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Johdanto ja määrittelyt 

1.1 Johdanto ja tausta 
 

Turun hankinta- ja logistiikkakeskus on kilpailuttanut kirjastoaineistojen valinnan ja 
hankinnan työkalun, ns. hankintaportaalin, Vaski-kirjastojen käyttöön. Tarkoituksena 
on, että jatkossa kaikki kirjastoaineistot hankitaan portaalin kautta kulloinkin 
edullisimpaan päivän hintaan. Alkuvaiheessa portaalin kautta hankitaan kirjat. 

1.2 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 
 

Projektin tarkoituksena on toteuttaa em. hankintaportaali yhteistyössä kilpailutuksen 
voittaneen Woima-Wirta oy:n kanssa. Projektin aikana Vaski-kirjastoissa luodaan 
aineiston valinta- ja tilauskäytännöt, joita sovelletaan portaalissa. Samaan aikaan 
portaalin kehittämisen kanssa toteutetaan Vaski-kirjastojen kirja-aineistojen 
päähankintapaikkojen kilpailutus, jonka lähtökohtana on hankintaportaali.  
 
Projektin tavoitteena on, että Vaski-kirjastojen kirja-aineistot valitaan ja hankitaan 
vuoden 2017 alkupuolelta lähtien hankintaportaalin kautta.  

1.3 Projektiorganisaatio, tehtävät, vastuut ja valtuudet 

 

 

2 Projektin kulku 
 
 

 Projektin omistaja 

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 
 

Ohjausryhmä 

Vaski-kirjastojen työvaliokunta 
 

 

 

    

 Projektipäällikkö 

Kaisa Hypén 

 

 

    

 

Projektiryhmä 

Ehdotus 
Kaisa Hypén 
Riitta Kari 
Ritva Nurminoro 
Kari Pohjola 
Aki Pyykkö 
Kimmo Saarto 
Anna Viitanen 
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2.1  Projektin vaiheet ja aikataulu 

nro vaihe lyhyt kuvaus 
vaiheesta 

alkupvm valmpvm 

     
1.  Suunnittelu 

 
 

Projektisuunnitelman 
teko ja hyväksyminen, 
osapuolien 
kartoittaminen.  

17.8.16 29.8.16 

2.  Portaalin kehitystyö ja 
välitestaukset 
 
 

Tarjouspyynnön ja 
11.8.2016 solmitun 
sopimuksen mukaisen 
tuotteen ja palvelun 
kehittäminen 

 

15.8.16 30.11.16 

3.  Lopputestaukset ja käyttöönotto Testataan ja 
varmistetaan 
hankintaportaalin 
toiminnallisuudet ja 
yhteentoimivuus 
muiden järjestelmien 
kanssa. Määritellään 
käyttöönoton 
vaiheistus. 

1.12.16 28.2.17 

4.  Jälkityöt ja jatkokehityksestä 
sopiminen, ylläpito, tekninen tuki 

Portaalin teknisen 
toiminnan 
turvaaminen, 
kehitystarpeiden 
kirjaaminen ja niiden 
toteuttamisesta 
sopiminen. 
Sopimuksen jatkosta 
päättäminen 

1.3.17 31.5.18 

 

2.2 Tehtävät ja vastuut 

 

2.2.1 Projektisuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen 

tehtävä tehtävänkuvaus vastuu tekijät 
Projektisuunnitel
man laadinta 

Tehdään projektisuunnitelma Kaisa Hypén Kaisa Hypén 
 

Projektisuunnitel
man 
hyväksyminen 

Ohjausryhmä käsittelee 
projektisuunnitelman 29.8.16 

Vaskin 
työvaliokunta 

Vaskin 
työvaliokunta 

Projektisuunnitel
man päivitys 

Tarvittaessa Kaisa Hypén Kaisa Hypén 
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2.2.2 Portaalin kehitystyö ja välitestaukset 

tehtävä tehtävänkuvaus vastuu  Tekijät 
Mahdollisten 
aineistotoimittajie
n kuuleminen 
teknisiin 
ratkaisuihin 
liittyen 

Tarkemman teknisen määrittelytyön 
taustaksi kartoitetaan 
aineistotoimittajien näkemyksiä 
mahdollisista tiedonsiirron 
toteutustavoista ja standardeista 
30.9.16 mennessä 

Woima Mikko 
Lampikoski 

Tekninen 
dokumentaatio 
kirja-aineistojen 
kilpailutusta 
varten 

Sen määrittely, mitä teknisiä 
vaatimuksia portaali asettaa 
tulevassa kirja-aineiston 
kilpailutuksessa 30.9.16 mennessä 

Woima 
 

Mikko 
Lampikoski 

Rajapinnat 
Aurora-
kirjastojärjestelmä
än 

Tiedonsiirrossa tarvittavien 
rajapintojen määrittely, testaus ja 
toteutus 30.11.16 mennessä 

Woima Mikko 
Lampikoski 
Kimmo Saarto 
Axiell 
 

Käyttäjäroolien 
määrittely  

Kirjastoissa tarvittavien 
käyttäjäroolien määrittely ja niiden 
kytkeminen Auroran osastoihin ja 
lokaatioihin Woiman antaman 
ohjeistuksen mukaan 

Vaski-kirjastot  Vaski-kirjastojen 
edustajat 

Välitestaukset Testataan näitä hankintaportaalin 
toiminnallisuuksia ja 
yhteensopivuutta: 
- aineistotoimittajien järjestelmät 
- kirjastojärjestelmä 
- kirjastojen tekemä valinta- ja 

hankintatyö 
Tilannearvioiden ajankohdat: 14.9., 
12.10., 14.11., 12.12.16 
(Tarvitaanko katselmointikantaa, 
miten testataan?) 
 

Woima 
projektiryhmä 
Vaski-kirjastot 

Mikko 
Lampikoski 
Kimmo Saarto 
Vaski-kirjastojen 
edustajat 
aineistotoimittaj
at 
Axiell 

 
 

2.2.3 Lopputestaukset ja käyttöönotto 

tehtävä tehtävänkuvaus vastuu  Tekijät 
Lopputestaukset Kokonaisuuden valmistumisen 

tarkistuspiste on 31.10.16 
Testaukset aineistotoimittajien ja 
kirjastojärjestelmän toimittajan 
kanssa 1.12.16 valmiit 
 

Woima 
projektiryhmä 

Mikko 
Lampikoski 
Vaski-kirjastojen 
edustajat 
Kimmo Saarto 

Käyttöönotto Tammikuun 2017 aikana 
käytettävissä vähintään nämä 
ominaisuudet: 
- yhteydet aineistotoimittajien 

järjestelmiin 
- yhteydet Auroraan 

Woima 
projektiryhmä 
 
 
 
 

Mikko 
Lampikoski 
projektiryhmä 
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- hintojen vertailu -toiminnallisuus 
- hakutoiminnallisuudet, rajaukset 
- tuplakontrolli 
- valinta- ja tilaustoiminnallisuudet 
- käyttäjähallinta, -roolit 

 
Käyttöönoton vaiheistus Vaski-
kirjastoissa 
 
 
Koulutus ja opastus 
 

 
 
 
 
 
 
Vaski-
kirjastojen 
edustajat 
 
Woima 
projektiryhmä 

 
 
 
 
 
 
projektiryhmä 
Vaski-kirjastojen 
edustajat 
 
Mikko 
Lampikoski 
projektiryhmä 

 

2.2.4 Jälkityöt ja jatkokehityksestä sopiminen, ylläpito, tekninen tuki 

tehtävä tehtävänkuvaus vastuu  Tekijät 
Tekninen tuki Sovitaan teknisen tuen käytännön 

toteutuksesta 
Woima 
Vaski-kirjastot 

Mikko 
Lampikoski 
projektiryhmä 

Jatkokehitys Luodaan käytännöt 
kehittämistarpeiden kirjaamiselle, 
evaluoinnille ja toteuttamiselle 

Woima 
Vaski-kirjastot 

Mikko 
Lampikoski 
projektiryhmä 

Sopimuksen jatko Arvioidaan sopimuksen jatkamista 
31.5.18 jälkeen 

Woima  
Vaski-kirjastot 
Turun hankinta- 
ja 
logistiikkakesku
s 
 

Mikko 
Lampikoski 
projektiryhmä 
Haloke 
 

 
 

3 Aikataulu 
 

 
2016 

    

2017 

  

 
elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu 

proj.suunn. hyväksyminen 29.8.               

kehitystyö, tarkistuspisteet   14.9. 
12.10., 
31.10. 14.11.         

lopputestaukset          12.12.       

käyttöönotto                 

jälkityöt                 

 
 

4 Projektin talous 
 
Portaalin kehittämisen kustannuksiin on varauduttu Turun kaupunginkirjaston 
budjetissa. Kukin Vaski-kirjasto vastaa omalta osaltaan sen käyttökustannuksista, 
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jotka perustuvat kunkin kirjaston tilaamien nimekkeiden määrään. Kukin Vaski-
kirjasto vastaa omalta osaltaan määrittely- ja käyttöönottovaiheeseen menevistä 
henkilöresursseista. 
 

5 Muut projektinhallinnan menettelyt 

5.1 Riskit 
Seuraavassa taulukossa kuvataan projektin riskejä sekä niiden hallintaan tähtääviä 
toimenpiteitä.  

 

nro riskin kuvaus varautuminen riskiin 

1 järjestelmien 
yhteensopimattomuus 

osallistetaan mahdollisia 
aineistotoimittajia ja 
kirjastojärjestelmän toimittaja 
kehitystyöhön  

2 portaalin kehitys viivästyy eikä 
aineistoja voida tilata sen 
kautta 

kirja-aineiston kilpailutuksessa 
määritellään se, miten aineistot 
tilataan jos portaali ei valmistu 
ajallaan 

3 avainhenkilöiden jääminen 
pois kesken projektin 

hyvä dokumentaatio 

4   

 


