
    PÖYTÄKIRJA  
 

Johtoryhmä    26.10.2021 

 
 

1 

Aika 26.10.2021 klo 12:30–15.15 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lankinen, Laura  Paimion kaupunginkirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pesonen, Arja (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
 

 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Lehtinen, Taija  Liedon kunnankirjasto 
Leimola, Anna   Kustavin kunnankirjasto 
 
 

Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 
Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
Suoyrjö, Maija  Turun kaupunginkirjasto 

    
 

  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Päätös  
 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous 
 

 
 
2. Koha-projektin tilanne 

 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 26.10.2021.  

 
Ehdotus  
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Kuullaan Askon esitys Koha-projektin tilanteesta 26.10.2021.  
 
 

Päätös 
 
-     Perintäaineiston automaattista siirtoa Svea Perinnän ja Suomen Kuntaperinnän  
      järjestelmiin testataan parhaillaan. Käytännössä muissa kirjastoissa laskut lähetetään kirjas-
toista kuten ennenkin. 
- automaattien ongelmia on selvitelty ja osa ongelmista on saatu ratkaistua. 

 
 

3. E-aineistot vuodelle 2022 
 
Vaski-johtoryhmässä 27.4.2021 käytiin läpi ehdotus vuoden 2022 e-aineistoista ja sovittiin, että 
seuraavan vuoden e-aineistoista päätetään syksyllä 2021. 
 
Ehdotus   
 
Kuullaan Maija Suoyrjön esitys kuluvan ja ensi vuoden e-aineistoista. Sen pohjalta tehdään päätök-
set 
- PressReader-palvelun jatkaminen 
- Ellibsin määrärahan korotus 
- OverDriven lisämääräraha nuorten kirjallisuuteen 
- etäkäyttöisen eMagz-palvelun määräraha 
- Promentor-palvelun lisenssimäärä 
- mahdolliset uudet palvelut 
Tarkemmat kuvaukset näistä löytyvät Vaskin e-aineistot 2021-2022 -liitteen sivuilta 7-8. 
 
Yleisten kirjastojen konsortio valmistelee elokuvapalveluiden kilpailutusta, ja kirjastojen pitäisi ottaa 
siihen alustavasti kantaa. Lisätietoa liitteessä Elokuvapalvelun kilpailutus. 
 
- Jatkossa FinELib-ilmoittautumiset hoidetaan jälleen aiempaan tapaan (Turku hoitaa aineistoti-

laukset Vaskien puolesta). Kerrataan toimintakäytännöt. 
 
Päätös 
  
Kuultiin Maijan esitys kuluvan ja ensi vuoden e-aineistoista ja tehtiin seuraavat päätökset: 

- Päätettiin käytttää vuonna 2022 e-aineistoihin 187 550 €, lisäystä tähän vuoteen n. 12 000 €, 
jossa huomioitu myös palveluiden hinnankorotukset 

- PressReader-palvelun jatkaminen -> jatketaan 
- Ellibsin määrärahan korotus -> lisätään määrärahaa n. 3000 €  
- OverDriven lisämääräraha nuorten kirjallisuuteen -> lisätään määrärahaa noin 1 000 € 
- etäkäyttöisen eMagz-palvelun määräraha -> lisätään määrärahaa 1000 € 
- Promentor-palvelun lisenssimäärä -> lisätään 10 lisenssiä (n. 3000 €) 
- Rockwayhyn ei otetaa uusia lisenssejä eikä Naxoksen palveluihin 
- mahdolliset uudet palvelut -> ei uusia palveluita 
- etäkäytöisen eMagz-palvelun vuoden 2022 valikoima -> lisätään määrärahaa  n. 1000 €. Maija 

laatii Vaski-joryn Teamsiin ehdotuksen, jota kaikki voivat kommentoida. Nina lisää Maijan 
Vaski-joryn Teamsiin. 

- Maija järjestää Teams-koulutuksen e-aineistoista Vaskin henkilökunnalle 
 
Yleisten kirjastojen konsortio valmistelee elokuvapalveluiden kilpailutusta ja päätettiin, että Vaski-
kirjastojen on hyvä olla mukana kilpailutuksessa. 
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4. Vaskin henkilökunnan Teams  

 
Keskustellaan eri vaihtoehdoista toteuttaa Vaskin viestintää, dokumentin hallintaa jne. 
 
Ehdotus  
 
Keskustellaan asiasta ja Asko on paikalla kommentoimassa. 
 
Päätös 
 
Turun Microsoft Teams -ympäristöön on perustettu Vaski-kirjastot -tiimi, jossa on ollut Koha-kum-
mien oma kanava. Kanava nimetään uudelleen muotoon Koha käpälään (ellei muuta keksitä), ja 
tiimin omistajiksi lisätään Rebekka ja Nina. Nina lisää ja hallinnoi Turun ulkopuolisia käyttäjiä. Tii-
miin voidaan lisätä Vaski-kirjastojen koko henkilökunta, kirjastonjohtajien Ninalle toimittamien tieto-
jen mukaisesti. Turun kirjastolaiset voivat liittyä tiimin itse. Muita mahdollisia kanavia ovat esim. 
Kellutus ja Hankinta. 
 
Vaskituki-sähköpostilistalta poistetaan muiden kuin Vaski-palvelujärjestelmän pääkäyttäjyydestä ja 
koordinoinnista vastaavien osoitteet, ja postituslistaa käytetään jatkossa vain tukipyyntöjen käsitte-
lyyn, ei muuhun viestintään. Ei-kiireelliset järjestelmäkeskustelut, käyttövinkit ja kehittämisideat jae-
taan jatkossa Vaski-kirjastot -tiimin keskusteluissa. Turun kaupunginkirjaston oma Koha käpälään -
kanava lopetetaan ja sen keskustelut ohjataan jatkossa edellä mainittuun tiimiin.  
 
Uusi tiimi ei vaikuta Vaski-extranetin käyttötapoihin, jossa julkaistaan jatkossakin koko Vaskin kir-
jastohenkilöstölle suunnatut tiedotteet, toimintakäytäntöohjeet sekä johto- ja työryhmien muistiot.  
 
 

5. RFID-tarrojen hankintasopimuksen optiovuoden käyttöönotto 
 
FENTECillä (entinen ToP Tunniste) on Vaski-kirjastojen kanssa RFID-tunnisteiden toimitussopimus 
tämän vuoden loppuun. Optiovuosi otetaan käyttöön ja sopimuskausi on 1.1.2022- 31.12.2022. Op-
tiokauden sopimuspohjat on jo lähetetty kuntiin. 

 
Ehdotus  
 
Merkitään tiedoksi.  

  
Päätös 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
 

6. Kirjastokorttitulostus 
 
Kirjastokorttitulostuksesta on käyty keskusteluja Canonin kanssa. Käytännössä palvelu on mahdol-
lista vain Canonin laitteiden kanssa. Asko selvittää tarkemmin, miten projektissa on edetty ja millai-
sia kustannusvaikutuksia palvelulla on. 
 
Ehdotus 
 
Kuullaan Askon esitys kirjastokorttitulostuksesta 
 
Päätös 
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Kuultiin Askon esitys aiheesta ja todettiin kokonaisuuden olevan haasteellinen. Liitteenä esitys, 
josta poistettu tiedot mahdollisista hinnoittelumalleista.  
 
 

7. Kirjastopalvelun luettelointisopimuksen jatkaminen 
 
Kirjastojen ja Kirjastopalvelun luettelointiopalvelusopimus on päättymässä 31.12.2021. Kirjastopal-
velu on toimittanut sopimusluonnoksen kuntiin tutustuttavaksi. Luonnoksessa ei ole olennaisia 
muutoksia nykyiseen sopimukseen verrattuna, ja kirjastot voivat valita sopimuksen keston: 
- Sopimus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2022 asti. Tämän jälkeen sopimus jatkuu määrä-

aikaisena aina vuoden kerrallaan, ellei kumpikaan sopijapuoli ole 30.6. mennessä irtisanonut 
sopimusta. Mahdollisista muutoksista ”pitää olla toisen sopimusosapuolen tieto ja hyväksyntä 
ennen kuin sopimus uusiutuu automaattisesti”. Tämä koskee esim. muuta kuin asukasmäärään 
perustuvaa hinnanmuutosta tai kuvailun lisäpakettien määrää. 

- Sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2022-31.12.2023. 
Tällä sopimuskaudella Vaski-kirjastoilla on ollut kaksi englanninkielisten nimekkeiden kuvailun lisä-
pakettia. 
 
Ehdotus  
 
Päätetään siitä, kumpi sopimuksen kestoon liittyvä vaihtoehto valitaan. Pidetään kuvailun lisäpaket-
tien määrä samalla tasolla kuin nykyisellä sopimuskaudella eli hankitaan kaksi tuhannen englannin-
kielisen nimekkeen lisäpakettia. 
 
Päätös 
 
Päätettiin valita sopimus, joka on määräaikainen ja voimassa 1.1.2022-31.12.2023. Pidetään kuvai-
lun lisäpakettien määrä samalla tasolla kuin nykyisellä sopimuskaudella eli hankitaan kaksi tuhan-
nen englanninkielisen nimekkeen lisäpakettia. 
 

 
8. Muut asiat 

- lehtien ja varastoaineiston rfid-tarroitus käsitellään marraskuun Vaski-johtoryhmässä. 
 
9. Tiedotusasiat 

- ei tiedotusasioita 
 

10. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Ti 7.9.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 21.9.2021 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 5.10.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.10.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 9.11.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 23.11.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 7.12.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 14.12.2021 12:30- Teams Johtoryhmä 
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16 

 

 
 

11. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
12. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:15 


