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Aika 25.5.2021 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 
 
Jäsenet Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi   Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lehtinen, Taija  Liedon kunnankirjasto 
Leimola, Anna  Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon 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 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 

 
Poissa                               Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pylkkö, Leena  Turun kaupunginkirjasto 
Salminen, Päivi  Laitilan kaupunginkirjasto 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Utriainen, Miia  Turun kaupunginkirjasto 

 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus 
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös 
 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous. 
  

 
2. Ehdotus Vaski-kirjastojen johtoryhmälle sopimuskumppanin hinnankorotuspyyntöön 

 
20.5.2021 
Konsernihallinto, lakipalvelut, lakimies Kari Paara 
Vapaa-aikatoimiala, kirjastopalvelut, palvelupäällikkö Asko Autio 
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Asian tausta:  

CardPlus Oy toimittaa Vaski-kirjastoille kirjastokortteja. CardPlus Oy on pyytänyt Turun kaupunkia 
suostumaan kertaluontoiseen hinnankorotukseen seuraavan Vaski-kirjastojen yhteisen kirjastokort-
titilauksen osalta. CardPlus Oy:n pyyntö perustuu kirjastokorteissa tarvittavien sirujen saatavuuson-
gelmiin sekä hinnannousuun pandemiatilanteen vuoksi. 

Turun kaupungin lakipalvelut katsoo, että tarjoajan tulee ottaa mahdolliset sopimuskauden aikaiset 
komponenttiensa saatavuus- ja hintamuutokset huomioon jo tarjousta tehdessään. Tehty sopimus 
sitoo osapuolia.  

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on toisaalta katsonut antamissaan ohjeissa, että pandemia-
tilanteesta aiheutuvat vaikutukset sopimuksiin tulisi ottaa sillä tavalla huomioon, että muutoksista 
neuvotellaan yhdessä palveluntuottajan kanssa ja pyritään löytämään ratkaisuja, joista on mahdolli-
simman vähän haittaa molemmille osapuolille. 

Turun kaupungin lakipalveluiden ehdotus on, että alkuperäisen sopimuksen sitovuudesta huoli-
matta asiassa pyrittäisiin sovinnolliseen ratkaisuun. CardPlus Oy on 30.4.2021 lähettämässään 
viestissä ehdottanut 0,06 €:n korttikohtaista kertaluonteista hinnankorotusta seuraavaan 25 550 kir-
jastokortin yhteistilaukseen. 

Tässä tapauksessa kyseessä on pienhankinta, jonka arvoksi on tarjouspyynnössä arvioitu 30 
000,00 € - 50 000,00 €. Palvelun tuottajan ehdottama kuuden sentin hinnankorostus korttiin lisäisi 
palvelun arvoa 1 533 eurolla tämän yhden 25 550 kortin tilauksen osalta. Tämän kertaluonteisen 
hinnanmuutoksen osalta ei siis jouduttaisi yli pienhankintarajan. 

Liite 1 CardPlus Oy:n ja Turun kaupungin välinen neuvottelu hinnankorotuspyyntöön liittyen 

 
Ehdotus 

Ehdotamme, että Vaski-kirjastojen johtoryhmä hyväksyy osaltaan CardPlus Oy:n kertaluonteisen 
0,06 €:n korttikohtaisen hinnankorotuspyynnön seuraavaan 25 550 kirjastokortin yhteistilaukseen 
liittyen. 

 
Päätös 
 
Hyväksyttiin CardPlus Oy:n kertaluonteinen 0,06 €:n korttikohtainen hinnankorotuspyyntö seuraa-
vaan 25 550 kirjastokortin yhteistilauksen liittyen. 
 
Lisäksi sovittiin, että seuraava kirjastokorttien tilausten kilpailutus valmistellaan niin, että tavoite uu-
den sopimuksen alkamisajaksi on 1.1.2022. 
 
Tarkistetaan kirjastokorttien tilanne kaikissa kirjastoissa. Jos tarve lisätilaukselle seuraavaan kilpai-
lutukseen varautuen, ilmoittakaa tilausmäärät 26.5.2021 klo 15:00 mennessä Askolle, Tuulalle ja 
Ninalle. 
  

 
3. Koha-projektin tilanne 

 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 25.5.2021.  

 
Ehdotus 

 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 25.5.2021 ja tehdään tarvittavat päätökset. 

 
Asko kertoi pääkohdat projektin etenemisestä: 
- konversio suoritettu ja se meni pääsääntöisesti hyvin 
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- katselmointi aloitetaan 25.5.2021 projektiryhmän toimesta 
- ohjeistus kuittien asetuksista on tulossa 
- tavoitteena, että ensi viikolla kaikki käyttäjät pääsevät tutustumaan tuontannon puolelle 
- Auroran SIP2-rajapinnat toimivat edelleen, jotta e-aineistot toimivat järjestelmän vaihdon aikana 
- myös palautusluukut toimivat edelleen SIP2- rajapinnan kanssa 
- Mikro-Väylän automaattien asetusmuutosten ja ohjelmistopäivitysten yhteistarjous työn alla 
- verkkomaksujen testit ovat onnistuneet, vaatii vielä Kansalliskirjastolta asetusten muutoksia,  
  jotka valmistuvat sovitussa aikataulussa 
- hyllyvarausten käsittely vielä kesken, raportin toimivuutta ja toimintatapoja selvitellään 
- kirjastot käyvät läpi tablettien tilanteen (merkit ja mallit), kuntien erityisvaatimukset/asetukset  
  niiden käyttöön ja lähettävät tiedon projektiryhmälle (kohaprojekti@turku.fi). 
- Kohan käyttöohjeet löytyvät Vaski-Extranetistä 
- nidevarausten käsittelyn toimivuutta mietitään uudelleen käyttöönoton jälkeen. 
 
Koha-klinikalla oli noussut keskusteluun, milloin henkilöllisyystodistusta on aiheellista kysyä asia-
kaspalvelussa. Susanna Sandell ja Tuula Orne ovat valmistelleet seuraavan ohjeistuksen: 
Henkilöllisyystodistus vaaditaan 
- Rekisteröityminen asiakkaaksi 

- Uusi kirjastokortti (kadonneen/vahingoittuneen tilalle) 

- Nimen muutos 

- Uusi tunnusluku tai tunnusluvun vaihto 

- Sähköpostiosoitteen lisääminen tai vaihtaminen 

- Mobiilikortilla asiointi asiakaspalvelupisteessä 

Sähköpostiosoitteen vaihtamiseen tarvitaan henkilöllisyystodistus, koska sen avulla voi tilata uuden 
tunnusluvun unohtuneen tilalle. Näitä muutoksia ei voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla, mutta 
asiakas voi itse vaihtaa tunnuslukunsa tai sähköpostinsa verkkokirjastossa.  

 
Ei vaadita henkilöllisyystodistusta 

- Kirjastokortin asiakkuuden jatkaminen 

- Osoitteen muutos 

- Puhelinnumeron muutos 

- Varaustunnisteen muutos 

- Viestiasetusten muutos 

- Lainaaminen ja varaaminen (kirjastokortilla) 

- Kulttuurikortin käyttöönotto tai käytöstä poisto 

 
Nämä muutokset voi tehdä asiakaspalvelussa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Mikäli pe-
rusteltu epäily väärinkäytöstä herää, asiakasta voi aina pyytää todistamaan henkilöllisyytensä.  
 
Päätös 
 
Käytiin läpi Koha-projektin tilanne 25.5.2021 ja todettiin henkilöllisyystodistukseen liittyvät ohjeet 
toimiviksi.  
 

4. Lainauspalveluryhmän 4.5.2021 kokouksen asiat 
 
Lainauspalveluryhmän muistio 4.5.2021 liitteenä. 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi lainauspalveluryhmän 4.5.2021 kokouksen muistio ja tehdään tarvittavat päätökset. 
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Päätös 
 
Käytiin läpi lainauspalveluryhmän 4.5.2021 kokouksen muistio ja todettiin lainauspalveluryhmän 
hyväksymät käytännöt asiakkaiden tekemien muutospyyntöjen käsittelyyn toimiviksi. 
 
 

5. Lukuliekki-peli 
 
Seinäjoen Erte on hakemassa opetushallituksesta rahoitusta Lukuliekki-palvelun perustamiseen. 
Lukuliekki on alakoululaisille suunnattu lukemiseen innostava pelialusta. Hankerahoituksen lisäksi 
tarvitaan mukaantulevilta kunnilta rahoitusta pelialustan paikalliseen räätälöintiin, arvioilta 
1800€/kimppa. Pelin vuosittaiset käyttökustannukset ovat 1200€, mikä jaetaan kaikkien mukana 
olevien kuntien kesken. Leena Pylkkö ja Miia Utriainen esittelevät Lukuliekki-pelin idean. 
 
Ehdotus 
 
Kuullaan Leena Pylkön ja Miia Utriaisen esitys aiheesta ja tehdään tarvittavat päätökset. VarSat-
ryhmä suosittelee kaikkien Lounais-Suomen alueen kimppojen mukaan lähtemistä. 
 
Päätös 
 
Kuultiin Leena Pylkön ja Miia Utriaisen esitys. Esitys liitteenä. 
 
Päätettiin, että Leena ja Miia pyytävät lisää tietoa pelistä ja selvittävät kustannusrakenteen tarkem-
min, mitä maksavat päivitykset jne. Kysytään kokemuksia Eepos-kirjastoilta koulujen sitouttami-
sesta ja työajan käytöstä.  
Nina toimittaa lisätiedot Vaski-johtoryhmälle. 
Vaski-johtoryhmä tekee päätöksen sähköpostikeskustelussa lisätietojen selvittyä. 

 
 

6. Muut asiat 
- viedään kirjastojen kesäsulut Teamsin taulukkoon. Jos tietojen vieminen ei onnistu, voi tiedot lä-
hettää Ninalle. Ilmoitetaan myös, jos kesäsulkuja ei ole. 
 

7. Tiedotusasiat 
-  ei tiedotusasioita 

 
8. 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 
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Ti 11.5.2021 13–16 Teams Työvaliokunta 

Ti 25.5.2021 12:30–16 Teams  Johtoryhmä 

Ti 15.6.2021 14:30–16 Paikka avoin Johtoryhmä 

Ti 7.9.2021 13–16 Teams Työvaliokunta 

Ti 21.9.2021 12:30–16 Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 5.10.2021 13–16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.10.2021 12:30–16 Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 9.11.2021 13–16 Teams Työvaliokunta 

Ti 23.11.2021 12:30–16 Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 7.12.2021 13–16 Teams Työvaliokunta 

Ti 14.12.2021 12:30–16 Teams tai Studio Johtoryhmä 

 
 
9. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
10. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:28 
 


