
Koha-lainauspalvelukokous nro 2 / 12.10.2020 klo 13:00-15:00 / Teams 
 

Osallistujat: 
Tuula Orne, Turku (pj) 
Kari Pohjola, Turku (sihteeri) 
Sirpa Suomela, Lieto 
Hannele Lyts, Raisio 
Satu Loijas, Kaarina 
Sari Runonen, Kaarina 
Jari Hjelm, Rusko 
Jaana Alanen, Laitila 
Merja Lintula, Naantali 
 
 

Asioita, joista on päätetty edellisen kokouksen jälkeen: 
 

- työkorttien siivouksen jokainen kunta / kirjasto hoitaa itse 
- Jokeri-aineistoa saa uusia Korona-olosuhteissa (Vaski-johtoryhmän päätös) 
- yli vuoden ikäisiä lainoja saa poistaa myös kuntarajojen yli (Vaski-johtoryhmän päätös) 

 
 
 

Käsiteltäviä asioita: 
 

1.  Toimintakäytännöt työkorttien ja erikoistilojen käytöstä  
- miten Kohassa olisi järkevintä toimia ongelmaniteiden käsittelyssä ja miten mah-

dollisesti tarvittavat työkortit perustetaan 
o peruskortit tulevat jäämään käyttöön 
o tähän asiaan palataan uudelleen 

 

2.  Vaskin yhteiset esimääritellyt viestit asiakasviesteissä (pudotusvalikko) 
 

Seuraaviin asioihin liittyvien viestien käyttöönottoa ehdotetaan: 
o asiakkaan väärät yhteystiedot / niiden tarkistuspyyntö 
o asiakkaan viestiasetusten tarkistus 
o ”Asiakas ei halua kuittia” 

 

3.  Tuplakortit ja huoltajaongelmat 
 

- kirjaston käyttösääntöihin ei voi määritellä, että asiakkaalla täytyisi olla ainoastaan yksi kirjasto-
kortti (kaupungin lakimiehen lausunto) 

- pitäisi saada mahdolliset käyttämättömät kortit poistettua, jos asiakkaalla on useampi kuin yksi 
Vaski-alueen kirjastokortti 

- asiakastietoja tarkistettaessa pitää aina tehdä kaksoishaku:  
o 1) henkilötunnuksella  
o 2) sukunimi + syntymäaika 
o ohje Vaski Extranetissä: https://vaskiextra.net/ohje/asiakkaan-haku/ 

 
- huoltajatilanteet: 

o Varmistettava lapsen kirjastokorttia tehdessä, että huoltajatiedot täyttänyt henkilö on lap-
sen virallinen huoltaja. Jos lapselle haetaan uutta kirjastokorttia, niin kortti tehdään sille 
huoltajalle, joka on asiakasrekisterissä. Tai jos kortin hakija on toinen virallinen huoltaja, 
niin huoltajatiedot on vaihdettava asiakasrekisteriin ja uusi lainaajalomake täytettävä lap-
sesta.  
 

    
 
 
 

https://vaskiextra.net/ohje/asiakkaan-haku/


 
 

4.  Kohan asiakaslajien parametrien valinta ja asiakaslajien voimassaoloaika 
 

 Myöh. 
maksut 

Varaus 
mak-
sut 

Muistutukset Lasku Voimassaolo-
aika 

      

Ei-tilastoitavat lai-
nat = Omat kirjas-
tot 

E E E E 100 vuotta 

Henkilöasiakas + 
huoltaja/takaaja 

K K K (lainaajalle) K (lainaajalle) 10 vuotta 

Huollettava, muu 
kuin lapsi 

K K K (lainaajalle) K (huoltaja /  
takaaja) 

10 vuotta 

Kaukolainakir-
jasto 
 

E E K (asiakas- 
kirjastolle) 

K (asiakas- 
kirjastolle) 

20 vuotta 

Kirjaston työnte-
kijä 

E E E E 1 vuosi 

Kotipalvelu-
asiakas 
 

E E E E 3 vuotta 

Lapsiasiakas 
(maksut aineisto-
perusteisesti) 

E (lasten 
aineisto) 
K (aikuis-
ten ai-
neisto) 

K K (lainaajalle) K (huoltaja / 
takaaja) 

10 vuotta 

Tilastokategoria 
asiakastietojen 
tuomista varten 

     

Yhteisöasiakas = 
Auroran ”kunnan 
laitokset ja vas-
taavat sekä Yksi-
tyiset yritykset ja 
yhteisöt” 

E E K (yhteisön 
vastuuhenkilö) 

K (yhteisön  
vastuuhenkilö) 

1 vuosi 

      

 
 
 
 
Seuraava lainaustyöryhmän kokous maanantaina 7.12. kello 13:00-15:00. 


