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Taustaa 
 

Vuonna 2017 Varsinais-Suomen maakuntakirjastotoiminta painottui strategiatyöhön. 
Varsinais-Suomen kirjastojen strategia tehtiin konsultin johdolla työryhmässä, jossa 
olivat edustettuina kaikkien kirjastoyhteistyöryhmittymien edustajat sekä maakunta-
kirjasto (Turku, Vaski, Loisto, Blanka ja Somero). Strategia hyväksyttiin syyskuun 
maakuntakirjastokokouksessa ja sitä on tarkoitus päivittää vuosittain. Strategian 
pohjalta tehtiin henkilökunnan osaamistaso- ja –vaatimuskuvaukset, joiden pohjalta 
tehdään osaamiskartoitus kirjastojen kaikille työntekijöille osana projektia ”Yhteisölli-
sestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen joh-
tamiseen”. Projekti käynnistyy lokakuussa 2017 ja päättyy vuoden 2018 aikana. Pro-
jektiin on saatu avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta.  
 
Yhteisiä toimintamuotoja työstettiin työpajoissa ja maakuntakokouksissa. Maakun-
nallinen lasten- ja nuorten palvelujen työryhmä järjesti vuoden aikana opintomatkan 
Salon seudun kirjastoihin. Maakunnallinen ikääntyvien kirjastopalveluja koordinoiva 
työryhmä, IKI-ryhmä järjesti mm. Celia-koulutuksia ja luonnosteli hankehakemusta 
ikääntyvien tiedonhakutaitojen parantamiseen ja selviytymiseen digitaalisessa maa-
ilmassa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vertaistukiverkostoa hyödyntäen.  
 
Vuoden 2016 aikana päättyi aluehallintovirastolta projektirahoitusta saanut hanke, 
Varsinais-Suomen medialähetit, jossa koulutettiin 21 mediataitojen opastajaa maa-
kuntaan. Koulutetut medialähetit voivat resurssiensa mukaan jatkossa toimia media-
opastajina myös niissä kunnissa, joissa ei omaa vastaavaa toimintaa pystytä ylläpi-
tämään henkilökunnan vähäisyyden vuoksi. Maakuntakirjastokokouksessa 
13.9.2016 päätettiin ostopalveluperiaatteista ja sovittiin korvauksesta silloin, kun 
kunta ostaa medialähettien palveluja toiselta kunnalta. Kirjastot ovat jossain määrin 
hyödyntäneet ostopalvelumahdollisuutta vuoden 2017 aikana. 
 
Syvällinen kirjastojen välinen yhteistyö edellyttää kuitenkin yhteisjärjestelmää ja yh-
teistä asiakkuutta. Vaski-yhteistyöhön kuuluu tällä hetkellä 18 kuntaa. Vaski-kirjas-
toilla on yhteinen tietojärjestelmä, yhteinen asiakkuus ja yhteiskäyttöiset kokoelmat. 
 
Varsinais-Suomen maakuntakirjaston alueella oli vuoden 2017  lopussa  27 kuntaa 
ja asukasluku oli 477677. Vaski-yhteisjärjestelmään kuului 18 kuntaa ja niiden asu-
kasluku oli 412388, joista Turussa asui 189669. 
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Verkko- ja tietopalvelujen kehittäminen 

Järjestelmäyhteistyö Vaskissa 
 

Vaski-kirjastoilla on yhteisjärjestelmä, joka tällä hetkellä on Axiell Finlandin Aurora.  
Vaski-kirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt ja maksut sekä yhteinen asiakkuus ja 
yhteiskäyttöinen kokoelma koko alueella. Palvelun käyttäjille tarjotaan yhteinen kir-
jastokortti, joka toimii myös Kulttuurikorttina koko Vaski-alueella. Kulttuurikortti on 
maksuton etukortti, jolla saa sähköpostiin ajankohtaista tietoa Turun kaupungin kult-
tuuritarjonnasta sekä vaihtuvista eduista ja tarjouksista.  
 
Vaski-yhteistyötä johtaa Turun kaupunginkirjasto. Toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa 
kaiikki kunnat ovat edustettuina. Johtoryhmässä käsiteltävät asiat valmistellaan työ-
valiokunnassa, jonka jäsenet Turkua lukuunottamatta valitaan johtoryhmässä aina 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2017 aikana Vaskissa toimivat seuraavat työ-
ryhmät: järjestelmän pääkäyttäjät, kokoelmapalvelut, kuvailu ja verkkopalvelut. 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä valitsee ryhmien jäsenet ja vetäjät. Kustannukset jae-
taan kuntien asukasluvun perusteella siten, että kustannukset pienenevät samassa 
suhteessa kuin kirjastot panostavat omaa työvoimaa yhteisiin tehtäviin. Kustannus-
jakoperiaatteet ja yhteiset tehtävät tarkistetaan vuosittain.  
 

Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, Koha 
 

Vuoden 2017 loppuun mennessä 14 Vaski-kuntaa on ryhtynyt Koha-Suomi osakeyhtiön 
osakkaaksi. Turku on yksi yhtiön perustajajäsenistä, jolla on myös edustus yhtiön hallituk-
sessa. Kohan käyttöönottoselvitys on meneillään ja päätöksiä jatkossa on odotettavissa 
vuoden 2018 aikana. 

 
Vuoden aikana käydyissä yhteistyön syventämisneuvotteluissa Loisto-kirjastojen ja Some-
ron kanssa useat kunnat painottivat, että mahdollinen yhteistyön syventyminen voi olla 
ajankohtaista siinä vaiheessa, kun avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä otetaan käyt-
töön. 
 

 

 
 

Järjestelmäyhteistyö muiden kuin Vaski-kirjastojen kanssa 
 

Vaski-kirjastot ovat ottaneet ensimmäisenä yleisenä kirjastona käyttöönsä kansalli-
sen Finnan myös omana verkkokirjastonaan osoitteessa www.vaskikirjastot.fi. Vuo-
sien 2016–2017 aikana useat yleiset kirjastot ovat siirtymässä Finnan käyttäjiksi. 
Turku on antanut asiantuntija-apua ja ohjausta muille Finnasta kiinnostuneille ja sen 
käyttöönottoa suunnitteleville kirjastoille. 
 
Syvällinen järjestelmäyhteistyö ei ole mahdollista ilman yhteiskäyttöistä kirjastojär-
jestelmää. Tästä syystä on tärkeää pyrkiä edistämään kirjastojen liittymistä Vaski-
yhteistyöhön. 
 

http://www.vaskikirjastot.fi/
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Kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin perehdyttä-
minen 
 

Koulutukset ja osaamisen kehittäminen 
 

Maakunnalliset täydennyskoulutukset suunniteltiin koulutustyöryhmässä, jossa 
kaikki maakunnan kirjastoyhteistyöalueet sekä molemmat kotimaiset kielet ovat 
edustettuina. Koulutuspäivien sisältöjen suunnittelu tehtiin koulutustyöryhmän lin-
jausten mukaan yhteistyössä Kesäyliopiston kanssa. Koulutustoiveita voivat esittää 
myös kaikki maakunnan kirjastoammattilaiset tätä tarkoitusta varten luodulla lomak-
keella. 
 
Koulutustyöryhmä valitaan maakuntakirjastokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2016 lopulla valittiin uusi 
koulutustyöryhmä vuosiksi 2017–2018. 
 
Maakuntakirjastokokouksia järjestettiin neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Kokouksiin 
kutsutaan kaikki maakunnan kirjastoista vastaavat ja niissä käsitellään yhteisiä lin-
jauksia ja painopisteitä sekä suunnitellaan ja seurataan alan kehitystä. 
 
Maakunnan kirjastojen yhteinen strategia on vuodelta 2009. Strategia päivitettiin  
syksyn 2016 aikana ja hyväksytiin maakuntakirjastokokouksessa 1.12.2016. Strate-
giatyön käynnistäminen on osa osaamisen johtamisen prosessia, joka on tarkoitus 
toteuttaa vuosina 2017-2018. 
 
 

Koulutusten painopisteet ja järjestetyt 2017 
 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin yhteensä 20 täydenneskoulutusta, joista osa yhteistyössä 
aluehallintoviraston kanssa. 

 
Maakunnallinen koulutustyöryhmä asetti koulutuksen painopisteet vuodelle 2017 ja näiden 
mukaan järjestettiin koulutukset. Myös kirjastoista tulleet koulutussisältöihin kohdistuneet 
toiveet huomioitiin soveltuvin osin sekä järjestetyissä koulutuksissa että painopisteitä ase-
tettaessa. 
 

 
Vuoden 2017 pai-
nopisteet 

Toteutuneet koulutukset 

Ammattikuvan 
muutokset 

Mihin meitä tarvitaan? Ammattikuvan muutos kirjastossa 28.4. 

Asukas- ja asia-
kaslähtöisyys, 
osallisuus 

 Palvelumuo-
toilu  

 Medialukutaito 

 Erityisryhmät 

 Osallistami-
nen, miten 
otan käyttäjän 
mukaan palve-
lujen suunnit-
teluun? 

Palvelumuotoilu: Millainen on elämyksellinen asiakaskokemus? 
16.2. 
Tarinatornado 17.3. 
Celia-koulutukset 20.4. ja 31.5. 
Kuinka kirjastossa käyttäydytään? 21.9. 
Kirjamessupäivystäjien perehdytys 2.10. 
Valeuutisten aika – mistä löytää oikea tieto? 23.10. 
Opintomatka Salon kirjastoihin 26.10. 
Kirjasto ja kumppanit asialla: onnistunut tapahtumatuotanto 2.11. 
Saavutettava kirjasto, kaikkien kirjasto! 29.11. 

Digitalisaatio ja 
tekninen infra-
struktuuri 

Koodaamme uutta todellisuutta 19.1. 
Järjestelmäpäivä 6.4. 
Digitoidut kotiseutuaineistot verkossa 5.9. 
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Kulttuuriperinnön merkityksiä: digitalisaation rajat ja mahdollisuudet 
6.10. 
Ohjelmointi kirjastossa 13.12. 

Kirjastolaki Laki yleisistä kirjastoista – pykälät käytäntöön (aluehallintovirasto) 
2.3. 

Muut koulutukset: 
 

Tilasto- ja tietojohtamispäivä (avi) 15.5. 
Kirjallisuutta ja kirjavinkkausta 17.5. 
Tutustumismatka Satakuntaan 7.12. 
 

 
 
 

Alueelliset ja valtakunnalliset kehittämishankkeet 
 

Valtakunnalliset hankkeet 
 

 

Turun kaupunginkirjasto on antanut ja tulee jatkossakin antamaan tärkeän panoksen yleis-
ten kirjastojen Finnan kehittämiseen ja käyttöönottojen tukemiseen antamalla tarvittaessa 
asiantuntija-apua muille kirjastoille. 
 
 
CreaTeams in Library -hanke on Nordplus Adult  – ohjelman rahoittama hanke, jossa kehi-
tetään kansainvälisiä toimintamalleja ja menetelmiä kirjastoille. Yhteistyökumppaneita ovat 
Tallinan keskuskirjasto, Valmieran kirjasto sekä Turun Naiskeskus – yhdistys.  
 
 

 

Alueelliset hankkeet 
 

Vuonna 2017 ovat olleet käynnissä seuraavat alueelliset hankkeet: 
 

Vaski-tasoiset hankkeet 
 

Kaikkien stage 
 

Maakunnalliset hankkeet 
 

Kirjastosta juuret elämään, toinen jatkohanke (Oikeusministeriö) 
Varsinais-Suomen muisti 
Kulttuurinen mediamatka halki Suomen (projekti jatkuu vuoden 2018 puolella) 
Satusalkut (Hanke käynnistyy vuoden 2018 aikana) 
Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen 
johtamiseen (jatkuu vuoden 2018 puolella) 
 
Kaikki projektit kuvataan tarkemmin erillisessä projektiliitteessä. 
 

Alueen yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelun tukeminen 
 
Turun kaupungin kilpailuttamat aineistokuljetukset ulottuvat kaikkiin maakunnan kir-
jastoihin Someroa lukuun ottamatta. Maakuntakirjasto maksoi yhden kuljetusker-
ran/viikko jokaiselle kunnalle. 
 
Perinteisiä kaukolainoja toimitetaan edelleen, mutta niiden osuus on merkittävästi 
vähentynyt yhteisen aineistokuljetuksen myötä. 
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Vaski-yhteisjärjestelmässä on käytössä yhteinen varausjono, jossa varaus kohdistuu 
ensimmäiseen vapaana olevaan niteeseen alueella kuitenkin niin, että se ensimmäi-
sessä vaiheessa kohdistuu siihen kirjastoon, jonka kirjastonkäyttäjä on ilmoittanut 
noutopaikakseen. Yhteiskäyttöinen kokoelma ja yhteinen asiakkuus edellyttävät toi-
mivaa aineistokuljetusta kirjastojen välillä. 

 
 

Yhteishankinnat 
 

Turun kaupunginkirjasto vastaa maakuntakirjastoalueensa yleisten kirjastojen Fi-
nELib-koordinoinnista. Turun kaupunginkirjasto ei hanki maakunnan kirjastoille e-
aineistoa, koska e-aineiston käyttö on sidottu yhteisjärjestelmään eivätkä kaikki 
maakunnan kirjastot kuulu Vaski-yhteisjärjestelmään.  

 
Vuoden 2017 aikana Turku kilpailutti omatoimikirjastokonseptin niille, jotka ovat il-
moittaneet halukkuutensa olla kilpailutuksessa mukana. Yhteisen aineistokilpailutuk-
sen piirissä on 24 maakunnan 27 kunnasta. 
 

Toiminta-alueen kirjastojen yhteistyön kehittäminen 
 

Sekä Vaski-kirjastoille että erikseen maakuntakirjastoalueelle perustett Extranet-si-
vustot ovat nopeasti vakiintuneet henkilöstön päivittäiseksi työkaluksi sekä Vaskin ja 
koko maakuntakirjastotoiminnan tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi. Vaski-kirjastojen 
extranetissa oli vuoden aikana 22.235 näyttökertaa ja maakunnan extranetissa 
13.436 näyttökertaa. Tiedotteet todennäköisesti tavoittavat vielä useamman käyttä-
jän, sillä ne voi tilata omaan sähköpostiinsa sivustolla olevan linkin kautta. 
 
Maakuntakirjastotoiminnan ydinalueen muodostaa Vaski-yhteistyö, jonka piirissä oli 
vuoden lopussa 18 kuntaa ja palvelualue kattoi 86 % koko maakunnan asukkaista. 
Vaskiin kuulumattomilla maakunnan kirjastoilla on edelleen mahdollisuus liittyä 
Vaski-yhteistyöhön niin halutessaan. Vuoden 2017 aikana käytiin neuvottelut yhtei-
seen palvelujärjestelmään liitymisestä Loimaan seudun Loisto-kirjastojen (Aura, 
Koski Tl., Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä) ja Someron kirjaston kanssa. Mikään 
kunta ei tässä vaiheessa tehnyt liittymispäätöstä. 
 
 

 
 

412388
86 %

65289
14 %

Varsinais-Suomen asukkaiden 
jakaantuminen Vaskin ja muun 

maakunnan alueelle 2016

Vaski-kunnat
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Kirjamessut 
 

Maakunnan kirjastot ja Kirjastot.fi osallistuivat Turun kirjamessuille koko maakunnan 
yhteisellä osastolla. Messujen teemana oli 100-vuotista itsenäisyyttään juhliva 
Suomi – yksi maa, monta ääntä.   
 
Kirjastojen osaston ja messujen yhteydessä järjestetyn miniseminaari käsitteli koti-
seutuaineistoja. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Kirjastot.fi:n kanssa. 
 
Messujen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi maakuntakirjastokokouksen ni-
meämä maakunnallinen messutyöryhmä. 
 

Työryhmät 
 
 Varsinais-Suomessa toimii neljä yhteistyöryhmää: 

- Varsisto (lasten ja nuorten palvelut) 
- IKI-ryhmä (ikääntyvien palvelut) 
- koulutustyöryhmä (asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, asetettu vuosiksi 2017-

2018) 
- kirjamessutyöryhmä (asetetaan vuosittain) 
 
Satakunta on nimennyt edustajansa kaikkiin olemassa oleviin työryhmiin. 

 

Maakuntakirjastotoiminnan arviointikysely 
 

Joka toinen vuosi on järjestetty alueen kirjastoille kysely, jossa arvioidaan maakuntakirjas-
totoimintaa. Kysely järjestettiin vuoden 2017 alussa. 
 
Vastauksia kyselyyn saatiin 16 maakunnan 27 kunnasta. Vastausprosentti oli 59 %. 
 
Arviointikyselyn tulokset ovat toimintakertomuksen liitteenä. 
 

Budjetti 
 

Henkilöstömenot 73.132,19 

Palvelujen ostot 53.691,33 

Aineet, tarvikkeet, tavarat 9.034,50 

Vuokrat 6.705 

Muut toimintakulut    420 

Menot yhteensä 14.2983,02 

Tulot yhteensä 133.000 

Netto 
 

9.983,02 

  

 
 
  

 

Tarkempi raportti avustuksen käytöstä on erillisenä liitteenä 
 
 

Suunnitelmat vuodelle 2018 
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Lokakuun 2. päivänä astui voimaan asetus yleisistä kirjastoista (660/2017). Asetuksessa 
Turun kaupunginkirjasto sai hoidettavakseen alueellisen kehittämistehtävän toiminta-alu-
eena Varsinais-Suomi ja Satakunta. 
 
Neuvottelut yhteistoiminnan järjestämisestä ja tulevaisuuden linjauksista aloitettiin Porin 
kaupunginkirjaston kanssa välittömästi. Avustusanomuksesta kehittämistehtävään pyydet-
tiin lausunto myös Porilta, joka aiemmin maakuntakirjastona vastasi Satakunnan alueesta. 
 
Pori nimesi omat edustajansa maakunnallisiin työryhmiin: koulutus-, ikääntyvien palveluja 
koordinoiva työryhmä, lasten ja nuorten työryhmä sekä kirjamessutyöryhmä. 
 
Seutupalvelupäällikkö oli loppuvuodesta Satakirjastojen johtoryhmän kokouksessa kerto-
massa uudesta tehtävästä ja kartoittamassa kirjastojen toiveita Turun kaupunginkirjastolle. 
 
Vuoden 2017 lopulla ja 2018 alussa järjestettiin kaksi opintomatkaa: satakuntalsisille tutus-
tuminen Varsinais-Suomen kirjastoihin ja varsinaissuomalaisille tutustuminen Satakunnan 
kirjastoihin.  
 
Välittömästi vuoden alussa hankittiin etäyhteyslaitteisto etäkoulutusten mahdollistamiseksi. 
Muuten koulutuksia on tarkoitus järjestää tasapuolisesti sekä Porissa että Turussa. Aina 
kuitenkin tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin myös etäohjelman välityksellä. 
 
Yhteistyö Porin ja muun Satakunnan kanssa on käynnistynyt hyvin ja rakentavassa hen-
gessä. 
 
 
 
Liitteet:  
 
Varsiston toimintakertomus vuodelta 2017 
 
Iki-ryhmän toimintakertomus vuodelta 2017 
 
Maakuntakirjastotoiminnan arviointikysely 2017 
 
Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2021 
 
 


