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Aika  24.10.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, pieni neuvottelutila 
 
Jäsenet   

Hyyppä Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto   
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina (asiat 2-3)  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
 

 
Muut  De Heer Aart   Turun kaupunginkirjasto 

Hypén Kaisa   Turun kaupunginkirjasto 
  Kulmala Viktoria (varajäsen, etänä) Mynämäen kirjasto 
  Lind Jaakko (varajäsen)  Salon kaupunginkirjasto 
  Rytkönen Arja (asiat 2-3)  Kaarinan kaupunginkirjasto 

Sandell Susanna (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
Suoyrjö Maija  Turun kaupunginkirjasto 

  Valikainen Kaija (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
  Tuomas Gustavsson (asia 2) LM Tietopalvelut 
  Miika Vacker  (asia 3)  Mikro-Väylä Oy 
  
 
Poissa  Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
  Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 
  Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
   

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus  
 

Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. 
 
 
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
 
 

2. eMagz-aikakauslehtikokoelman esittely 
 

Johtoryhmän kokouksessa 8.9.2017 päätettiin, että kutsutaan LM Tietopalve-
lut työvaliokuntaan esittelemään eMagz-aikakauslehtikokoelmaa ja antamaan 
tarjous palvelusta Vaski-kirjastoille. 

 
Ehdotus Kuullaan LM Tietopalvelujen esitys ja päätetään tarjouksen mahdollisesta vie-

misestä johtoryhmän päätettäväksi. 
 

 
Päätös Kuultiin Tuomas Gustvssonin esitys. Tuomas Gustavsson toimittaa tarjouksen 

tämän viikon aikana ja päätettiin viedä tarjous johtoryhmän päätettäväksi 
7.11.2017. 
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3. Mobiilikirjastokortti 

 
Mikro-Väylän toimitusjohtaja Miika Vacker esittelee mobiilikirjastokortti-tuot-
teen.  
 
Miika Vackerin kuvaus tuotteesta: 
Mobiilikortin käyttö vaatii uuden Servmanagerin (hallintaohjelmisto) käyttöä, 
jota kehitetään ja aletaan vaiheittain ottamaan käyttöön nyt syksyllä. 
Servmanager verkkopalvelu toimii mobiiliavaimen taustapalveluna.  
Servmanager ei erikseen maksa mitään – ainoastaan siihen liitetyillä laitteilla 
on kuukausittainen maksu. Teillä taitaa jo automaateilla olla tämä käytäntö 
(vanha Servmanager versio).  
  
Lainausautomaatit vaativat ohjelmapäivityksen. Jos niillä on takuu / huolto- tai 
ylläpitosopimus, ei päivitys maksa erikseen mitään.  
Lainausautomaatin uusi ohjelma, joka tukee Mobiilikorttia, on valmiina arviolta 
vuoden loppuun mennessä.  
  
Tiskillä mobiilitunnisteen käyttö vaatii erillisen ohjelman asentamisen tietoko-
neelle ja BLE (Bluetooth Beacon) tunnisteen. Tätä ohjelmaa tehdään heti kun 
taustajärjestelmä ja automaatit toimivat mobiilitunnisteen kanssa. Arvio on 
2018 alku.  
  
Omatoimikirjastoihin tarvitaan ohjelmapäivitys (sis. takuuseen, palvelumak-
suun tai huolto/ylläpitosopimukseen).  
  
Asiakkaille tarkoitettu mobiilisovellus on käyttäjälle maksuton. Sovellusta läh-
detään kehittämään kun taustajärjestelmä on kunnossa. Sovellus on saata-
vana testikäyttöön luultavasti loppuvuonna.  
  
Kirjastojärjestelmän toimittajan kanssa ei tarvita yhteistyötä. Mobiilitunniste ei 
ole riippuvainen kirjastojärjestelmästä. Samaa tunnistetta voi halutessa käyt-
tää usean eri kirjastojärjestelmän kanssa samanaikaisesti. 
  
Teiltä ei tarvita aktiivisia toimenpiteitä tässä vaiheessa. Toki alustava sopimus 
mobiilikortin käyttöönotosta edes jossain laajuudessa nopeuttaa ja selkeyttää 
hanketta hieman.  
  
Kulut: 
Mobiiliavain tarvitsee BLE Beaconin jokaiseen pisteeseen (tietokoneeseen / 
automaattiin / oveen / tiskiin yms.) jossa sitä käytetään. Jokainen oma piste 
maksaa 5 EUR / kk sisältäen Beaconin (myös sen uusimisen jos patterit lop-
puu) ja ohjemiston (kun saatavilla). Jos esim. automaatissa on jo jokin kuu-
kausimaksu, lisätään 5 EUR tähän maksuun. Jos esim. tiskissä ei ole mitään 
palvelusopimusta, maksaa jokainen tiskin palvelupiste 5 EUR / kk (jossa halu-
taan käyttää Mobiiliavainta).  
Nämä hinat on alustavia arvioita jotka saattavat vielä muuttua hieman suun-
taan tai toiseen.  
  
Mobiiliavainsovellus on käyttäjälle ilmainen ja ladattavissa sovelluskaupoissa 
(iOS ja Android).  
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Mobiiliavaimelle on kertamaksu per käyttäjä. Avain ei kulu tai huku. Meillä on 
vielä neuvottelut menossa HID Globl kanssa heidän ID:n käyttämisestä. Vaih-
toehto on myöntää meidän oma ID. Haluamme avaimen mahdollisimman 
edulliseksi, jotta sillä olisi laaja käyttäjäkunta. HID ovh hinta avaimelle on 5 
EUR joka on arviomme mukaan turhan arvokas. Oma näkemys on 1 EUR tai 
alle.  
 
 

 
Ehdotus Kuullaan Miika Vackerin esitys ja päätetään asian eteenpäin viemisestä johto-

ryhmään ja mahdollisesta pilotoinnista. 
 
 
Päätös Kuultiin Miika Vackerin esitys. Alustavasti Turku ja Kaarina ovat kiinnostuneita 

asiasta. 
 
  

 
4. Vaski-kirjastojen e-aineistot vuodelle 2018 

 
 

Vaski-kirjastojen e-aineistokokoelmassa ei tämän hetkisen tiedon ja tarjonnan 
mukaan ole odotettavissa suuria muutoksia vuodelle 2018. 
 
Vuodelle 2018 ehdotetaan hankittavaksi: 
 

e-lehdet  

Flipster pohdittava, laajennetaanko lehtivalikoimaa 

ePress tarjousta v. 2018 ei vielä saatu 

PressReader edellytys, että saadaan kohtuuhintainen tarjous, neu-
vottelut kesken 

 

e-kirjat  

Ellibs sopimus päättyy 31.12.2018, konsortio kilpailuttaa 
lainausalustan 

OverDrive sopimus päättyy 31.12.2018,  

 

muut  

Naxos (Music, Jazz, 
Spoken word, 
Video, World) 

jatketaan nykyisellä valikoimalla 

Kansallisbiografia sopimus katkolla, uusi sopimuskausi 2018-20 

 
Uusina tarjolla olevia aineistoja 
 
Rockway 
- soitto-opetuksen verkkopalvelu 

 
eMagz 
- tarjottu Vaski-kirjastoille yhteistä, kirjastoissa käytettävää kotimaista e-ai-

kakauslehtikokoelmaa, vrt. EPress 



   Muistio  

 
 

Työvaliokunta   24.10.2017 
 

 

 
 
 

4   

- tarkempi tarjous työvaliokunnan kokouksessa 24.10. 
 

Aineistojen kokonaiskustannus noin 125.000 €, edellisvuoden budjetti 
122.000 €. 
 
Tarkemmat kuvaukset aineistoista, niiden käytöstä ja arviot niiden hinnoista 
löytyvät esityslistan liitteenä olevasta dokumentista. 
 

 
Ehdotus Valmistellaan Vaski-kirjastojen johtoryhmälle esitys vuonna 2018 asiakkaille 

tarjottavista e-aineistoista. Esityksessä otetaan kantaa siihen, 
- laajennetaanko Flipsterin ja e-kirjojen tarjontaa 
- jatketaanko Kansallisbiografian sopimusta 
- hankitaanko Vaski-kirjastojen käyttöön Rockway-palvelu ja yhteinen, pai-

kalliskäyttöinen eMagz-aikakauslehtikokoelma 
 

Liite: Vaskin e-aineistot 2017- 2018 
Liite: Vaskin e-aineistojen hinnat kunnittain 2018 

 
Päätös Viedään johtoryhmälle ehdotus kustannuksista. Ehdotuksesta poistetaan Kan-

sallisbiografiasta ja Flipsteristä aiheutuvat kustannukset ja siihen lisätään eril-
liset hintakustannusarviot, joihin on portaittain lisätty eMagz ja Rockway –pal-
veluiden 5000 € lisämääräraha. 

 
  
MUUT ASIAT 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
5. Syksyn 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

Ti 7.11. 13–16 Studio Johtoryhmä 

Ke 
22.11. 

13–16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Pe 
15.12. 

13–16 Studio Johtoryhmä 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
6. Muistion hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen muistio. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen muistio. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 15:57 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/10/vaskin-e-aineistot-2017-2018.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/10/vaskin-e-aineistojen-hinnat-kunnittain-2018.pdf
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