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Aika  13.2.2017 klo 13–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet  Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto  

Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Liedon kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik (14.44 asti) Ruskon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht)  Turun kaupunginkirjasto 
  

  
 

Muut osallistujat Laine Aija (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
Hypén Kaisa (asiat 3 ja 4)  Turun kaupunginkirjasto 

  
  
 
Poissa  Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 

Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
 
 
   
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 

2. E-aineistojen markkinointi  
 

Johtoryhmä päätti kokouksessaan 24.10.2016 e-aineistojen markkinoinnin 
tehostamista suunnittelevan työryhmän perustamisesta. Tarkoituksena on, 
että työryhmä saa työnsä valmiiksi syksyyn 2017 mennessä. 
 
Työryhmä on pyytänyt tarjoukset kolmelta toimittajalta liittyen palvelumuotoi-
luun. Tarjouksia saatiin kaksi: Muotomyrsky ja Eemi Räsänen. 
 
Markkinointityöryhmän vetäjä, Aija Laine esittelee tarjoukset.  
 
Liitteet: 
Tarjous Muotomyrsky 
Palvelukuvaus Muotomyrsky 
Tarjous Eemi Räsänen 
Palvelukuvaus Eemi Räsänen 



    MUISTIO   
 
Työvaliokunta    13.2.2017 

 
 

2 

 
 

Ehdotus Viedään johtoryhmän päätettäväksi työvaliokunnan esitys valittavasta toimit-
tajasta. 

 
 
Päätös Pyydetään Eemi Räsäseltä vielä lisätuntien hinnat. Pyydetään lisäksi tar-

joukset Turun kaupungin kilpailuttamilta mainostoimistoilta Zeeland Oyj:ltä, 
Satumaa Oy:ltä sekä Kari Media Group Oy:ltä. Muotomyrskyn tarjous hylät-
tiin. 

 
 
 

3. Hankintaportaalin tilannekatsaus 
 

Hankintaportaalin käyttöönottoa on viivästyttänyt kirja-aineistojen kilpailu-
tuksen viivästyminen. Päätös puitejärjestelystä, jossa mukana ovat Booky, 
BTJ ja Kirjavälitys, saatiin 3.1., ja sen jälkeen yhteyksien rakentaminen toi-
mittajien järjestelmien ja portaalin välillä on päässyt vauhtiin. Osa testauk-
sista on tehty, ja Kirjavälitys on tuonut ensimmäiset valintalistat portaaliin, 
muilta toimittajilta toivotaan vastaavat listat 1.2. mennessä. Joka tapaukses-
sa Turussa pyritään hoitamaan valinta ja tilaaminen portaalin kautta 10.2., ja 
jos kaikki menee hyvin, portaali voidaan ottaa vaiheistetusti käyttöön muissa 
Vaski-kirjastoissa 14.2. alkaen. 
 

Ehdotus Kuullaan hankintaportaalin tilannekatsaus Kaisan esittämänä.  
 
Päätös Kuultiin tilannekatsaus ja viedään viimeisin tieto vielä Vaski-joryn 24.2. ko-

koukseen. 
 
 

4. Arvo 2.0 -palvelun testaaminen ja käyttöönotto 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti huhtikuussa 2015 pilotoida BTJn Arvo 
2.0 hankintaportaalia loppuvuoden 2015 ajan. Johtoryhmän päätöksen mu-
kaan sovittiin, että jatkosta päätetään pilotoinnin päätyttyä ja huomioidaan 
pilotointi myös aineistokilpailutuksen yhteydessä. 
 
Asiaan ei ole palattu Vaskin johtoryhmässä tämän jälkeen, eikä pilotoinnin 
jatkamisesta tai Arvo 2.0:n käyttöönotosta ole tehty sopimusta. Sovellusta 
on kuitenkin testattu Turussa ja Naantalissa, mutta käyttöönottopäätöksen 
teon esteenä on ollut BTJ:n pitkittynyt tuotekehitys. Vuonna 2015 toteute-
tuissa kirja- ja av-aineiston kilpailutuksissa määriteltiin, että valintalistat ja ti-
laamiset tulee hoitaa joko Auroran tai Arvo 2.0:n kautta. Tuolloin kilpailutettu 
kirjallisuuden sopimus päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta av-aineiston so-
pimus on voimassa 2017 loppuun ja siihen on mahdollisuus sopia 1 + 1 
vuoden optio. BTJ haluaisi ottaa Arvo 2.0:n käyttöön av-aineiston osalta, 
mutta käyttöönotto vaatisi vielä testauksia, eikä yhteen toimivuus Auroran 
kanssa ole vielä täysin varma. Av-aineistosopimus on ilmeisesti koettu toi-
mivaksi, ja optiovuoden käyttöönotto olisi tässä tilanteessa järkevää.  
 
Tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, edellyttääkö BTJ Arvo 2.0:n käyttöä av-
aineiston valinnan ja tilaamisen osalta. 
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Ehdotus Työvaliokunta käy asiasta lähetekeskustelun, jonka pohjalta tehdään ehdo-

tus johtoryhmälle. Jos päädytään esittämään pilotointia, pitää tehdä tes-
tauksen ja käyttöönoton pilotointisuunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomi-
oida käytettävissä olevat resurssit sekä toteutuksen että johdon osalta, sillä 
hankintaportaalin käyttöönotto sitoo merkittävästi voimavaroja.  

 
 
Päätös Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että otetaan optiovuosi käyttöön. 
 
 

5. Vaskin työryhmien toimintakertomukset vuodelta 2016 ja – suunnitelmat vuodelle 2017 
 
 

Ulla-Maija ja Vaskin työryhmien vetäjät kokoontuivat 30.1.2017. Vetäjät esit-
telivät toimintakertomuksensa vuodelta 2016 ja toimintasuunnitelman vuo-
delle 2017. 
 
Liitteet: 
Kokoelmaryhmän toimintakertomus 2016 
Kokoelmaryhmän toimintasuunnitelma 2017 
Kuvailuryhmän toimintakertomus 2016 
Kuvailuryhmän toimintasuunnitelma 2017 
Järjestelmän pääkäyttäjien toimintakertomus 2016 
Järjestelmän pääkäyttäjien toimintasuunnitelma 2017 
Verkkoviestinnän toimintakertomus 2016 ja – suunnitelma 2017 
 

 
 Ehdotus Merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. Viedään asia tiedoksi myös johtoryhmälle. Otetaan johto-
ryhmän käsiteltäväksi erikseen tiedustelu kokoelmien ja hankintojen mahdol-
lisista painopisteistä eri kirjastoissa. Sovittiin, että kutsutaan kuvailutyöryhmä 
kertomaan kuulumisiaan työvaliokunnan 8.5. kokoukseen. 

 
 

6. Koha-projektin ohjausryhmä 
 
 

Turun vapaa-aikatoimialan johtaja on hyväksynyt Koha-projektin P2-
porttipäätöksen. Tarkoitus on kuluvana vuonna selvittää, vastaako Koha-
järjestelmä Vaskin tarpeita. 
 
Vaski-kirjastojen kesken on päätetty, että Vaski-tasoisten projektien ohjaus-
ryhmänä toimii Vaskin työvaliokunta. Koha-projektin kohdalla ohjausryh-
mässä tulee kuitenkin olla vahva it:n ja vapaa-aikatoimialan edustus eikä 
ohjausryhmää ole syytä kasvattaa liian suureksi. 
 
Tähän mennessä ohjausryhmään on nimetty jäsenet seuraavasti: Ulla-Maija 
Maunu (pj), Ilkka Mäkynen (vapaa-aikatoimialan talouspäällikkö)/Heini 
Parkkunen (vapaa-aikatoimialan kehittämispäällikkö) ja hankepäällikkö Harri 
Nevala. Mainittujen henkilöiden lisäksi ehdotetaan nimettäväksi 1-2 työva-
liokunnan jäsentä mukaan ohjausryhmään. 

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/verkkoviestinnc3a4n-toimintakertomus-2016-ja-suunnitelma-2017.pdf
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Ehdotus Valitaan 1-2 työvaliokunnan jäsentä Koha-projektin ohjausryhmään. 
 
 
Päätös Valittiin ohjausryhmän jäseneksi Kari Pohjola ja ehdotetaan lisäksi Ritva 

Nurminoroa. 
 
Kokouksen jälkeen sovittua: 
 

Nimettiin ohjausryhmään Kari Pohjolan lisäksi Ritva Nurminoro. 
 

 
 

7.  Vaski-strategia 
 

 
Vaski-kirjastojen strategia on vielä keskeneräinen. Kehittämispäivässä 
25.11.2016 strategiaa työstettiin eteenpäin työryhmissä. 

 
 Liitteet: 
 Vaski-strategia 
 Kehittämispäivän 25.11.2016 ryhmätöiden kooste 
 
Ehdotus Jatketaan strategiatyöskentelyä huomioiden kehittämispäivinä saadut mate-

riaalit. 
 
Päätös Siirretään strategian käsittely syksyyn ja työstetään Vaskin strategiaa maa-

kunnallisen strategian pohjalta. 
 
  
MUUT ASIAT 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
 

8.  Liedon kirjaston rakennushankkeen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt  

 kirjaston tyhjennys alkaa huhtikuussa 
 tila valmis syyskuussa 

 väistötilassa osa aineistosta lainattavana koko kiinniolon ajan heinäkuuta lukuun ot-
tamatta 

 osa aineistosta pois Aurora-näkymästä ja verkkokirjastossa tehtävistä tiedonhauista 
(ei tärppää varauksiin, ei lähde kuljetuksiin) 

 kuljetuksia otetaan täysimääräisinä vastaan 

 uutuudet käsitellään normaalisti 
 
 

9. Melinda-projektin edistyminen 
 
Melinda-projekti edistyy nyt vauhdilla. Tämänhetkinen tilanne on tämä: 

 Kansalliskirjasto on saanut tekniset ongelmat ratkaistua ja Vaskin osakohteettomat 
tietueet on jo viety Melindaan 
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 Osakohteellisten tietueiden katselmointi on meneillään, mutta siinä ei näytä löytyvän 
virheitä 

 Vaikuttaa siis siltä, että Vaskin kuvailijat aloittavat Melindassa kuvailemisen jo lähi-
viikkoina 

 Auroran Melinda-ominaisuuksia on asennettu tuotantokantaamme 

 Pilottikirjastojen replikoinnissa on edelleen korjattavaa, joten replikoinnin aloittami-
sesta Vaskissa ei ole vielä tietoa 

 
 
 
 

10. Kevään 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

Ma 13.2. 13–16 Iso neuvottelutila Tvk 

Pe 24.2. 13–15 Studio Jory 

Ma 13.3. 13–16 Iso neuvottelutila Tvk 

Ti 21.3. 13–16 Studio Jory 

Ma 10.4. 13–16 Iso neuvottelutila Tvk 

Ma 8.5. 13–16 Iso neuvottelutila Tvk 

Ti 23.5. 13–16 Studio Jory 

 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
9. Kokouksen päättäminen ja muistion tarkistaminen 
 

Hyväksyttiin muistio ja päätettiin kokous klo 14.48. 


