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Aika 31.1.2017 klo 12.30-16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 

Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa (12.45-) Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Karvosenoja Maija (12.45-14.49) Kustavin kunnankirjasto 
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto  
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto  
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik Tiina (14.49 saakka) Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto 
 
 

 
Muut  Helén Janne   Turun kaupunginkirjasto (13-14) 

Hernelahti Sanna  Turun kaupunginkirjasto (13-14) 
  Hyyppä Nina   Turun kaupunginkirjasto (13-14) 

Källvik Outi   Kosken Tl. kunnankirjasto 
Kilpi Riikka   Turun kaupunki (15-16) 
Kummel Kristian  Turun kaupunki (15-16) 
Rantala Jaana  Turun kaupunginkirjasto (13-14) 
Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto  
Valikainen Kaija  Turun kaupunginkirjasto (13-14) 
Vacker Miika   Mikro-Väylä oy (13-14) 

 
 
Poissa   
 
 
 
ESITYSLISTA 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 

3. Kuitukangaskassien tilaaminen 
 

On ilmennyt tarvetta tilata uusia kuitukangaskasseja. Anni Rajala on pyytä-
nyt kasseista tarjoukset.  
 

Ehdotus Anni esittelee tarjoukset, joiden pohjalta: 
- päätetään hankintapaikka 
- päätetään kassien ulkoasusta (ehdotuksena on tullut, että teksti Vaski-

kirjastot korvattaisiin verkkokirjaston osoitteella www.vaskikirjastot.fi. Li-
säksi ehdotetaan, että kasseihin painatettaisiin uusi, valtakunnallinen 
kirjastologo) 

Anni tiedustelee vielä kirjastojen tilaustarpeen, jonka yhteydessä on syytä 
arvioida oma tilanne 2-3 vuoden ajalta, joka on ollut tilausväli aikaisemmin. 
 

Päätös Tilataan kassi lyhyemmillä kantokahvoilla Lyrecolta ja pidetään painatus yk-
sipuoleisena. Anni tiedustelee tilaustarpeen kaikilta kirjastoilta. Myyntihintaa 
ei koroteta. 

 
 
 

4. Mikro-Väylä Oy:n palvelut ja tuotteet 
 

Toimitusjohtaja Miika Vacker kertoo Mikro-Väylän uusista tuotteista ja palve-
luista. 
 

Ehdotus Kuullaan Miika Vackerin esittely 
 
Päätös Kuultiin esittely. 

 
 

 
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 bittiä, tie-

don tallennus Katveen tietomallin RFID Data Model for Libraries mu-

kaisesti  

 ISO Object – tietomalli 

 

http://www.vaskikirjastot.fi/
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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-
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  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.  

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Ensimmäinen yhteinen kilpailutus on 

vuonna 2018. 
 

 
5. Verkkomaksaminen 

 
Riikka Kilpi ja Kristian Kummel kertovat verkkomaksamisen ajankohtaiset 
kuulumiset. 
 
Turku toteuttaa verkkomaksamisen pilotin osana valtiokonttorin maksupal-
velupilotointia, johon Turku on päässyt mukaan. Pilotointi toteutetaan ke-
vään aikana ja se päättyy toukokuussa.  Kirjasto ei ole tässä pilotissa mu-
kana johtuen sekä kirjaston että kansalliskirjaston aikatauluista ja prioritee-
teista. 
 
Liite: Verkkomaksaminen 16.1.2017 
 

Ehdotus Kuullaan Riikka Kilven ja Kristian Kummelin esitys. Päätetään työvaliokun-
nan esityksen mukaan, että tulot tilitetään Vaski-laskun yhteydessä. 

 
Päätös Kuultiin Riikan ja Kristianin esitys. Tilitetään tulot kerran vuodessa. 
 
  

 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/verkkomaksaminen-16-1-20171.pdf
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6. 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: 

 P2-projektiporttipäätös on tehtävä ennen kuin etenee projektiksi 

 IT on alustavasti nimennyt järjestelmäarkkitehdin  

 P2-hyväksynnän jälkeen valitaan projektipäällikkö. Projektipäälliköksi on tu-
lossa Kristian Kummel 

 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 Kuullaan tilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös Kuultiin tilannekatsaus. 

 
 

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. 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/kohan-tilannekatsaus-vuoden-2016-lopussa.pdf
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Johtoryhmä palautti asian työvaliokunnan valmisteltavaksi.  
 
Liitteet: 
Voimassa oleva yhteistoimintasopimus 
Työvaliokunnan ehdotus uudeksi yhteistoimintasopimukseksi 

 
Ehdotus  Hyväksytään työvaliokunnan ehdotus uudeksi yhteistoimintasopimukseksi. 

Sopimus otetaan käyttöön, kun uusi kirjastoasetus on astunut voimaan ja 
sopimus saadaan tältäkin osin päivitettyä. 

 
Päätös Tehtiin työvaliokunnan ehdotukseen muutama muutos. Ennen sopimuksen 

käyttöönottoa päivitetään se vielä uuden kirjastoasetuksen osalta ja hyväk-
sytetään lopullinen versio Vaski-johtoryhmässä. 

 
 

7. Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 
 

Vaski-johtoryhmä nimesi kokouksessaan 16.9.2016. käyttösääntöjä päivittä-
vän työryhmän, johon kuuluvat Tiina Salo, Jan-Erik Ylitalo, Viktoria Kulmala, 
Kalle Varila ja Ulla-Maija Maunu. Käyttösäännöt on käyty läpi myös valta-
kunnallisessa, YKN:n nimeämässä ryhmässä,  jossa Ulla-Maija on mukana.  
 
Selkokäännös tehdään, kun johtoryhmä on hyväksynyt sisällön.  
 
Työryhmä teki myös ehdotuksen maksuliitteen päivittämisestä, mutta ehdot-
taa, että maksut päivitetään vasta loppuvuodesta 2017. 
 

Ehdotus Hyväksytään ehdotus Vaskin yhteisiksi käyttösäännöiksi ja niihin liittyvä 
maksuliite. Käyttösäännöt astuvat voimaan 1.3.2017 ja nyt ehdotetut uudet 
maksut loppuvuonna 2017. Myöhästymismaksujen korotukset ja noutamat-
toman varauksen maksu päivitetään maksuliitteisiin  jo aiemmin ja tilataan 
kaikille uudet käyttösäännöt ja maksuliitteet, jotka laskutetaan Vaski-laskun 
yhteydessä. 

 
 Liitteet: 

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 2017, kommentit 
 Maksuliite uusin 
 
 Päätös Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 
 

8. EU:n tietosuojadirektiivin vaatimat muutokset  
 

EU:n uusi tietosuojadirektiivi on hyväksytty 25.5.2016. Voimaanastumisessa 
on kahden vuoden siirtymäsäännös, joten direktiivi astuu Suomessa voi-
maan 25.5.2018. 
 
Direktiivi vahvistaa monilta osin henkilösuojaa ja henkilötietojen käsittely on 
entistä tarkempaa. 
 
Direktiivin johdosta Vaski-kirjastoissa on tehtävä kaksi muutosta: 
- Rekisterinpitäjän vastuu tulee voida osoittaa. Tähän päästään esimer-

kiksi luomalla omavalvontajärjestelmä 
- yhteistunnuksista täytyy luopua 
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Ehdotus Otetaan Aurorassa maaliskuun 2017 alkuun mennessä käyttöön omaval-

vontajärjestelmä, jonka avulla nimetyt henkilöt voivat pyydettäessä nähdä, 
kuka on käynyt asiakastiedoissa. Nimetään tähän tehtävään Ulla-Maija 
Maunu ja Susanna Sandell. Asiasta tiedotetaan koko henkilökunnalle ennen 
toimintamallin käyttöönottoa. 

 
Pääkäyttäjät poistavat Aurorasta yhteistunnukset syksyllä 2017. Tätä ennen 
on ehditty asiasta tiedottaa ja luoda toimintamalli henkilökohtaisten tunnus-
ten käyttämiselle asiakaspalvelussa. 
 

  Liite: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 

2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
 

Päätös Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 
 

9. Volter Kilpi –viikon yhteistyöehdotus 
 

Toiminnanjohtaja Anna Honkalampi Kustavin kirjallisuusyhdistys ry:stä on 
ollut yhteydessä Tiina Saloon ja ehdottanut yhteistyötä Volter Kilpi –
viikkojen tiimoilta. 
 
Anna Honkalampi ehdottaa seuraavaa: 
 
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään siis 12.-16.7.2017. 
Teemana on Pitäjän pienempiä Kilven saaristolaissarjan toisen osan mu-
kaan. Teeman myötä ohjelmistossa on dramatisoinnit Pitäjän pienempiä -
romaanin novelleista. Muita ohjelmistossa mukana olevia kirjailijoita ovat 
Timo K. Mukka, J. I. Vatanen eli Maiju Lassila, Aleksis Kivi, Kersti Bergroth, 
Rosa Liksom, Maria Jotuni, Heimo Härmä, August Pyölniittu ja Elmer Dikto-
nius. Varsin mittava kattaus siis tiedossa. Tapahtuma on mukana Suomi 
100 -ohjelmassa. 
 
Viikon ohjelma julkistetaan maaliskuun alussa, ja silloin avataan myös li-
punmyynti. Olen miettinyt seuraavia yhteistyöideoita Vaski-kirjaston ja Kilpi-
viikon välille, koska hyöty olisi molemminpuoleinen: 
 
Ensimmäinen idea liittyy Kilpi-viikolla esillä olevien kirjailijoiden ja romaanien 
tunnettavuuden lisäämiseen lukukampanjan myötä. Lukukampanja voisi si-
joittua kevätkuukausille ohjelman julkistuksen jälkeen.  
Kirjastoissa voisi olla valmiina listoja yllä mainituista kirjailijoista ja teoksista, 
minkä perusteella teidän asiakkaanne voisivat lainata kirjoja ja siten tutustua 
Kilpi-viikon ohjelmistoon. Porkkanana voisi olla lukukampanjan päätteeksi 
järjestettävä arvonta, jossa esimerkiksi viisi teosta listalta lukeneiden kesken 
arvottaisiin lippuja Kilpi-viikolle. 
 
Toinen idea koskee Kilpi-viikon saavutettavuutta. Kirjallisuusyhdistys on 
vuosia haaveillut omasta bussiyhteydestä Kilpi-viikon vieraille, koska julkiset 
yhteydet ovat melko heikot. Vaski-kirjaston kirjastoverkosto Turku-Kustavi -
reitin varrella olisi luonteva keino järjestää kuljetukset. Reitti voisi kulkea 
matkalla olevien kirjastojen kautta, ja noukkia ennalta tulonsa ilmoittaneet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
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ihmiset kyytiin. Kyyti voisi lähteä aamulla Turusta ja palata illalla esitysten 
päätteeksi takaisin. Toinen vaihtoehto olisi, että Turusta lähtisi aamukyydin 
lisäksi bussi myös päivällä, jolloin Kustavista pois pääsisi halutessaan aikai-
semmin, ja sitä vastoin Kustaviin olisi mahdollista päästä myöhemmin päi-
vällä. Vaihtoehtoisesti kyydit voisi järjestää myös jokaisesta reitin varrella 
olevasta kirjastosta erikseen jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Kirjastokortti 
voisi esimerkiksi antaa alennusta bussilipun hintaan. 
 
Kolmas, ja ehkä edellistä ehdotusta järkevämpi, vaihtoehto olisi yksi retki-
päivä Kilpi-viikolle esimerkiksi lauantaina 15.7. Luento-ohjelma alkaa alus-
tavan suunnitelman mukaan klo 10 ja viimeinen esitys klo 20.  
Retki voisi lähteä Turusta, ja bussi noukkisi matkalta ennalta ilmoittautuneet 
kyytiin. Sama bussi olisi retkiläisten käytössä koko päivän ajan, ja ajaisi hei-
dät Kustavissa esityspaikasta toiseen.  
Tuolloin lauantaina esityspaikkoja on päivän aikana kaksi. Retkeen voisi si-
sältyä päivän pituuden vuoksi ruokailut ja kahvit omakustanteisesti. 

 

Jos yhteistyötä on hankala toteuttaa koko kirjastoverkoston laajuisesti, myös 
pienemmässä mittakaavassa järjestetty yhteistyö esimerkiksi tietyn kirjaston 
kanssa on hyvä vaihtoehto. Kustannukset jakaisimme puoliksi, ja markkinoi-
simme yhteistyökuviota puolin ja toisin 
 

Ehdotus Päätetään esityksen pohjalta ollaanko mukana yhteistyössä ja millä tavoin. 
 
Päätös Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 
 
MUUT ASIAT 
 
 

10. Ehdokkaita Vaskin pääkäyttäjäryhmään 
 

Vaski-kirjastojen pääkäyttäjätyöryhmässä on viisi jäsentä, joiden erityisvas-
tuut jakautuvat seuraavasti: 
 
Susanna Sandell (vetäjä) 
Anni Rajala (yleisvastuu) 
Anne Heino (yleisvastuu) 
Tuula Orne (lainausasiat) 
Riitta Kari (hankinta) 
Jarko Rahkala (ohjelmisto- ja it-laitteistojen asiantuntija) 
 
Vaski-kirjastojen kesken jaettava työaika on vetäjän osalta 0,25 htv, Jarko 
Rahkalalla 0,05 htv ja muilla 0,1 htv. 
 

Ehdotus Jarko Rahkala ei vuoden 2017 alusta ole enää Ruskon kirjastossa töissä, jo-
ten hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö, jolla on vastaavaa osaamista ja 
joka voi työajastaan käyttää tuon mainitun ajan tähän tehtävään. 
 

Päätös Toistaiseksi sopivaa henkilöä ei Vaskista löydy. Asiaan palataan myöhem-
min uudelleen. 
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TIEDOTUSASIAT 
 
 

11. Lainamäärärajoitusten poisto 
 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 24.10.2016, että laina-
määriä ei rajoiteta. Osassa kuntia oli jo ehditty tehdä päätös lainamäärära-
joitusten käyttöönotosta. Sovittiin, että pääkäyttäjät poistavat rajoitukset 
kunnittain sitä mukaa, kun saavat tiedon päätöksistä. Kaikki kunnat eivät 
vielä ole ilmoittaneet päätöksen kumoamisesta. 
 
 

12.  Melindan väliaikaraportti 
 

Työvaliokunta toimii Vaski-tasoisten projektien ohjausryhmänä ja sai 16.1. 
tilannekatsauksen Melinda-projektin tilanteesta. Väliaikaraportti on liitteenä. 
 
Liite: Melinda-projektin väliraportti 
 
 

13. Vuoden 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

13.2. 13–16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

13.3. 13-16 Studio Työvaliokunta 

21.3. 13–16 Studio Johtoryhmä 

10.4. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

8.5. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

23.5. 13-16 Studio Johtoryhmä 

 
 
 

14. Pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Siirrettiin pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 
15. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.18. 

 

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

