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Aika  17.10.2016 klo 13–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet   

Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik (15:52 asti) Ruskon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht)  Turun kaupunginkirjasto 
  

  
 

Muut osallistujat Hypén Kaisa (asiat 2-4, 7)  Turun kaupunginkirjasto 
 Laine Aija (asiat 3-4,7)  Turun kaupunginkirjasto 
 Pylkkö Leena (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
 Viitanen Anna (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
  
  
 
Poissa  Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
  Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
 
 
   
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
 
 

 
2. Työryhmien toiminta 2016, suunnitelmat vuodelle 2017 ja alustava ehdotus työryhmien kokoon-

panoksi vuodelle 2017 
 

Ulla-Maija ja työryhmien vetäjät kokoontuivat Turun kaupunginkirjastossa 
5.9.2016. Kokouksessa luotiin katsaus kuluneeseen vuoteen ja hahmoteltiin 
vuoden 2017 toimintaa. Lisäksi vetäjät arvioivat työskentelyyn varatun ajan 
riittävyyden ja ryhmänsä kokoonpanotarpeen vuodelle 2017. 
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Liitteet:  
Kokoelmatyöryhmän katsaus 
Kuvailutyöryhmän katsaus 
Pääkäyttäjäryhmän katsaus 
Verkkoviestinnän työryhmän katsaus 
Vaskin työryhmät vuodelle 2017 

 
Ehdotus Kuullaan työryhmien vetäjien raportit ja viedään ne johtoryhmälle tiedoksi 

24.10.2016 kokoukseen. Esitetään johtoryhmälle ehdotus vuoden 2017 työ-
ryhmien määrästä, kokoonpanosta ja työryhmien toimintaan käytettävästä 
työajasta. 

 
Päätös Kuultiin työryhmien vetäjien kooste kuluvasta vuodesta ja suunnitelmat tule-

valle vuodelle. Kokoelmatyöryhmä kirjaa Turun varastointiperiaatteet, minkä 
jälkeen tarkastellaan asiaa Vaski-tasoisesti. Verkkoviestinnän katsauksen 
yhteydessä todettiin, että kirjastojen tulee lähettää tapahtuma- ja uutistiedot-

teet sähköpostiosoitteeseen vaskiuutiset@googlegroups.com. 
 
 Työvaliokunta esittää johtoryhmälle oheisen liitteen mukaista kokoonpa-

noa ja haluaa nostaa keskusteltavaksi kuntien edustusta kokoelma- ja 
verkkoviestinnän ryhmissä. 

 
 

3. Elokuvien striimauspalvelun hankinta 
 

Oy Btj Ab tarjoaa Vaski-kirjastoille elokuvien striimauspalvelua, Vibblaa. 
Striimauspalvelussa on tällä hetkellä valittavana noin 200 elokuvaa ja tavoit-
teena on päästä 400 elokuvan tarjontaan. Kirjasto maksaa palvelusta käyt-
tökerran mukaan (3 €/katselukerta). Kirjaston on myös mahdollisuus kes-
keyttää tarjonta, jos kustannukset nousevat liian korkeiksi. 
 
Liite: Filmstream kirjastoille 
 

Ehdotus Kuullaan Vibbla-palvelun esittely ja viedään johtoryhmään, 24.10.2016 työ-
valiokunnan näkemys mahdollisesta hankinnasta 

 
Päätös Kaisa ja Aija pyrkivät selvittämään johtoryhmän kokoukseen mennessä kon-

sortion tarjouksen Future Film –pilotoinnista sekä Vibbla-palvelun sisällön. 
Ulla-Maija selvittää Axiellilta rajapintalisenssin hintaa. Päätetään mahdolli-
sesta Vibbla- tai Future Film -palvelun käyttöönotosta johtoryhmässä. Jos 
johtoryhmä päättää hankkia jommankumman palvelun, on sille päätettävä 
myös määrärahakatto. 

 
 

4. E-aineistojen hankinta vuonna 2017 
 

Aija Laine esittelee katsauksen Vaskin e-aineistoihin vuonna 2016. Tarkas-
tellaan aineistojen käyttöä ja vuoden 2016 aikana tapahtuneita muutoksia 
sekä vuoden 2017 tarjontaa. 
 
 
Liitteet:  
Vaskin e-aineistot 2016–2017 
Vaskin e-aineistojen arvioidut hinnat kunnittain 2017 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/kokoelmaryhmc3a4n-katsaus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/kuvailutyc3b6ryhmc3a4n-katsaus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-katsaus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/verkkoviestinnc3a4n-ryhmc3a4n-katsaus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/vaskin-tyc3b6ryhmc3a4t-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/vaskin-tyc3b6ryhmc3a4t-2017.pdf
mailto:vaskiuutiset@googlegroups.com
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/vaskin-e-aineistot-2016-2017.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/vaskin-e-aineistojen-hinnat-kunnittain-2017-arvio.pdf
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Ehdotus Kuullaan Aija Laineen esitys ja viedään yhteisesti sovittu hankintasuunni-

telma vuodelle 2017 johtoryhmän hyväksyttäväksi 24.10.2016. 
 
Päätös Esitetään johtoryhmälle e-aineistojen hankintaa esityksen mukaan. Eloku-

vien striimauspalveluista päätetään erikseen. Työvaliokunta ei puolla Rock-
way-palvelun hankintaa. 

 
 

5. E-aineistojen markkinointisuunnitelma  
 

Vaski-kirjastojen e-aineistojen käyttö on lisääntynyt tasaisesti. Käytön li-
säyksestä huolimatta markkinointiin ja tiedotukseen olisi järkevää panostaa 
pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Tilastojen perusteella näyttää siltä, et-
tä esimerkiksi e-lehtipalvelut ovat edelleenkin vajaakäytössä. 
 
E-aineistojen markkinointi on osoittautunut hankalaksi kokonaisuudeksi. Ai-
neistot eivät näy kirjastotilassa, ja verkossa asiakas harvoin törmää niihin 
sattumalta. Helmet-alueella ja Blanka-kirjastoissa toteutettiin e-aineiston 
palvelumuotoilukonsepti, jonka suunnitteli ja toteutti palvelumuotoilija Sanni 
Koffert. Tuloksiin ja toteutettuihin ideoihin oltiin tyytyväisiä.  
 
Vaski-kirjastoissa voisi olla perusteltua toteuttaa samankaltainen palvelu-
muotoilu. Kirjaston ulkopuolinen henkilö toisi todennäköisesti uusia ideoita 
mukanaan. Yhteisesti laadittu materiaali helpottaisi erityisesti pienten kirjas-
tojen tilannetta, joissa resursseja tiedottamiseen ja markkinointiin on rajalli-
sesti. 

 
  Liite: Vaski-kirjastojen e-aineistojen markkinointisuunnitelma 2016 
 

Ehdotus Kuullaan Aija Laineen esitys ja viedään tarvittaessa esitys markkinoinnin te-
hostamisesta johtoryhmän 24.10.2016 kokoukseen. 

 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle markkinointiprojektin toteuttamista. Esi-

tetään johtoryhmälle, että Aija Laine on työryhmän koollekutsuja. Työvalio-
kunnan jäsenistä Kari Pohjola on ilmaissut kiinnostuksensa. 

 
 Esitetään, että verkkomarkkinointi toteutetaan valtakunnallista ekirjas-

to.kirjastot.fi -sivustoa käyttämällä. Hankitaan eKirjastoon enintään 1200 € 
maksava Overdrive-rajapinta Pasi Keski-Nisulalta. 

 
 

 
6. Maakunnallinen strategiatyöryhmä 

 
Maakuntakirjastokokouksessa, 13.9.2016 päätettiin, että Turku hakee alue-
hallintovirastolta avustusta osaamisen johtamisen projektiin. Projektia edel-
tää maakunnallisen kirjastostrategian päivitys (vuodelta 2009) ja osaamista-
sojen määrittely. Strategiatyössä ja mahdollisen projektin aikana työskente-
lyä ohjaa konsulttina professori Petri Virtanen Tampereen yliopiston johta-
miskorkeakoulusta. 
 
Jos rahoitusta saadaan, toteutetaan koko maakunnan kirjastohenkilöstölle 
osaamiskartoitus, jonka pohjalta saadaan selville osaamiskapeikot ja ylire-

https://vaski.files.wordpress.com/2016/10/vaski-kirjastojen-e-aineistojen-markkinointisuunnitelma-2016.pdf
http://ekirjasto.kirjastot.fi/?kaikki
http://ekirjasto.kirjastot.fi/?kaikki
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sursointi. Tämän pohjalta laaditaan osaamisen johtamisen suunnitelma, jota 
ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti ja jonka pohjalta pyritään suunnitel-
lulla rekrytoinnilla turvaamaan kaikille maakunnan asukkaille riittävän moni-
puoliset kirjastopalvelut, joissa muuttuva ammattikuva on huomioitu. 
 
Kokouksessa päätettiin, että strategian päivitykseen osallistuvat Aart, Ulla-
Maija sekä kaksi muuta Vaski-kirjastojen edustajaa, Loisto-kirjastojen edus-
taja Kosken Tl. kirjastotoimenjohtaja Outi Källvik, Someron kirjastonjohtaja 
Laura Tyysteri sekä Blankan edustajana Mikaela Johansson. Pääsääntöi-
sesti edustajien pitäisi olla kirjastojen johtajia. 
 
Strategiaryhmä päivittää strategian 4. ja 18.11. kokouksissa (9-11). 
 

Ehdotus Esitetään johtoryhmän hyväksyttäväksi kaksi edustajaa Vaskista. 
 
 
Päätös Työvaliokunnasta on käytettävissä Tarja Tuomi. Esitetään johtoryhmälle, et-

tä se nimeää neljännen Vaskin edustajan. 
 

 
 

6. Lainamäärärajoitukset 
 

Turun kulttuurilautakunta hyväksyi 15.6.2016 Turun kirjastopalvelujohtajan 
päätöksen rajoittaa digitaalisten pelien, blu-ray- ja dvd-elokuvien lainamää-
rää siten, että yhdellä henkilöllä voi kerrallaan olla lainassa vain 10 kpl kuta-
kin. Päätös perustui väärinkäytökseen, jonka seurauksena kirjasto menetti 
merkittävän määrän kyseistä aineistoa. 

 
Muut Vaski-kirjastot ovat ottaneet lainamäärärajoitukset käyttöön oman pää-
töksentekoprosessinsa mukaan. Tämänhetkinen tilanne päätöksistä: 
(https://vaski.wordpress.com/lainakatto/).   
 
Johtoryhmä antoi kokouksessaan 16.9.2016 työvaliokunnan tehtäväksi val-
mistella ehdotus siitä, mitä päätetään lainamäärärajoituksesta. Johtoryhmän 
puheenjohtaja edellyttää, että Vaski-kirjastoilla on yksi yhteinen toimintamal-
li. 

 
Ehdotus Sovitaan yhteinen toimintakäytäntö lainamäärärajoitusten suhteen ja vie-

dään ehdotus päätettäväksi johtoryhmään. 
 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle äänin 3-2, että luovutaan lainamäärära-

joituksista käyttösääntöjen päivityksen yhteydessä. 
 

 
 
 
 

 
MUUT ASIAT 
 
 

 
 

https://vaski.wordpress.com/lainakatto/


    MUISTIO  
 
Työvaliokunta    17.10.2016 

 
 

5 

 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

7. Koha-projektin tilanne 
 
 

Turun IT-palvelut on saamassa kehittämisrahaa Kohan käyttöönoton edis-
tämiseksi. Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 5.10. It-palvelut ostaa 
järjestelmäarkkitehtuurikuvauksen ja testaussuunnittelijan palvelut.  
 
Tämän jälkeen suunnitellaan, miten aletaan toteuttamaan niitä järjestelmän-
osia, jotka ovat olleet Vaskille kriittisimmät käyttöönoton esteet.  
 
Projektin projektipäällikkö tulee Turun it-palveluista. Ohjausryhmän puheen-
johtaja tulee IT:ltä, jäseniä ovat Turun osalta Ulla-Maijan lisäksi vapaa-
aikatoimialan talouspäällikkö Ilkka Mäkynen sekä Turun vapaa-
aikatoimialan it-kumppanuuspäällikkömme Päivi Soinio. Lisäksi tulee edus-
tusta ainakin Turun it-toiminnasta sekä mahdollisesti myös konsernihallin-
nosta. Muusta Vaski-edustuksesta päätetään myöhemmin. 

 
 
 
 

8. Vuoden 2016 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

17.10. 13–16 Iso neuvottelu-
tila 

Vaskin työvaliokunta 

24.10. 13–16 Studio Vaski-jory 

18.11. 13–16 Iso neuvottelu-
tila 

Vaskin työvaliokunta 

25.11. 12.30-
15.00 

Kehittämispäivä Studio 

9.12. 13–16 Studio Vaski-jory 

 
 

.  
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

9. Kokouksen päättäminen ja muistion tarkistaminen 
 

Muistio tarkistettiin kokouksen aikana. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.01. 


