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Aika 26.1.2021 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

 Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 
 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 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
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 
 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Eemilä, Ville   Turun kaupunki 
Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
Marjamäki, Marjo  Turun kaupunki 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Viitanen, Anna  Turun kaupunginkirjasto 

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Päätös  
 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous 
 
 

2. Varaamon kehittäminen ja laajentaminen muihin kuntiin 
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Marjo Marjamäki esittelee yleisesti Varaamo-palvelun toimintaa. Palvelun laajentaminen Vaski-kir-
jastojen käyttöön on osa Koha-projektia ja on selvitysvaiheessa. 
 
Ehdotus  
 
Keskustellaan esittelyn pohjalta. Lisäksi voidaan järjestää erillinen webinaari palvelun käytännön 
esittelystä, mikäli näin toivotaan. 
 
Päätös 
 
Kuultiin Marjo Marjamäen esitys. Toivottiin erillisen webinaarin järjestämistä, jotta kaupunkien/kun-
tien muutkin edustajat pääsevät tutustumaan palveluun. Sovittiin, että Asko Autio ja Mikko Liimatai-
nen järjestävät ensin webinaarin Vaski-kirjastolaisille, muille järjestetään myöhemmin erillinen yleis-
esittely laajemmalle kokoonpanolle. Keväällä Varaamoon on tulossa uusia ominaisuuksia. Turun 
kaupunginkirjastossa kokeillaan uusien palveluiden siirtämistä Varaamon kautta varattavaksi. Va-
raamoon voi tutustua osoitteessa: testivaraamo.turku.fi  
Mahdollisessa käyttöönotossa on huomioitava kuntien päätöksentekoprosessi. 
 
 

3. Koha-projektin tilanne 
 
Kohassa on mahdollista ottaa käyttöön ominaisuus, että asiakas voi itse keskeyttää varauksensa, 
jolloin varaus ei jää kiinni keskeytyksen aikana. Asiakas etenee jonossa, mutta muut varaajat me-
nevät ohitse niin kauan kun varaus on keskeytettynä. Asiakkailta on tullut toiveita tämän tyyppi-
sestä ominaisuudesta ja projektiryhmä suosittelee tämän mahdollisuuden käyttöönottoa. 

 
Kirjastoista on tullut kyselyitä koulutuksista ja onko mahdollista pitää vuosilomaa käyttökatkon 21.-
31.5. aikana aikana. Koulutussuunnitelma löytyy Teamsista Koha-projektiryhmän tiedostoista. Työ-
versio koulutussisällöistä löytyy samasta paikasta. 
 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 26.1.2021. 

 
Ehdotus  
 
Hyväksytään varausten keskeyttämisen käyttöönotto. Keskustellaan koulutuksista ja muista esille 
tulevista asioista. 
 
Päätös 
 
Asko kertoi Kohan kuulumisia: Verkkomaksurajapinnan ja perintärajapinnan suunnittelu etenee. 
Vaski-Finnan pääkäyttäksi valittiin Roosa Kyllönen vuoden 2021 alusta. Roosan tilalle projektiin on 
valittu Mikko Liimatainen ja hän aloitti 4.1.2021. 
 
Otetaan Kohassa käyttöön varausten keskeyttäminen asiakkaan toimesta.  
 
Lisäksi keskusteltiin Vaskin varaustunnisteista järjestelmänvaihdon jälkeen. Koha tarjoaa 12 merk-
kisen tunnisteen automaattisesti konversion yhteydessä, mutta ne ovat hankalia asiakaspalvelussa 
ja ne tullaan muuttamaan. Päätettiin, että konvertoidaan nykyisen varaustunnukset Kohaan ja että 
uudet asiakkaat voivat itse valita varaustunnuksen jatkossa ja kirjaston tulee hyväksyä varaustun-
nus. Varaustunnus voi olla myös nimimerkki eli alkaa kirjaimilla ja siinä voi olla myös numeroita, 
mutta ei erikoismerkkejä. Annetaan lainauspalvelutyöryhmälle tehtäväksi laatia tarkemmat ohjeet 
nimimerkin käytöstä. 
 

https://turku.sharepoint.com/:w:/r/sites/koha-projekti/Jaetut%20asiakirjat/Projektiryhm%C3%A4/Koulutus/Koulutussuunnitelma.docx?d=w1f52dcffc31d4f68ab1596c6e7b2b624&csf=1&web=1&e=Q2GxkK
https://turku.sharepoint.com/:w:/r/sites/koha-projekti/Jaetut%20asiakirjat/Projektiryhm%C3%A4/Koulutus/Koulutussis%C3%A4lt%C3%B6jen%20suunnittelua.docx?d=w2dcd2dfea44c40b3a867366119cc2f75&csf=1&web=1&e=b9cDsb
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Koulutukset Kohan käyttöön järjestetään etänä ja niistä tehdään tallenteet. Seuraavassa Vaski-joh-
toryhmässä käsitellään koulutuksia tarkemmin. Koha-klinikoita järjestetään mahdollisesti jatkossa 
useammin. Kommentteja ja toiveita koulutuksista kannattaa lähettää projektiryhmälle. 
 
Jos aineiston Rfid-tagitys on vielä kesken, niin ilmoittakaa siitä projektiryhmälle. 
 
 

4. Kirjastoaineiston luokituksen yhtenäistäminen Vaski-kirjastoissa 
 
Anna Viitanen esittelee asiaa. Asiaa käsiteltiin 20.10.2020 Vaski-johtoryhmässä ja käsittelyä pää-
tettiin jatkaa 26.1.2021 Vaski-johtoryhmässä. 
 
Annan esitys valmistuu kokoukseen mennessä. 

 
Ehdotus 
 
Keskustellaan esityksen pohjalta ja tehdään tarvittavat päätökset. 

  
Päätös 
 
Kuultiin Annan esitys. Päätettiin edetä esityksen mukaan. Pyritään aloittamaan yhtenäisen luokituk-
sen käyttö maaliskuussa 2021. Kuvailuryhmä tiedottaa tarkan aloitusajankohdan, kun ohjeet ovat 
valmiit. Luokitukseen liittyviä kysymyksiä voi toistaiseksi lähettää osoitteeseen: kuvailu.kaupungin-
kirjasto@turku.fi.  
 
 

5. ”Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä” -fraasin käytöstä 
 

Kirjastopalvelu on ottanut käyttöön fraasin ”Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityk-
sestä”, ja on tiedottanut tästä kirjastoille luettelointitiedotteessa 15/2020. Fraasi löytyy Metatietosa-
nastosta: https://finto.fi/mts/fi/page/m4197 
 
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä on linjannut, että ko. fraasia voidaan käyttää ”tieto- tai tieteelli-
senä kirjallisuutena markkinoidun ja/tai arvomaailmaltaan voimakkaasti värittyneen teoksen, jota ei 
ole vertaisarvioitu tai jossa ei ole käytetty asianmukaista tutkimusmenetelmää” kuvailussa. 
 
Vaskissa on tällä hetkellä kaksi teosta, joihin tämä fraasi on Kirjastopalveluissa lisätty, molemmat 
vuoden 2020 aikana ilmestyneitä: 

• 23.1 Reinikainen, Pekka: Kuusi päivää jakaa kristityt [evoluution kiistäminen] 

• 50.12 Darwall, Rupert: Vihreä tyrannia : ilmastopolitiikan totalitaarinen tausta ja tavoitteet 
[Ilmastonmuutoksen kiistäminen] 

 
Kirjastopalvelu on käyttänyt fraasia myös Maria Nordinin Eroon oireista -kirjan kuvailussa, mutta on 
myöhemmin poistanut sen asiakkailta tulleen palautteen vuoksi. Fraasi ei missään vaiheessa päi-
vittynyt ko. teoksen kuvailuun Vaskissa, mutta siihen liittyvä asiakaspalaute on tullut myös meille. 
Asiakkaalle vastattiin näin: 
 
”Kirjastoihin hankitaan myös sellaista aineistoa, jonka tiedetään olevan ristiriidassa vallitsevan tie-
dekäsityksen kanssa. Esimerkkeinä voisivat olla ilmastonmuutoksen kiistävät tai rokotevastaiset 
aineistot. Kirjastoissa kuitenkin halutaan tarjota monipuolisesti aineistoa, jotta asiakkailla olisi mah-
dollisuus tutustua myös näihin tiedekäsitykset kiistäviin näkemyksiin. Fraasin käytöllä pyritään 
osoittamaan se, että kirjastoissa tiedetään kyseisten aineistojen olevan sisältönsä puolesta jollain 
tavoin kyseenalaisia, mutta siitä huolimatta niitä halutaan tarjota asiakkaiden käytettäväksi. Tämä 
lisää kirjastojen uskottavuutta ja luotettavuutta sisältöjen arvioijina.” 

https://finto.fi/mts/fi/page/m4197
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On oletettavaa, että fraasin käyttöön liittyviä kyselyitä tulee jatkossakin. Myös media saattaa olla 
kiinnostunut jatkossa tästä linjauksesta. Kirjastoissa pitäisi olla valmius vastata näihin tiedustelui-
hin.  
 
Periaatteena on ollut, ettei Kirjastopalvelusta tulleita kuvailutietoja muokata, joten sen perusteella 
nämä fraasit jäisivät kuvailuihin. Jos kuitenkin todetaan, että fraasit pitäisi poistaa kuvailuista, siitä 
pitää sopia yhteisesti. Asiaa on pohdittava myös muiden Koha-kirjastojen kanssa, koska Kirjasto-
palvelun kuvailutiedot tulevat kaikille yhteiseen TäTi-tietokantaan, jossa niitä ei pääsääntöisesti 
muokata. 
 
Jos katsotaan, että yksittäisiin nimekkeisiin liittyvän fraasin käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, voi-
daan arvioida, onko Vaskien kokoelmalinjauksen mainintaa 
”Vaski-kirjastot kunnioittavat sanan- ja mielipiteenvapautta ja tuovat kokoelmissa esille erilaisia ar-
voja ja mielipiteitä. Lähtökohtina ovat avoimuus, moniarvoisuus ja toisten ihmisten kunnioittami-
nen.” 
tarpeen korostaa tai terävöittää. 
 
Ehdotus 
 
Sovitaan fraasin käytöstä Vaski-kirjastojen aineistojen kuvailussa. Sovitaan, onko tarpeen keskus-
tella fraasin käytöstä muiden Koha-kirjastojen kanssa.  
  
Päätös 
 
Kuultiin Kaisan esitys. Päätettiin olla käyttämättä ”Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsi-
tyksestä” -fraasia. Täsmennetään kokoelmalinjausten kohtaan myöhemmin, mikäli sille on tarvetta. 
 
 

6. eMagz Remoten hankinta 
 
Vaski-johtoryhmä käsitteli e-aineistojen, mukaan lukien lehtien hankintaa 21.4.2020, jolloin tehtiin 
päätös etäkäyttöisen lehtipalvelun hankinnasta vuodelle 2021. Kotimaisten etäkäyttöisten lehtien 
käyttöpalvelusta käytiin hankintailmoitusmenettelyn kautta kartoitus, jossa lopputulemana oli, että 
markkinoilla on ainoastaan yksi toimija Bure Capital Oy (ent. LM Tietopalvelut), joka voi tarjota pal-
velua. Palvelun kustannus olisi vuodelle 2021 Vaski-kirjastoille 39 885,36 €, josta Turun osuus on 
18 538,72 € eli hintaan ei ole tullut muutoksia. Vaski-kirjastoilla on nyt kaksi vaihtoehtoa: tehdään 
toistaiseksi voimassaoleva sopimus Bure Capitalin kanssa ja sopimuksessa määritellään irtisano-
misaika palvelulle tai tehdään sopimus tälle vuodelle ja kilpailutetaan palvelu uudestaan loppu-
vuonna. 
 
Ehdotus 
 
Asiaa käsiteltiin työvaliokunnassa ja erillisessä sähköpostikokouksessa 13.-19.1.2021. Sähköposti-
kokouksen päätös oli, että solmitaan toistaiseksi voimassaoleva sopimus Bure Capitalin kanssa 
eMagz Remote -palvelun hankinnasta. Turun kulttuurilautakunta tekee hankintapäätöksen 
27.1.2021. 
 
Päätös  
 
Merkitään sähköpostikokouksen päätös tiedoksi. 
 
 

7. Muut asiat 

https://vaski.finna.fi/themes/custom/files/Vaski_kokoelmalinjaus_2018.pdf
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eMagzin markkinointi: bussimainonnasta kiinnostuneet ilmoittautuvat Rebekalle sähköpostitse. 
Hinta määräytyy mukaan tulevien kuntien ja valittavien bussilinjojen mukaan.  
 
Keskusteltiin Koronan vaikutuksista kirjastoissa. Varsinais-Suomen koronaryhmä antaa alueen 
kunnille suositukset rajoituksista ja kunnat tekevät oman harkintansa mukaan päätökset suositus-
ten perusteella.  
 
Sovittiin, että kirjastot, jotka ovat kiinni koronarajoitusten takia, laittavat Jokerit normaalisti kiertä-
viksi niteiksi. 
 
 

8. Tiedotusasiat 
 

Vaskin vuosikello 2021, liitteenä. 
 
Axiellin Aurora-sopimuksen on sanottu irti koko Vaskin osalta 23.12.2020. 
 
Koha-johtajien webinaari 12.2.2021 klo 9-12. 
 
Vaskin verkkomaksut lokakuu-joulukuu 2020 jyvitetty kunnille. 
 
Koha-Suomi Oy:öön liittymispäätökset on tehty kaikissa kunnissa. Sen sijaan tulee tarkistaa, onko 
tarvetta tehdä käyttöönotosta erillinen päätös. Suurimmassa osassa kuntia päätös on jo tehty ja lo-
put tarkistavat tilanteen. 
 
Alueellinen medialähettipankki uudistuu vinkkaripankiksi, jossa on myös etäpalveluita. Pankki laaje-
nee kattamaan myös Satakunnan. Aiheesta julkaistaan tiedote lähiaikoina. 
 

 

9. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
Ti 12.1.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.1.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 9.2.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 2.3.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 16.3.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 30.3.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 13.4.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 27.4.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 11.5.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 25.5.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 
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10. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
11. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:50 
 


