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Aika 16.9.2016 klo 12–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 

Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Lario-Laitinen Annukka  Taivassalon kunnankirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nikander Pirkko (12.53 alk.) Liedon kunnankirjasto 
Nurminoro Ritva (13.04 alk.) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Salo Tiina (12.32 alk)  Raision kaupunginkirjasto 
Salo Virpi   Nousiaisten kunnankirjasto 
Sjölund Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto  
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uusitalo Laila  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Hypén Kaisa (asiat 7 ja 8)  Turun kaupunginkirjasto 
  Leino Arvi (asia 3)  Turun kaupunki 
 
 

Poissa Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Uski Riikka   Mynämäen kunnankirjasto  
Autio Mervi   Kustavin kunnankirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
 
 
 

 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 

3. Kirjaston datan avaaminen 
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Turun kaupungin 6aika-hankkeessa on yhtenä painopisteenä datan avaami-
nen. Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille 
tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuoli-
sillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.Kirjaston datasta on suunni-
teltu avattavaksi: 
 

 Toimipistekohtaisesti lainat sopivaksi katsotuilla jaotteluilla, esim. ai-
kuiset, lapset, kauno- ja tietokirjallisuus, kieli suomi/ruotsi/eng-
lanti/muut 

 Toimipistekohtaisesti aukiolotunnit 

 Aineistojen poistotieto aineistolajeittain 

 Niteiden kiertonopeus toimintayksiköittäin ja aineistolajeittain 

 Palveluiden käyttö (esim. nettikäyttö ja tapahtumiin osallistujat) 

 Lainojen uusinnat 

 Kirjastoittain automaatti/palvelutiski/verkkokirjasto -lainat 

 Lainaukset ja palautukset toimipisteittäin ja kirjastoautopysäkeittäin 

 Varatuimmat kirjat, mikäli tieto saadaan tuotettua automaattisesti, saa-
daan eilispäivän tilanne. 

 
Ehdotus Kuullaan Turun kaupungin data-asiantuntijan Arvi Leinon, esitys ja päätetään 

datan mahdollisesta avaamisesta Vaski-tasolla. 
 
Päätös Merkitään tiedoksi ja seurataan valmistelutyön kehitystä. Aart ja Tiina Salo vie-

vät asian keskusteltavaksi Yleisten kirjastojen neuvostoon. 
 
 
 

 
 

4. Vaski-kirjastojen painopisteet ja alustava talousarvio vuodelle 2017 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti Vaskin painopisteistä vuosille 2015 ja 
2016 kokouksessaan 25.11.2014. Painopisteiksi valittiin: 
 

Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä  

Mediakasvatus ja kouluyhteistyö  

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 

 verkkokirjaston kehittäminen 

 älysovellusten käyttöönotto 

 avoin data 

 käyttäjät ja kokoelmat 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikoisosaa-
misen jakaminen asiakaspalvelussa ja kir-
jastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 

 
 
Johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.6.2016, että vuoden 2017 painopisteet 
käsitellään syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
 
Ehdotetaan vuoden 2017 painopisteiksi seuraavia: 
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Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä  Valmistautuminen mahdolliseen järjestel-
mänvaihtoon ja Vaskin laajenemiseen 

 Melindan käyttöönotto 

Monikulttuurisuus Huomioidaan ministeriön ”Merkityksellinen 
Suomessa” –toimintaohjelman linjaukset 

Verkkopalvelut 
 

 e-aineistot 

 omatoimisuutta mahdollistavien älysovel-
lusten hyödyntäminen 

 avoimien rajapintojen hyödyntäminen 

 verkkomaksaminen 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

 henkilökunnan ja asiakkaiden erikoisosaa-
misen jakaminen asiakaspalvelussa ja kir-
jastotiloissa 

 kirjastotilan käytön kehittäminen 

 asiakkaiden ottaminen mukaan kehittämi-
seen 

Yhteiskäyttöisen kokoelman ke-
hittäminen 

 kelluttamisen kehityksen seuranta Turun 
kokemusten pohjalta 

 
Alustava talousarvio on liitteenä.  
 
Liite: Vaski-kirjastojen alustava talousarvio vuodelle 2017 
 

Ehdotus Työvaliokunta esittää talousarviota ja painopisteitä vuodelle 2017 johtoryh-
män hyväksyttäväksi yllä esitetyn mukaisesti 
 

Päätös Hyväksyttiin yllä esitetyn mukaisesti. 
 

 
5. Koha-Suomi oy 

 
Turun kaupunki on Koha-Suomi oy:n osakas. Kevään johtoryhmässä päätet-
tiin, että muuta Vaski-kirjastot vievät asiaa omalta osaltaan päätettäväksi 
omissa kunnissaan. 

 
Kun päätös osakkeiden ostosta on tehty, lähetetään tieto sekä Turulle (Aart ja 
Ulla-Maija) että Koha-Suomi oy:n toimitusjohtaja Virpi Launoselle (virpi.launo-
nen@mikkeli.fi) Sähköinen päätös riittää tiedoksi, ja toimitusjohtaja vie yhtiön 
hallitukselle ehdotuksen osakkaaksi liittymisestä seuraavan suunnatun osake-
annin yhteydessä. 
 
 

Ehdotus Käydään läpi osakkuushakemusten tilannekatsaus. Kukin osakkuutta hakeva 
toimii ohjeiden mukaan, kun päätös omassa kunnassa on tehty. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Salo ovat viemässä 
asiaa eteenpäin tämän vuoden puolella. 

 
 
 

6. Koha-katsaus 
 

Kari Pohjola on 18.8. alkaen työskennellyt 40 % työajalla Turun projektissa, 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
mailto:virpi.launonen@mikkeli.fi
mailto:virpi.launonen@mikkeli.fi
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jossa hän on jatkanut Jarko Rahkalan aloittamaa Kohan toiminnallisuuden 
selvittämistä ja Auroran ja Kohan vertailua. 
 

Ehdotus Kari kertoo projektin kuulumisia, jonka jälkeen keskustellaan asiasta. 
 
Päätös Työvaliokunta valmistelee Kohan seurantaryhmän kokoamisen sen jälkeen, 

kun tiedetään saako Turku kehittämisrahaa. Kari Pohjola laatii pohjan viestin-
tästrategialle Vaskin johtoryhmän joulukuun kokoukseen. 

 
 
 
 

7. Vaskin käyttösääntöjen uudistaminen 

 
Käyttösääntöihin on tulossa muutoksia uuden kirjastolain myötä. Todennäköi-
sesti ainakin varausmaksut poistuvat ja tämä saattaa puolestaan vaikuttaa 
muihinkin toimintoihin.  
 
Ulla-Maija on mukana Yleisten kirjastojen neuvoston asettamassa työryh-
mässä, jonka tehtävänä on luoda pohja kirjastojen yhteisille käyttösäännöille. 
Työryhmän työn aikataulu on yhteneväinen lakivalmistelujen kanssa.  
 
Turun kirjaston johtoryhmä on nimennyt Vaski-kirjastojen käyttösääntötyö-
ryhmään Ulla-Maijan lisäksi Kalle Varilan.  
 

Ehdotus  Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että käyttösääntötyöryhmään valitaan 
Kallen ja Ulla-Maijan lisäksi Tiina Viik, Tiina Salo sekä Viktoria Kulmala. Työ-
ryhmä aloittaa työskentelynsä, kun kirjastolain valmistelu etenee ja kun valta-
kunnallinen työryhmä on saanut oman esityksensä valmiiksi.  
 
Ulla-Maija toimii ryhmän koollekutsujana. 

 
Päätös Valittiin käyttösääntötyöryhmään Jan-Erik Ylitalo, Tiina Salo sekä Viktoria Kul-

mala. 
 
 

8. Overdrive-e-kirjapalvelun sopimuksen jatkaminen 
 

Vaski-kirjastoilla on ollut käytössään amerikkalainen Overdrive-e-kirjapalvelu 
toukokuusta 2013. Sen sopimus on päättymässä 31.12.2016. Jos sopimusta 
ei jatketa, se on irtisanottava 90 päivää ennen sopimuksen umpeutumista. 
Uusi sopimus on kaksivuotinen, ja sen kustannukset ovat samat kuin nykyi-
sen sopimuksen: 
- alusta ja tekniikka 14.000 $ 
- aineistot 10.000 $ 
yhteensä 24.000 $ vuodessa. 
 
Tällä hetkellä kokoelmissa on noin 1.600 nimekettä, pääasiassa e-kirjoja, jon-
kin verran myös e-äänikirjoja ja parikymmentä elokuvaa. 
 
Overdriven käyttö on ollut nousujohteista, erityisesti nuorten aikuisten (young 
adults) kirjallisuus on löytänyt lukijat: 
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Overdriven sopimuksen jatkoa käsiteltiin Vaskin työvaliokunnassa 1.3.16, työ-
valiokunta oli sen jatkamisen kannalla. Jos sopimusta ei jatketa, menetetään 
nykyinen kokoelma ja sen kuvailutiedot on poistettava Aurorasta. 
 
Vaski-kirjastojen e-aineistokokoelmaa ja mahdollisia uusia hankittavia e-ai-
neistoja käsitellään työvaliokunnassa 7.10. ja johtoryhmässä 24.10. Tällä het-
kellä ei ole tiedossa, että kovin merkittäviä uusia e-aineistoja olisi tulossa tar-
jolle, eikä esim. eMagzin mahdollisesta etäkäytöstä ja sen kustannuksista ole 
tietoa. 

 
Ehdotus Vaski-johtoryhmä päättää jatkaa Overdrive-e-kirjapalvelun käyttöä seuraavan 

kaksivuotiskauden 2017-18. 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
 

9. Hankintaportaalin tilanne ja kirjallisuuden kilpailutuksen valmistelu 
 

Turun hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailutti keväällä Vaski-kirjastojen käyt-
töön kirjastoaineistojen valinta- ja hankintatyökalun, ns. hankintaportaalin. Kil-
pailutuksen voitti turkulainen Woima-Wirta Oy ja portaalin rakentaminen on 
käynnistynyt elokuussa. Portaalin rakentamisprojektin ohjausryhmänä toimii 
Vaski-kirjastojen työvaliokunta, ja se seuraa säännöllisesti kehitystyön etene-
mistä. Seuraava projektiryhmän, Haloken ja Woiman tapaaminen on 14.9. 
 
Portaalin rakentamiskustannukset ovat 20.000 €, johon Turun kaupunginkir-
jasto on varautunut budjetissaan. Käyttökustannukset ovat kirjastoille 0,20 € 
tilattua nimekettä kohden. 
 
Käynnistynyt kirjallisuuden hankintapaikkojen kilpailutus lähtee siitä oletuk-
sesta, että käytettävissä on puitejärjestely ja jatkossa aineistot valitaan ja tila-
taan portaalin kautta ja että aineistot voidaan hankkia aina siltä toimittajalta, 
joka tarjoaa sen halvimpaan hintaan. Myös kirjallisuuden kilpailutuksen val-
mistelu on käynnissä, ja Vaskin johtoryhmä saa tarjouspyyntöluonnoksen 
kommentoitavaksi lokakuun alussa. 
 
Koska portaalin kehitystyö käynnistyi viiveellä tehdyn valituksen vuoksi, alku-
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vuodesta tulee todennäköisesti tilanne, jolloin kirjastoilla on useampi hankin-
tapaikka mutta ei vielä portaalia vertailemassa hintoja. Vertailu on tehtävä 
manuaalisesti toimittajien verkkokaupoissa. Valmistelutyössä pyritään siihen, 
että tämä vaihe jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 
 
Myös Loisto-kirjastot osallistuvat kirjallisuuden kilpailutukseen. Ne ottavat por-
taalin käyttöönsä mahdollisesti myöhemmin. 

 
 Ehdotus Merkitään tiedoksi. 
 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 

10.   Verkkomaksaminen 
 

Verkkomaksamisen käyttöönotto etenee osana Turun kaupungin verkko-
kauppa- ja asiointitilihanketta. Maksutoiminnallisuuden tavoiteaikataulu on 
vuodenvaihde 2016-2017. Tämän jälkeen rakennetaan kirjastojen verkkomak-
saminen, joka vaatii jonkin verran työaikaa sekä Turun hankkeessa että Kan-
salliskirjastolta. 
 
Verkkomaksutoimnnossa on käytössä yksi pankkitili, johon rahat tilitetään ja 
jyvitetään myöhemmin kuntien kesken.  
 
Liitteet:  
Verkkomaksutoiminnon esittely 
Myöhästymis- ja varausmaksut vuonna 2015 
 

Ehdotus Päätetään jyvittää maksut todellisen prosentuaalisen jakauman suhteessa 
eikä asukaslukujen mukaan. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetaan prosentit uudelleen viimeis-

tään Vaskin laajenemisen yhteydessä. 
 
 

11. Lainamäärärajoitukset 
 

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

 
Muut Vaski-kirjastot ovat ottaneet lainamäärärajoitukset käyttöön oman pää-
töksentekoprosessinsa mukaan.  

 
Ehdotus Tarkistetaan tilanne muiden Vaski-kirjastojen osalta. 

(https://vaski.wordpress.com/lainakatto/).  Muutokset käyttösääntöihin teh-
dään käyttösääntöuudistuksen yhteydessä. 

 
Päätös Annetaan Vaskin työvaliokunnalle tehtäväksi valmistella ehdotus siitä, mitä 

päätetään lainamäärärajoitusten suhteen. 

 
 
 

https://invis.io/8B7HVZ3EP
https://vaski.wordpress.com/lainakatto/
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12. Loisto-kirjastojen liittyminen Vaskiin 

 
Loistokirjastot ovat tehneet periaatepäätöksen Vaskiin liitymisestä. Liittymisai-
kataulu tarkentuu myöhemmin. Aikaisemmin on ollut tapana, että kirjastosta 
vastaava henkilö on voinut osallistua johtoryhmän kokouksiin jo suunnittelu-
vaiheessa. 
 
Auran ja Pöytyän kirjastoista vastaava kirjastotoimenjohtaja Laila Uusitalo on 
osallistunut kokouksiin johtoryhmän 18.3.2016 tekemällä päätöksellä. 
 

Ehdotus Päätetään, että Auran ja Pöytyän lisäksi myös Marttilan, Oripään, Kosken Tl., 
ja Loimaan kirjastoista vastaavat henkilöt voivat osallistua Vaski-johtoryhmän 
kokouksiin ei-äänivaltaisena jäsenenä. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
MUUT ASIAT 
 

 
13. Aleksi-tietokanta 

 
Aleksi-tietokannan etäkäyttö on tulossa kokeiluun asiakkaille verkkokirjas-
toon. Kokeilusta ei koidu kuluja Vaski-kirjastoille. 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

 
14. Kuvailun keskittäminen. Jatkosuunnitelma 

 
Johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.6.2016 (§ 3) kuvailuryhmän ehdotuksen 
pohjalta, että kuvailua tekevät jatkossa Turun, Salon, Kaarinan, Raision ja 
Naantalin kirjastot. 
 
Keskitetty kuvailu aloitetaan 12.9., kun RDA on otettu käyttöön.  
 
 

15. Sosiaalisen median seuranta 
 

Vaski-kirjastot ovat hyödyntäneet sosiodemografista dataa käyttäjien ja koko-
elmien paremman kohdentamisen työvälineenä.  
Nyt tutkija Jaani Lahtinen on kehittämässä sosiaalisen median hyödyntämistä 
kokoelmien paremmaksi kohtaamiseksi.  
Työvaliokunta päätti, että rahoitus projektiin otetaan Asiakasliittymä-projektin 
rahoista. Jaani Lahtiselle välitetään viestiä, että tutkimuksellisen näkökulman 
lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen kirjastojen kehittämisen  
työkaluna tulisi näkyä suunnitelmassa selkeämmin. 
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 Liitteet: Vaski-kirjastot ja sosiaalinen media  
Vaski-kirjastot ja sosiaalinen media - tiivistelmä  
 
 

16. Vaskin kehittämispäivä 
 

 
Kesäkuun 3. päivänä pidettiin puolipäiväinen Vaskin kehittämispäivä ja so-
vittiin, että syksyllä järjestetään sille puolipäiväinen jatko. Kehittämispäivä on 
28.9. klo 13–16 Turun kaupunginkirjaston Studiossa.  
Anni Rajala on tehnyt koosteen edellisen kehittämispäivän ryhmätöistä.  
Työvaliokunta päätti kokouksessaan 27.8.2016, että kehittämispäivään kutsu-
taan Vaski-johtoryhmä sekä työryhmien jäsenet. Suunniteltiin kehittämispäi-
vän ryhmätyömallia ja päätettiin antaa kullekin ryhmälle työstettäväksi yksi 
sarake Vaski-strategiapohjasta sekä työskentelyn tueksi edellisen kehittämis-
päivän työryhmien muistiinpanot. 
 
Kehittämispäivän ohjelma: 
13.00-13.30 Kahvi  
13.30-13.45 Tervetuloa: Aart de Heer  
13.45–14.15 Kevään kehittämispäivän anti (Ulla-Maija Maunu)  
14.15–14.30 Tauko  
14.30–15.30 Ryhmätyö: Kehittämispäivän tulosten jatkotyöstöä strategian 
pohjaksi  
15.30–16.00 Ryhmätöiden purku  
 

 
17. Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopimus 

 
Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopimus on syytä tarkistaa nyt, kun Vaski to-
dennäköisesti lähiaikoina on laajenemassa. Sopimuksessa on myös joitain 
tarkentamista vaativia kohtia, kuten esimerkiksi seuraava, työvaliokunnan ko-
koonpanoa ja nimeämistä koskeva kohta: 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä laativat ehdotuksen uudeksi yh-
teistoimintasuunnitelmaksi, jonka jälkeen se tuodaan johtoryhmän hyväksyttä-
väksi syksyn 2016 aikana.  
 
 

 
18. Työvaliokunnan puheenjohtajuus 

 
 

Aart ja Ulla-Maija ovat sopineet, että jatkossa pääsääntöisesti Ulla-Maija on 
työvaliokunnan puheenjohtaja. Aart osallistuu tarvittaessa ja toimii edelleen 
Vaski-johtoryhmän puheenjohtajana. 
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19. Syksyn työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

16.9. 12–16 Studio Vaski-jory 

28.9. 9-12 Studio Vaskin kehittämispäivä 

7.10. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

24.10. 13–16 Studio Vaski-jory 

18.11. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

9.12. 13–16 Studio Vaski-jory 

 
 

 
 

 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

 
20. Hyväksytään kokouksen pöytäkirja 

 
Päätös Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 
 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 


