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Aika  16.1.2017 klo 13–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet   

Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva (13.22 alkaen) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik (13.11 alkaen) Ruskon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht)  Turun kaupunginkirjasto 
  

  
 

Muut osallistujat Viitanen Anna (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna (asiat 3 ja 4) Turun kaupunginkirjasto 
 Valikainen Kaija (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
  
 
Poissa   
   
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
2. Melinda-projektin tilannekatsaus 

 
Työvaliokunta toimii Vaski-projektien ohjausryhmänä. Johtoryhmä päätti 
Melindaan siirtymisestä 18.3.2016 kokouksessaan. Työvaliokunta hyväksyi 
projektisuunnitelman 15.4.2016 kokouksessaan. Projektisuunnitelma välitet-
tiin johtoryhmälle tiedoksi 3.6.2016 kokouksessa. 
 
Liite: Melinda-väliraportti 
 
 

Ehdotus  Hyväksytään Anna Viitasen esittelemä Melinda-väliraportti ja viedään ra-
portti 31.1.2016 johtoryhmään tiedoksi. 

 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/melinda-projektin-vc3a4liraportti.pdf
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3. Verkkomaksaminen 

 
Vaski-kirjastojen verkkomaksaminen toteutetaan osana Turun kaupungin 
Kohti kuntalaistiliä – hanketta.  Tarkempaa aikataulua ei kirjastojen osalta 
vielä ole, mutta todennäköisesti verkkomaksaminen ei toteudu kevään 2017 
aikana. 
 
Liite: Verkkomaksaminen Vaskissa 

 
 

 
Ehdotus  Kuullaan Susannan ja Ulla-Maijan esittelemänä tilannekatsaus, keskustel-

laan yhteisen tilin periaatteista ja viedään ehdotus johtoryhmän hyväksyttä-
väksi. Johtoryhmään on luvassa hankkeen toimijoiden kuvaus aikataulusta 
ja toimintamallista. 

 
 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että tulot tilitetään Vaski-laskun yhtey-

dessä. 
 
 

 
 
 

4. Koha-projektin tilanne 
 

Tällä hetkellä Koha-Suomi oy:n osakkeita on ostanut 10 Vaski-kuntaa.  
 
Vaski-johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.6.2016, että Kohan käyttöönotos-
ta päätetään, kun alla listatut asiat on saatu toimimaan. Ohessa tilannekat-
saus näiden osalta: 
 

 Finnan ja Kohan välinen rajapinta 
o Oulu pilotoi ja toteuttaminen on Kansalliskirjaston prioriteettien 

kärjessä. Alustava valmistumisaika on 3/2017 

 Melindan ja RDA:n vaatimat luettelointiominaisuudet 
o Suunnitelmissa, ei vielä aikataulua 

 Hankintayhteys verkkokauppoihin 
o ns. EditX-toiminnallisuus on testausvaiheessa 

 Suomen eri Koha-versioiden yhdistäminen 
o versiopäivitys mahdollisesti kevään aikana, versioiden yhdistä-

miselle ei ole tarkkaa aikataulua 

 RFID-toiminnallisuus 
o mahdollisesti Turun osaprojekti 

 
Näiden lisäksi sekä Turku että Porvoo ovat tutkineet järjestelmän hitautta. 
Koodissa ei ole vikaa, ongelma on rakenteellinen. Asia on Koha-Suomen 
tiedossa ja siihen palataan versiopäivityksen jälkeen. 
 
Turun IT:lle on myönnetty Koha-projektiin kehittämisrahaa noin 180.000 €. 
Projekti on tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa. 
 
Esiselvitysvaihe etenee seuraavasti: 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/verkkomaksaminen-16-1-2017.pdf
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 P2-projektiporttipäätös on tehtävä ennen kuin etenee projektiksi 

 IT on alustavasti nimennyt järjestelmäarkkitehdin  

 P2-hyväksynnän jälkeen valitaan projektipäällikkö 

 Kirjaston tehtävä on laatia kuvaus aikaisempien vastaavien oppimiskoke-
muksien pohjalta 

 Turun IT tekee palvelukuvauksen asiakkaalle (=kirjastot) 

 Esiselvitysprojekti tehdään Turku-vetoisesti 

 Turun vapaa-aikatoimialan johtaja hyväksyy vapaa-aikatoimialan johtoryh-
mäkäsittelyn jälkeen esiselvityksen, jonka jälkeen projekti käynnistetään ja 
valitaan ohjaus- ja projektiryhmät 

 
Liite: Kohan tilannekatsaus vuoden 2016 lopussa 

 
 

Ehdotus  Todetaan tilanne ja viedään raportti johtoryhmälle tiedoksi. 
 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
5. RFID-ratkaisut yhteisjärjestelmässä 

 
RFID-teknologian laajentuminen yhä useampaan Vaski-kirjastoon ja hankin-

tapäätösten tekeminen yhteisjärjestelmää huomioimatta on tuonut esiin 

useita ongelmia. Tällä hetkellä Vaskissa on käytössä viiden eri toimittajan 

RFID-lukijoita ja – teknologiaa. Lisäksi on käytössä kaksi eri tietomallia, jot-

ka molemmat ovat Katve-suositusten mukaisia:  

 RFID in Libraries ISO/IEC 18000-3 mode1 ja ISO/IEC 15693-3 stan-

dardien mukainen, oko 1024 bittiä, josta vapaata tilaa 896 bit-

tiä,tiedon tallennus Katveen tietomallin RFID Data Model for Libra-

ries mukaisesti  

 ISO Object – tietomalli 

 

Näiden lisäksi ainakin Maskussa ja Paimiossa on käytössä PV Supan malli. 

 

Eri tietomallien käyttöönotosta on seurannut se, että automaatit ja lukijat ei-

vät tunnista enää koko yhteiskäyttöisen kokoelman aineistoa. Osa toimitta-

jista on tehnyt tarvittavat päivitykset maksutta, mutta osalle kirjastoista päivi-

tykset ovat tulleet kalliiksi. 

 

Jatkossa on syytä sopia, miten toimitaan, kun otetaan käyttöön uutta tekno-

logiaa, jolla on vaikutusta yhteiskäyttöiseen kokoelmaan. 

 
Ulla-Maija on ollut yhteydessä RFIDLabin teknologiapäällikköön, Sami Iso-
mäkeen ja kysynyt hänen kantaansa siihen, miten yhteisjärjestelmässä olisi 
viisainta toimia. Ohessa Isomäen vastaus: 
”Tietysti olettaisin, että jos kokoelman yhteistoiminta halutaan varmistaa 
alusta lähtien, olisi varmaan yhteistyö eri toimipisteiden välillä perusteltua jo 
määrittelyvaiheessa. Uskoisin, että muutenkin hankintoihin saadaan kus-
tannustehokkuutta kun hankintoja voidaan mahdollisuuksien mukaan "mo-

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/kohan-tilannekatsaus-vuoden-2016-lopussa.pdf
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nistaa" ihan jo tarjouspyyntöasiakirjoista lähtien. Lisäksi isommat ostomää-
rät tulevat useimmiten edullisemmiksi, esimerkiksi RFID-tunnisteet ovat 
usein volyymihinnoiteltuja eli mitä enemmän ostaa sitä pienemmäksi kappa-
lehinta tippuu. Tietysti tuohon saattaa liittyä jotain lainsäädännöllisiä seikko-
ja jotka estävät kuntien yhteistyötä, mutta niihin en osaa ottaa kantaa.” 

 
   

 
Ehdotus  Esitetään johtoryhmälle, että jatkossa kaikki RFID- ja muut yhteiseen koko-

elmaan liittyvät hankinnat tehdään ja kilpailutetaan yhdessä. Ulla-Maija on 
yhteyshenkilö, kun hankinta tulee ajankohtaiseksi. 

 
 Keskustellaan myös tarpeesta kilpailuttaa RFID-lukijat yhdessä. Tällä het-

kellä voimassa ovat RFID-tunnisteiden ja automaattien sopimukset, mutta 
kaikki eivät ole osallistuneet näihin kilpailutuksiin. Omatoimikirjastokilpailu-
tuksen sopimus tulee todennäköisesti allekirjoitettavaksi lähiaikoina. 

 
 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että kaikki RFID:hen ja muut yhteiseen 

kokoelmaan liittyvät hankinnat tehdään ja kilpailutetaan yhteisesti. Kilpailu-
tuksessa edellytetään ohjelmistojen päivitys tukemaan Vaskissa käytössä 
olevia erilaisia tallennusmalleja. 

 
 

 
 

6. Vaskin yhteistoimintasopimus 
 

Työryhmä Aart de Heer, Ulla-Maija Maunu ja Kari Pohjola valmistelivat Vas-
kin yhteistoimintasopimuksen päivitystä ja sopimus tuotiin käsiteltäväksi 
9.12.2016 johtoryhmään. 
Johtoryhmä palautti asian työvaliokunnan valmisteltavaksi.  
 
Liitteet: 
Voimassa oleva yhteistoimintasopimus 
Työryhmän ehdotus uudeksi yhteistoimintasopimukseksi 

 
Ehdotus  Valmistellaan yhteistoimintasopimuksen päivitystä liitteenä olevien (voimas-

saoleva sopimus, 9.12. ehdotettu sopimusluonnos) sopimusten avulla. Ote-
taan keskusteluun myös johtoryhmässä esiin tullut ehdotus ns. äänileikkurin 
käytöstä äänimääristä sovittaessa. 

 
 
Päätös Päivitettiin yhteistoimintasopimusta. Viedään ehdotus johtoryhmän käsiteltä-

väksi. 
 
 
 
MUUT ASIAT 
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TIEDOTUSASIAT 
 
 

7.  Kevään 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

Ma 16.1. 13–16 Iso neuvottelutila TVK 

Ti 31.1. 12.30–16 Studio Jory 

Ma 13.2. 13–16 Iso neuvottelutila TVK 

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. Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.55. 


