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Aika 17.9.2019 klo 13:15–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Kokoustila 1 

 
Jäsenet   

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Leimola-Blomqvist Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Sallinen, Nina  Ruskon kunnankirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 

 
 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Gustavsson, Tuomas  LM Tietopalvelut Oy 
Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 

 Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Suoyrjö, Maija  Turun kaupunginkirjasto  

   
    

 
LM Tietopalvelut Oy:n Tuomas Gustavsson kertoi e-palveluista.  
 
 
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
 

 
2. Kirjastopalvelun luettelointisopimukset 
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Suomen kirjastopalvelu  Oy lähetti kesäkuussa yleisille kirjastoille päivitetyn  sopimuksen luette-
lointi- ja kuvailupalvelusta kaudelle 2020-2021. Sopimus on lähetetty elokuussa Helsingin, Oulun ja 
Turun kaupunkien lakiosastoille tarkasteltavaksi. Lakimiesten kommenttien jälkeen on käyty neu-
vottelut kirjastopalvelun kanssa ja kirjastoille on tulossa uusi sopimuspohja. Ennen sopimuksen hy-
väksymistä pitää myös päättää, mitä lisäpalveluja Vaski-kirjastot pitävät tarpeellisina.  
 

 
Ehdotus  Kaisa Hypén esittelee sopimusta ja sovitaan lisäpalveluista. 

 
 

Päätös Päätettiin allekirjoittaa määräaikainen sopimus ajalle 1.1.2020-31.12.2021. 
Ostetaan kaksi lisäpakettia, joiden kustannukset jyvitetään asukaluvun mu-
kaisessa suhteessa. 

 
 

 
3. E-aineistot ja lisenssit vuodelle 2020 

 
Kaisa Hypén ja Maija Suoyrjö kertovat e-aineistojen tarjonnasta ja tilastoja käytöstä. 
 
 
Ehdotus  Kaisa Hypén ja Maija Suoyrjö kertovat e-aineistojen tarjonnasta ja tilastoja 
  käytöstä. Päätetään e-aineistojen kokonaisbudjetti, OverDriven  
                                     aineistomääräraha, Ellibsin aineistomääräraha, Naxos-palvelujen  
                                     lisenssimäärien päivittäminen ja eMagzin etäkäyttö.  
                                     Liitteinä e-aineistoihin liittyviä dokumentteja 4 kpl. 
 
Päätös Päätettiin e-aineistojen kokonaisbudjetiksi 200 000 €. Kokoelmatyöryhmän 

tehtäväksi annettiin selvittää tarkemmin paperilehtien ja e-lehtien kokoelmaa 
ja valmistella linjauksia e-lehtikokoelman kehittämiseksi. Naxos Jazz -lisens-
seistä siirettiin kaksi Naxos Spoken Word -lisenssiin. Päätetään Kirjastoki-
nosta, kun ollaan saatu kokemuksia palvelusta vuoden 2020 alkupuolella. 

 
 

4. Koha  
 
Kohan käyttöönottoa on käsitelty vuodesta 2016 lähtien eri tavoin johtoryhmässä ja vuonna 2016 
määritellyt vähimmäisvaatimukset Melindan käyttöönottoa lukuunottamatta on toteutettu. Johtoryh-
män kokouksessa 20.11.2018 käytiin käpi Koha-projektin loppuraportti ja sen perusteella asetettiin 
10 kohdan lista, johon tarvitaan vastaukset päätöksenteon tueksi. Samassa kokouksessa tavoit-
teeksi asetettiin päätöksen tekeminen tammikuussa 2020. Mikäli johtoryhmä päättää Kohan käyt-
töönotosta, niin toiminnan kannalta realistinen aikataulu käyttöönotolle on toukokuu 2021 tai aikai-
sintaan vuodenvaihde 2020-2021. Käytännössä projekti tulee käynnistää heti päätöksenteon jäl-
keen yhteistyössä Turun kaupungin tietohallinnon kanssa. 
 
 

Ehdotus  Käydään läpi lisäselvitysten tilanne ja keskustellaan eri kohtien  
kriittisyydestä. Liite 23.4.2019 johtoryhmässä käsitelty Koha-projektin jatko-
kysymykset ja vastaukset niihin toimitetaan vasta keskiviikkona 11.9.2019. 

 
Päätös Käytiin läpi lisäselvitysten tilanne. Palataan asiaan vielä tämän vuoden puo-

lella. Suunnitteilla on tutustumismatka loppuvuonna 2019 Ouluun, Susanna 
selvittää matkan tilannetta. 
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5. Verkkomaksaminen 

 
Verkkomaksamisen käyttöönotto on edennyt kesän aikana ja ensimmäisiä testauksia on päästy te-
kemään. Verkkomaksaminen on mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan lokakuussa. Johtoryhmän 
tulee päättää verkkomaksujen tulouttamiseen liittyvistä käytännöistä. Kirjastojärjestelmästä saa-
daan maksuista Verkkomaksut-raportti, jonka perusteella tulot jaetaan kunnille. Raportti jakaa mak-
sut kunnille lainaavan kirjaston mukaan. Verkkomaksut ohjautuvat Turun verkkomaksupalvelun 
kautta Turun kaupunginkirjaston tilille, josta maksut tuloutetaan kunnille esimerkiksi Vaski-laskun 
yhteydessä.  

 
Vielä on tehtävää ennen käyttöönottoa, mm: 
- Vaskin omat verkkomaksutestit Finnan testinäkymän avulla (vaskituki) 
- Ohjeistukset kirjastoille ja asiakkaille (vaskituki) 
- Asiakkaiden jo olemassa olevien maksujen analysointi ja siivous tarvittaessa (vanhentuneet 

maksut ja verkkomaksuiksi sopimattomat maksut pois). Jokainen kunta siivoaa omansa. 

- Maksutoimintakäytäntöjen tarkistus: Aurorassa voi olla vain myöhästymis-, muistutus- ja nouta-
mattoman varauksen maksuja 

 
 
 
Ehdotus   Keskustellaan ja päätetään verkkomaksutulojen käsittelystä. 

 
Päätös Asko ja Rebekka kirjoittavat ohjeistuksen asian käsittelystä kunnan sisällä. 

Tavoite verkkomaksun käyttöönotolle on vuoden 2020 alku, asiaan palataan 
Vaski-johtoryhmässä joulukuussa 2019. 

 
 
 

6. Vaskin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 

Liitteenä Vaskin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
 
Ehdotus  Keskustellaan ja hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma 
                                     vuodelle 2020. 
 
Päätös Lisättiin talousarvioon 30 000 € e-aineistoihin. Palataan asiaan tarkemmin 

seuraavassa kokouksessa. 
 

 
7. Vaski-kirjastojen käyttösääntöjen päivittäminen  

 
Uuden kirjastolain myötä lainausoikeuden määrittely ja kirjaston maksujen käsittely on muuttunut, 
joten säännöistä tulee lainausoikeuden menettämissyistä poistaa kohta”…jos olet kadottanut tai 
vahingoittanut kirjaston aineistoa”. Lisäksi tässä yhteydessä on hyvä tarkastella mahdollisia muita 
muutostarpeita. Esimerkiksi uusintakertojen määrästä on tullut toivetta lisätä kerrat kolmesta vii-
teen. Käyttösäännöissä ei ole mitään mainintaa omatoimikirjastoista ja nykytilanteessa käyttösään-
nöistä ei tule tukea omatoimikäytön linjaamiseen. 
 
Ehdotus Johtoryhmä päättää valtuuttaa Tuula Ornen vetämän työryhmän valmistele-

maan käyttösääntöjen muutoksen hyväksyttäväksi lokakuun johtoryhmän 
kokoukseen. Keskustellaan muutostarpeista ja muusta ohjeistuksesta työ-
ryhmälle. 
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Päätös Valtuutetaan Tuula Ornen vetämä työryhmä valmistelemaan asiaa lokakuun 
johtoryhmän kokoukseen. 

 
 
8. Kirjastokuljetusten hankintapäätös 
 

Kirjastokuljetusten hankintapäätös on tehty Enset Oy:n kanssa. 
 
Ehdotus  Asko Autio esittelee kirjastokuljetuksiin liittyvät asiat. 
 
Päätös Asko esitteli lyhyesti asiaa. Lisää infoa asiasta lähetetään kirjastoille sähkö-

postitse. 
 
 
 
9. Vuoden 2019 syksyn työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
 
      

Pvm Klo Paikka Aihe 

Ti 20.8.2019 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 17.9.2019 13:15-
16 

Kokoustila 1 kahvila 
Siriuksen yläkerta 

Johtoryhmä 

Ti 24.9.2019 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 8.10.2019 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 29.10.2019 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 12.11.2019 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 26.11.2019 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 10.12.2019 13 -16 Studio Johtoryhmä 

 
 
10. Muut asiat 

 
Chat-palvelun tilannekatsaus. -> tarkempi käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
RFID-kirjastokortit on tilattu ja samalla on selvitetty laitteistojen tilannetta. Lokakuun kokouksessa 
käsitellään asiaa tarkemmin. 
 
Vaskin musiikkiaineiston kellutuksen tilannekatsaus. -> asian käsittely siirrettiin seuraavaan ko-
koukseen. 
 
Vaski-tuotteiden esim. heijastimien tilaukset. -> asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
Selvitetään Vaski-laskun jakamista kahteen osaan -> aineistot ja muut kulut. 

 
 
11. Tiedotusasiat  Ei tiedotusasioita 

 
12. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
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13. Kokouksen päättäminen  Kokous päätettiin klo 16:07 
 


