeskusta varauksia tehdessään. 
Varaustilanne ei ole kuitenkaan edes Turun osalta pysynyt hallinnassa kuin 
hetkittäin. 
 
Koulujen massavaraukset vähentävät muiden asiakkaiden mahdollisuuksia 
lainata kyseisiä teoksia. Samalla ne myös hankaloittavat vinkkareiden työs-
kentelyä 
 
Tällä hetkellä Aurorassa on yhteisöasiakkaalla oikeus tehdä samaan nimek-
keeseen useampi varaus. Henkilöasiakas pystyy varaamaan samaa teosta 
vain yhden kerrallaan. 

 
Ehdotus Esitetään johtoryhmälle, että kaikki kirjastot ottavat yhteyttä alueensa koului-

hin ja ohjeistavat käyttämään massavarauksiin Turun oppimateriaalikeskuk-
sen aineistoa.   

 
 Seurataan tilannetta syksyn aikana ja jos ohjeistus ei tuota tulosta, otetaan 

yhteisöasiakkaan kohdalla käyttöön samat asetukset kuin henkilöasiakkaalla-
kin on. Tällöin yhteisökin voi varata vain yhden kappaleen samaa teosta. 

 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että otetaan yhteisöasiakkaan kohdalla 

käyttöön samat asetukset kuin henkilöasiakkaallakin on. Tällöin yhteisökin voi 
varata vain yhden kappaleen samaa teosta. 

 
4. Vaski-kirjastojen suuntaa antava talousarvio vuodelle 2018 

 
Liitteessä on suuntaa antava Vaski-kirjastojen talousarvio vuodelle 2018. Ku-
luvan vuoden talousarvioon on tehty seuraavat muutokset: 
- lisätty Koha-palvelimen kustannukset 
- vähennetty Finnan ja julkaisujärjestelmän mahdollisia kustannuksia 

20.000 €:lla 
- lisätty e-aineistojen hankintaan 20.000 € 
- lisätty kuljetuskustannuksiin 1000 € (sopimus päättyy lokakuussa, mah-

dollinen optio sisältänee indeksikorotuksia) 
- laskettu työryhmäkustannukset todellisen toteutuman mukaan 

http://oppimateriaali.turku.fi/uindex.asp
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- laskettu niille kunnille RFID:n suuntaa-antavat käyttöönottokustannukset, 
joilla RFID:tä ei vielä ole (johtoryhmän päätös 21.3.2017) 

 
Ehdotus Hyväksytään johtoryhmälle edelleen esitettäväksi Vaski-kirjastojen suuntaa-

antava talousarvio vuodelle 2018. 
 
Päätös Hyväksyttiin Vaski-kirjastojen suuntaa-antava talousarvio vuodelle 2018 ja 

viedään se esitettäväksi johtoryhmälle. 
 
  
MUUT ASIAT 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
5. E-aineistoaiheinen sivu Vaski-extranetissä 

 
Vaski-extranettiin on toteutettu oma sivu, jonne kootaan Vaskin e-aineistoihin 
liittyviä perusasioita, ajankohtaista tietoa sekä mm. tilastoja e-aineistojen käy-
töstä. Sivun kautta löytyy myös vastauksia asiakkailta tulleisiin kysymyksiin, 
joita voi ja kannattaa hyödyntää asiakaspalvelussa. Sivujen sisältämää tietoa 
pystyy hakemaan extranetin omalla haulla, joten esimerkiksi asiakaspalveluti-
lanteessa voi sitä kautta nopeasti tarkistaa löytyisikö asiakkaan esittämään 
kysymykseen vastaus Vaski-extranetistä. Tietoa päivitetään ja lisätään sään-
nöllisesti, jotta sivu pysyisi ajantasaisena ja palvelisi tietoa tarvitsevia mahdol-
lisimman hyvin. 
 
E-aineistosivun suora osoite on https://vaski.wordpress.com/vaskin-e-aineis-
tot/ ja pikalinkki löytyy extranetin etusivun sivupalkista. 
 

6. Koha-projektin kuulumiset 
 

Turun hallinnoima Vaskin Kohan käyttöönoton valmistelu – projektin ohjaus-
ryhmän ensimmäinen kokous on 7.4.2017. Ritva, Kari ja Ulla-Maija ovat mu-
kana ohjausryhmässä.  
 
Kuullaan kuulumiset ja ajankohtaiskatsaus projektista. 

 
7. Kirjastojen tietojen vieminen suomi.fi –palvelutietovarantoon 

 
Aluehallintovirasto on välittänyt Kirjastot.fi:n tiedotteen koskien kirjastojen tie-
tojen lisäämistä suomi.fi -palvelutietovarantoon. Vaikka kunnat voivat jo nyt 
kuvata omat kirjastotietonsa palvelutietovarantoon asiointikanaviksi, Kirjas-
tot.fi -toimitus suosittelee, että kirjastot odottaisivat ensin automaattisen tie-
donsiirron tuloksia. Kirjastohakemiston palvelupistetietojen siirtämistä auto-
maattisesti palvelutietovarantoon selvitetään parhaillaan ja Kirjastot.fi tiedot-
taa asian etenemisestä lisää. 

 
  

https://vaski.wordpress.com/vaskin-e-aineistot/
https://vaski.wordpress.com/vaskin-e-aineistot/
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8. Kevään 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

8.5. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

2.6. 13–16 Studio Johtoryhmä 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
9. Muistion hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen muistio. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen muistio. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.19. 


