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Aika  7.11.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet  Autio, Mervi   Kustavin kunnankirjasto 

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto  
Ikala-Suomalainen  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu, Ulla-Maija  
(esittelijä, pj)   Turun kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Rovio, Päivi   Maskun kunnankirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja, Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo, Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 

 
Muut  Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
  Suoyrjö, Maija  Turun kaupunginkirjasto  
 
Poissa  De Heer, Aart  Turun kaupunginkirjasto 
  Pohjola, Kari   Liedon kunnankirjasto 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätös 

 
  

 
2. Vaskin työryhmät vuodelle 2018 

 
Ulla-Maija ja työryhmien vetäjät kokoontuivat 18.10.2017 luomaan katsauksen 
kuluvaan vuoteen ja suunnitelmia vuodelle 2018. 
 
Keskeisinä asioina nousivat esille seuraavat: 
Verkkoviestintä: Kari jää pois ryhmästä ja vetovastuusta. Onko ryhmä liian tur-
kulaispainotteinen?    Miten vetäjyys jaetaan? 
Päätoiminen toimittaja olisi ihanne, mutta taloudellisesti lienee hankala. 
 
Kuvailu: Kaarinan edustajan nimi vielä epävarma, muiden kirjastojen edusta-
jat säilyvät ennallaan  
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Htv-määrät muuten samat kuin 2017, mutta Heli Pohjolan htv:tä ehdotetaan 
alennettavaksi 0,1 
  
Kokoelmat:  
 
Onko ryhmä tarpeellinen? Jokeri-sääntöjen noudattamista seurataan. 
  
Yhteiset Celia-käytännöt on Vaskissa hyväksytty. 
Big-data – hankkeen esittely Vaski-kirjastoille 
 
Järjestelmän pääkäyttäjät 
 
Työryhmän toiminnan pysyvyyden turvaaminen 
 
Liitteet: 
Järjestelmän pääkäyttäjät 2017–2018 
Kokoelmaryhmä 2017–2018 
Kuvailuryhmä 2017–2018 
Verkkoviestinnän ryhmä 2017–2018 
Vaskin työryhmät vuodelle 2018 - täydennettäväksi 

 
Ehdotus Päätetään työryhmien määrä ja koostumus vuodelle 2018. 
 
 
Päätös  

 
 

 
3. Koha-projektin jatko 

 
Vaski-johtoryhmä päätti 2.6.2017 kokouksessaan osallistua Kohaa ja Auroraa 
vertailevan projektin kustannuksiin 0,5 htv:n osalta.  
 
Vertailu ei tule valmiiksi vuoden loppuun mennessä, vaan on päätettävä, jat-
ketaanko vertailu, jotta saadaan kokonaiskäsitys järjestelmätilanteesta. 
 
Projektin henkilöresurssi varmistuu seuraavaan Vaski-johtoryhmään, mutta 
suuntaa-antavana voidaan pitää nyt käynnissä olevan projektin kustannuksia, 
yhteensä noin 10.000 -12.000 €. 

 
 
Ehdotus Päätetään projektin jatkosta. Jos projektia päätetään jatkaa, tuodaan seuraa-

vaan kokoukseen esitys kustannuksista kuntakohtaisesti jyvitettynä. 
 
 
Päätös 
 
 

4. Vaski-kirjastojen e-aineistot vuodelle 2018 
 
 

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

e-lehdet  

Flipster pohdittava, laajennetaanko lehtivalikoimaa vai luovu-
taanko palvelusta 

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 
- 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. 
 
Liitteet: Flipsterin luetuimmat aineistot 
Vaskin e-aineistot 2017-2018 
Vaskin e-aineistojen kuntakohtaiset hinnat 
 

Ehdotus Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että Flipsteristä ja Kansallisbiografiasta luovutaan. Li-
säksi ehdotetaan, että Emagziin ja Rockway – palveluihin lisätään portaittain 5000 €:n lisämääräraha. 
 

   
Päätös 

 
 
  
MUUT ASIAT 
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TIEDOTUSASIAT 
 

 
 

5. Henkilötunnuksen näkyminen asiakastiedoissa 
 

Aurora-järjestelmässä on mahdollista piilottaa henkilötunnus asiakastiedoista 
valituilta käyttäjäryhmiltä (esim. virkailijatunnuksilta). Henkilötunnus toimii silti 
hakukriteerinä kaikilla käyttäjäryhmillä, joilla on pääsy asiakastietoihin. Näin 
esimerkiksi uutta asiakasta lisätessä on mahdollista tarkistaa, löytyykö hänen 
henkilötunnuksensa jo rekisteristä. Henkilötunnus jätettäisiin näkyville vain 
niille käyttäjäryhmille, jotka tätä tietoa työtehtävissään tarvitsevat. 
 
Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa henkilötunnuksen piilotuksen to-
dennäköisesti vielä tämän vuoden aikana. 
 
 

 
6. Mobiilikirjastokortti 

 
Mikro-Väylän toimitusjohtaja Miika Vacker esitteli työvaliokunnalle 24.10.2017 
mobiilikirjastokortti-tuotteen.  
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. 
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Teiltä ei tarvita aktiivisia toimenpiteitä tässä vaiheessa. Toki alustava sopimus 
mobiilikortin käyttöönotosta edes jossain laajuudessa nopeuttaa ja selkeyttää 
hanketta hieman.  
  
Kulut (alustavat): 
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 ohjelmiston (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 hinnat on alustavia arvioita jotka saattavat vielä muuttua hieman suun-
taan tai toiseen.  
  
Mobiiliavainsovellus on käyttäjälle ilmainen ja ladattavissa sovelluskaupoissa 
(iOS ja Android).  
  
Mobiiliavaimelle on kertamaksu per käyttäjä. Avain ei kulu tai huku. Meillä on 
vielä neuvottelut menossa HID Global kanssa heidän ID:n käyttämisestä. 
Vaihtoehto 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.  
 
Turku ja Kaarina ovat kiinnostuneet kortin pilotoinnista. Sovelluksen voi ottaa 
käyttöön kuntakohtaisesti. 

 
 

7. Sopimus lainausdatan hyödyntämisestä  
 

”Vaski-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä Gisposition kanssa joitakin vuosia. 
Tutkija, Gisposition toimitusjohtaja Jaani Lahtinen on analysoinyt anonymisoi-
tua lainausdataa muutaman kerran vuo-dessa otetun lainakantadumpin 
avulla. Nyt lainadata on mahdol-lista saada suoraan järjestelmästä ja tiedot 
voidaan siirtää Kirjastot.fi-raportointipalveluun suoraan kirjastojärjestelmästä, 
jossa niitä voidaan analysoida entiseen tapaan.” 
 
Johtoryhmän kokouksessa, 8.9.2017 päätettiin, että muut Vaski-kunnat lähet-
tävät Turkuun, johtoryhmän sihteerille, valtuutukset lainausdatan käyttöön oi-
keuttavasta sopimuksesta. 
 
Vasta neljä (4) kuntaa on toimittanut allekirjoitetun sopimuksen.  
 
 

 
 

 
8. Syksyn 2017 ja kevään 2018 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 
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Ke 
22.11.2017 

13–16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

Pe 
15.12.2017 

13–16 Studio Johtoryhmä 

To 11.1.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ke 31.1.2018 13 -16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

To 15.2.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ke 28.2.2018 13 -16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

To 15.3.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ke 28.3.2018 13 -16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

To 19.4.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ke 25.4.2018 13 -16 Pieni neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

To 24.5.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ke 30.5.2018 13 -16 Pieni neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
9. Pöytäkirjan hyväksyminen 

 
 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös 

 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
 


