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1 Johdanto 
 
Vaski-kirjastoihin kuuluvat vuonna 2015 Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uuden-
kaupungin kaupunginkirjastot sekä Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, 
Ruskon, Sauvon, Taivassalon ja Vehmaan kunnankirjastot. Salon kaupunginkirjasto liittyy Vaskiin vuoden 
2016 alussa. 
 
Kirjastot palvelevat kirjastolain tarkoittamalla tavalla kansalaisten arkielämän tiedontarpeita sekä tuke-
vat asiakkaiden omakohtaista taiteen- ja kirjallisuudenharrastusta. Kukin Vaski-kirjasto kartuttaa koko-
elmaansa omassa toimintaympäristössään ottaen huomioon asiakaskuntansa tarpeet. 
 
Yhdessä nämä yksittäisten kirjastojen kokoelmat muodostavat Vaski-kokoelman. Yhteinen kirjastojärjes-
telmä, toimiva logistiikka ja yhteiset käyttösäännöt takaavat aineiston liikkuvuuden, yhteiskäyttöisyyden 
ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Verkkokirjaston kautta kokoelma näyttäytyy asiakkaille yhtenäise-
nä Vaski-kokoelmana. Vaski-kirjastojen asiakkaat ovat yhteisiä asiakkaita kuntarajoista riippumatta. 
 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä on 1.10.2013 hyväksynyt Vaskin kokoelmalinjat, jotka määrittelevät koko-
elmiin liittyviä yleiset periaatteet ja tavoitteet. Niiden rinnalle tarvitaan laajemmat linjaukset, jotka oh-
jaavat käytännön kokoelmatyötä ja antavat asiakkaille yksityiskohtaisempaa tietoa kokoelmista ja niiden 
kehittämisestä. Nämä linjaukset täydentävät toisiaan ja niitä päivitetään johtoryhmässä sovittavalla ta-
valla. 
 
Tässä kirjatut laajemmat linjaukset perustuvat Vaskin kokoelmaprojektissa 2011-12 tehtyyn selvitykseen 
ja silloin laadittuun kokoelmien kuvaukseen. Lisäksi niissä on hyödynnetty Turun kaupunginkirjaston 
kokoelmapalveluissa tehtyä kokoelmalinjaustyötä. 
 
Vaski-kokoelmaa on kuvattu Vaski-kirjastojen kokoelmaselvityksessä1. Käytännön kokoelmatyön ohjeistus 
on koottu Vaskin ekstranetiin, http://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/  
 
 
2 Kokoelmat 
 
 

 
 
                                                           
1 http://vaski.files.wordpress.com/2012/08/vaski-kokoelma-kokoelmaselvitys-versio-2-0.pdf  

Vaski-kokoelma 

http://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/
http://vaski.files.wordpress.com/2012/08/vaski-kokoelma-kokoelmaselvitys-versio-2-0.pdf
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Jotta Vaski-kokoelma voi kehittyä paremmin asiakkaita palvelevaksi, tulee sitä tarkastella sekä paikalli-
sesti kirjastojen omista lähtökohdista että Vaski-tasolla kokonaisuus huomioiden. Arjen kokoelmatyössä 
kirjastojen on huomioitava oman kirjaston kokoelman lisäksi sen osuus ja vaikutus Vaski-kokoelmaan. 
Asiakkaalle tärkeintä on se, että hän saa haluamansa teoksen, ei se, minkä kunnan hankkima teos on.  
 
Hyvän kokoelman vahvuuksia ovat ajantasaisuus, monipuolisuus, uudistuvuus ja ajallinen syvyys. Jokai-
nen kirjasto huolehtii näiden kriteerien toteutumisesta omassa kokoelmassaan ja yhteisvastuullisesti 
siitä, että Vaski-kokoelma vastaa käyttäjäkunnan tarpeita ja että sen fyysinen kunto on hyvä. Vaski-
kirjastot vastaavat yhdessä Vaski-kokoelman monipuolisuudesta ja laadusta. 
 
 
2.1 Moniarvoisuus, monipuolisuus, sananvapaus 
 
Vaski-kokoelma tuo esille säädösten sallimissa rajoissa tasapuolisesti erilaiset arvot ja mielipiteet. Kirjas-
tot kunnioittavat sanan- ja mielipiteenvapautta kokoelmapolitiikassaan ja hankinnoissaan. 
 
Vaski-kokoelmassa huomioidaan kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden mukanaan tuomat sekä 
erityisryhmien tarpeet. Erityisryhmät tarvitsevat aineistoa, joka tukee heidän elämäänsä ja arkeaan. Ko-
koelmassa ja asiakkaille tarjottavissa palveluissa huomioidaan kirjastoverkon muut toimijat, kuten Celia-
kirjasto ja monikielinen kirjasto ja niiden erikoisalueet. Kaikkea ei tarvitse osata ja tehdä itse. 

 
Kaikkea laadukastakaan aineistoa ei voida hankkia kirjastoon. Rajoja aineiston hankinnalle asettavat 
esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit, saatavuus tai puuttuvat tekijänoikeudet. Valintatilanteessa 
tärkeimmät perusteet ovat asiakkaiden tarve, aineiston laatu ja Vaski-kokoelman monipuolisuuden tur-
vaaminen. 
 
Aineistoa tarjotaan eri aloilta aloittelijoille ja pidemmälle päässeille. Vaski-kokoelman tehtävä on antaa virikkeitä 
ja mahdollisuuksia tietojen syventämiseen, oppimiseen, elämyksiin, oivalluksiin ja uusien sisältöjen luomiseen.  
 
 
2.2 Aineistoja eri tallennemuodoissa 
 
Vaski-kirjastojen kannalta tärkeintä ovat sisällöt ja niiden tarjoaminen asiakkaille. Kirjastoihin hankitaan aineistoa 
eri tallennemuodoissa sen mukaan, mikä kussakin tilanteessa on tarkoituksenmukaisinta. Esimerkiksi osa verkon 
kautta tarjottavasta aineistosta voi korvata painetun aineiston, osa hankitaan myös painettuna.  

 
Vaski-kirjastoissa seurataan uusien tallennemuotojen kehittymistä ja hankitaan niitä kokoelmaan mahdollisuuksi-
en ja tarpeen mukaan. Kirjaston kokoelmat eivät museoidu. Haasteena on saada sähköiset aineistot, kuten e-
kirjat, integroitua osaksi kokoelmaa. 
 
Joidenkin aineistolajien hankintamahdollisuuksiin vaikuttavat erilaiset lainaus- ja tekijänoikeudet. E-kirjojen, elo-
kuvien ja konsolipelien rajoittavat tekijöiden ja kustantajien niille asettamat rajoitukset. Myös aineistoille määri-
tellyt ikärajat rajoittavat niiden käyttöä. 
 
 
2.2.1 E-aineistot sähköistävät kokoelman 
 
Vaski-kirjastojen sähköinen eli e-kokoelma koostuu e-kirjoista, e-lehdistä, erilaisista suoratoistopalve-
luista ja etäkäyttöisistä tietokannoista. E-kokoelmaan valitaan erityisesti palveluita, jotka mahdollistavat 
suoran pääsyn tietoon. Viitetietokantoja otetaan kokoelmaan harkiten. E-aineistojen käyttöoikeus on  
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kaikilla, joilla on Vaski-kirjastokortti ja nelinumeroinen tunnusluku. Palveluihin kirjaudutaan Vaskin verk-
kokirjastossa. 
 
E-kokoelmaa kehitetään asiakkaiden tarpeita vastaavaksi sekä yleisen kirjaston profiilia ja tehtävää tu-
kevaksi. Kokoelman sisältöön vaikuttavat e-aineistojen kustantajien ja aineistonvälittäjien tarjonta, kir-
jastojakelun kansalliset palvelut, verkossa vapaasti saatavilla olevat aineistot sekä tekijänoikeudelliset 
kysymykset. E-kokoelman käyttöä seurataan aktiivisesti. 
 
Aineisto hankitaan mahdollisuuksien mukaan yhteishankintoina muiden kirjastojen kanssa (vrt. FinELib, 
yleisten kirjastojen konsortio), ei erillishankintoina eri toimittajilta (työllistävyys, käytön ja sopimusten 
seurantaan liittyvät haasteet). Vaski-kirjastoissa seurataan valtakunnallisen yleisten kirjastojen e-
aineistolinjauksen muodostumista ja pyritään vaikuttamaan kansallisen e-aineistojen hankintayhteistyön 
kehittämiseen. 
 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä päättää e-kokoelman kustannustenjakoperiaatteista, määrärahoista sekä 
e-kokoelman linjauksista Vaski-kirjastojen kokoelmatyöryhmän esitysten pohjalta. Kirjastot voivat hank-
kia tietokantoja ja muita sähköisiä palveluita itsenäisesti myös oman kunnan asiakkaiden paikalliskäyt-
töön. 
 
Vapaasti saatavilla olevan e-aineiston linkittämistä verkkokirjastoon kehitetään ja siinä hyödynnetään 
kansallisia ratkaisuja (esim. Makupalat). Vaski-kirjastot suunnittelevat paikallisaineistonsa digitointia 
valtakunnallisten suositusten ja suunnitelmien pohjalta. Vaski-kirjastot tutkivat mahdollisuutta tuottaa 
verkkokirjastoon muitakin omia e-aineistoja, kuten erilaiset kirjastojen tuottamat dokumentit sekä vali-
koima- ja lukuvinkkiluettelot. 
 
 
2.3 Kokoelma elää ajassa 
 
Vaski-kirjastojen ammattilaisten aihealakohtaista asiantuntijuutta hyödynnetään kokoelman hoidossa ja 
kehittämisessä. Turulla Varsinais-Suomen maakuntakirjastona on erityinen vastuu kokoelmatyön kehit-
tämisestä koko maakunnan alueella.  
 
Kokoelmaan hankitaan uutta aineistoa valikoimalla tarjonnasta kirjastojen kannalta olennainen. Vaski-
kokoelmaa uudistetaan myös karsimalla siitä vähän kysyttyä, huonokuntoista ja sisällöltään vanhentu-
nutta aineistoa. Nämä aineistot joko varastoidaan tai poistetaan kokoelmasta kokonaan. Nopeasti kehit-
tyvillä aloilla, kuten tietotekniikassa tai hoitoalalla, aineiston uusiutuminen on erityisen tärkeää.  
 
Täydennyskappaleita hankitaan tarvittaessa. Täydennyshankintoihin johtavat teosten hetkellinen tai 
pysyvä suosio ja kysyntä. Yllättävään suosioon vaikuttavat esim. kirjallisuuspalkinnot, filmatisoinnit, muu 
ajankohtaisuus ja jopa kirjailijan tai teoksen kohdehenkilön kuolema. Myös poistot voivat johtaa täy-
dennyshankintoihin.  
 
Lahjoitukset 
 
Kirjastot saavat jonkin verran lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yhteisöiltä. Lahjoitusten vastaan-
ottoperusteina ovat teosten laatu, kunto ja se, miten lahjoitettavat teokset täydentävät kirjastojen ko-
koelmia ja että ne ovat kokoelmaperiaatteiden mukaisia. Kirjastot voivat käyttää saamansa lahjoitukset 
sopivaksi katsomallaan tavalla. 
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Asiakkaiden hankintaehdotukset  
 
Kokoelmaa kartutetaan myös asiakkailta tulevien hankintaehdotusten avulla. Moni heistä on oman kiin-
nostuskohteensa asiantuntija, joten heitä kannustetaan hankintaehdotusten tekoon. Asiakkaan ehdotus 
johtaa aineiston tilaamiseen, jos aineistolla ajatellaan olevan laajempaa käyttöä ja se sopii kirjaston ko-
koelmaperiaatteisiin.  Vuoden 2015 aikana kehitetään ns. osallistavan valinnan malleja, joiden avulla 
asiakkaat pystyvät aiempaa suoremmin vaikuttamaan kirjaston kokoelman kehittymiseen. 
 
Painopisteet 
 
Pysyviä painopistealoja tai jonkin osa-alueen systemaattista kartuttamista ei tällä hetkellä ole. Jokainen 
Vaski-kirjasto määrittelee kokoelmiensa painopisteet oman käyttäjäkuntansa tarpeiden mukaan. Väliai-
kaisia painopisteitä voidaan asettaa myös yhdessä Vaski-tasolla. Nämä väliaikaiset painopistealueet 
määritellään tarvittaessa vuosittain. 
 
Oppimateriaalikeskus 
 
Oppimateriaalikeskus on osa Turun pääkirjaston lasten- ja nuortenosastoa ja se palvelee aineistollaan Turun ja 
Vaski-alueen kouluja. 
 
Oppimateriaalikeskus lainaa kouluille 

- kirjasarjoja, suomenkielistä kaunokirjallisuutta 
- opetusohjelmia 
- matematiikan ja äidinkielen testejä 
- disko- ja gps-laitteita 

 
Yhdessä kirjasarjassa on 36 samaa kirjaa. Sarjoja lainataan, kun yhden luokan kaikki oppilaat lukevat saman kirjan. 
Alakoulut lainaavat sarjoja eniten. 
 
Oppimateriaalikeskuksen kokoelma sijaitsee Turun kirjastoautojen tallin tiloissa. Lisää tietoa oppimateriaalikes-
kuksen kokoelmasta ja toimintaohjeet löytyvät verkosta: http://oppimateriaali.turku.fi/ 
 

 
2.4 Kokoelman aihealueet 
 
Kaunokirjallisuus ja kirjallisuudentutkimus 
 
Kaunokirjallisuuskokoelma on pitkäjänteisesti koottu, monipuolinen ja ajallisesti syvä.  Vaski-kirjastot 
huolehtivat yhdessä myös vähälevikkisemmän aineiston saatavuudesta, ja niillä on tärkeä rooli lyriikan, 
näytelmien ja kansanrunouden tarjoajana.  
 
Vaskin kirjallisuuskokoelmassa on tarjolla kotimaisten kirjailijoiden tuotanto mahdollisimman kattavasti.  
Käännöskirjallisuudesta on edustava kokoelma kysytystä ja keskeisestä aineistosta. Kokoelmassa on kes-
keinen osa suomeksi julkaistavasta ja julkaistusta sarjakuvasta ja ns. sarjakuvaromaaneista. Erityisesti 
huomioidaan kotimaiset ja taiteellisesti merkittävät teokset, mutta myös viihteellisemmällä käyttösarja-
kuvalla on paikkansa ajantasaisessa sarjakuvakokoelmassa.  
 
Aineistoa on tarjolla eri kielillä. Kirjastojen painotukset erikielisen aineiston suhteen vaihtelevat kirjasto-
jen asiakaskunnan ja kysynnän mukaan. Pääpaino on suomen-, ruotsin- ja englanninkielisessä kaunokir-
jallisuudessa, mutta kirjallisuutta on myös muilla eurooppalaisilla kielillä sekä ns. maahanmuuttaja- ja  

http://oppimateriaali.turku.fi/
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harvinaiskielillä. Vieraskielisen kaunokirjallisuuden hankinnoissa huomioidaan tärkeimmät kirjallisuus-
palkinnot. Vieraskielisen aineiston osuuteen ja painotuksiin vaikuttaa ensisijaisesti kysyntä.  
 
 
Englanninkielisen kaunokirjallisuuden kysyntä on suurta. Vaski-kokoelmassa on sekä englanninkielisiä 
klassikoita että monipuolisesti nykykirjallisuutta. Aineisto on pääasiassa alkukielistä, mutta suosittuja ja 
kysyttyjä teoksia hankitaan myös käännöksinä. 
 
Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmaan sisältyvät bibliografiat, luovan kirjoittamisen oppaat, eri maiden 
kirjallisuudenhistoriat ja keskeiset kirjailijaelämänkerrat sekä myös merkittävät kansanrunoudentutki-
mukset. Vaski-kokoelmassa on yliopistojen tutkintovaatimuksiin liittyvää kirjallisuutta ja väitöskirjatasoi-
sia tutkimuksia, joilla ajatellaan olevan myös yleisempää kiinnostavuutta. 
 
Taiteet 
 
Taiteisiin liittyvä aineisto tarjoaa läpileikkauksia ja ikkunoita paikallisalueen, Suomen ja maailman taitee-
seen sekä taiteen eri muotoihin ja suuntauksiin. Kansainvälistyminen ja sen myötä voimistunut moni-
kulttuurisuus näkyvät kokoelmassa. Vaski-kokoelma tukee asiakkaiden omaehtoista taideharrastusta 
tarjoamalla aineistoa, joka liittyy eri taiteenlajeihin, taidekasvatukseen ja omaan taiteen tekemiseen. 
 
Kirjallisuuden lisäksi kokoelmassa on lehtiä ja audiovisuaalisia tallenteita. Taiteisiin liittyvän kokoelman 
aineistoille ovat ominaista kalleus ja kuvateosten suurikokoisuus. Oman ja erittäin käytetyn kokoelman-
sa muodostavat elokuvatallenteet, jotka ovat suuren käytön vuoksi nopeasti kuluvaa ja vaativat aktiivis-
ta kunnon seuraamista. 
 
Kokoelma ei vanhene samalla tavalla kuin nopeasti uusiutuvien tieteenalojen aineisto. Kokoelman ajan-
tasaisuudesta on tästä huolimatta pidettävä huolta. Uusimman taiteen kenttä on laaja ja nopeasti kehit-
tyvä ja uudistuva. Vaski-kokoelman tulee olla kattava ja eri taiteenalojen kehitystä seuraava. Myös pe-
rinteisemmän taiteen kokoelma edellyttää uudistamista. Aineiston kuluminen, painotekniikan kehitys ja 
taiteentutkimus nostavat esiin uusia puolia myös tästä aineistosta.  
 
Käyttäjäkuntaa ei voi rajata, sillä taiteisiin kohdistuva kiinnostus ei tunne rajoja. Harrastajien ja opiskeli-
joiden lisäksi kirjasto palvelee myös taiteen ammateissa toimivia asiakkaita. 
 
Tietoaineistot 
 
Tietokokoelma jakaa luotettavaa informaatiota eri tieteenaloista ja niiden kehityksestä. Vaski-kokoelma 
luo edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan parantamiseen, harrastuksille, elinikäiseen 
oppimiseen, sivistyksen vaalimiseen ja vastaa arjen tiedontarpeisiin. 
 
Tietokokoelman eri aihealueilla kehitys ja kokoelman uusiutumisnopeus voivat vaihdella suuresti. 
 
Kokoelman ytimen muodostavat kunkin aihealueen tutkimustietoon perustuvat perusteokset, käytän-
nön oppaat, ajankohtaiset ja yleistä mielenkiintoa herättävät uutuudet, maakuntaa käsittelevä aineisto 
ja eri alojen aikakauslehdet.  
 
Lehdillä on usein merkittävä rooli uusimman tiedon lähteenä. Lehtikokoelma on monipuolinen ja siinä 
pyritään tasapuolisesti huomioimaan erilaisia näkökulmia ja aatesuuntauksia. Uusien lehtien tuloa 
markkinoille seurataan ja arvioidaan niiden soveltuvuutta kokoelmiin.  
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Kokoelman käyttäjäkunta ei ole rajattavissa vaan kokoelmissa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet. 
Aineistoa hankitaan yleistajuisista teoksista syventäviin teoksiin ja tieteellisiin tutkimuksiin. Perustasoa 
syvempää aineistoa, kuten väitöskirjoja ja erikoisalojen tutkimuksia, hankitaan valikoiden ja hankinnassa 
otetaan huomioon Turun korkeakoulukirjastojen kokoelmat. 
 
Lapset 
 
Jokainen kirjastokäynti muokkaa lapsen käsitystä siitä, mikä on kirjasto ja miksi siellä kannattaa käydä. 
Myös kokoelmalla on tässä kokemuksessa suuri merkitys. 
 
Lastenkokoelmilla on vakiintunut asema Vaski-kirjastoissa. Lastenaineistot tukevat lasta moniulotteisen 
lukutaidon oppimisessa ja lukemaan innostamisessa. Ne tukevat myös lasten kehitystä, antavat elämyk-
siä ja avartavat lasten maailmankuvaa lapsen eri kehitysvaiheet huomioon ottaen.  
 
Lastenkokoelma on tarkoitettu n. 0-12-vuotiaille lapsille. Lapsi käyttää kirjastoa usein myös ryhmissä ja 
aikuisen seurassa. Läheisten aikuisten lisäksi lasten aineistoa käyttävät ne, jotka tekevät työtä lasten 
parissa, esim. opettajat, päiväkotien henkilökunta ja kerhojen vetäjät. Kirjallisuuden ja taidehistorian 
opiskelijat tutkivat lastenkirjallisuutta ja sen kuvitusta opinnoissaan. 
 
Kirja on ylivoimainen lukutaidon opettaja ja ylläpitäjä. Kaikilla aineistolajeilla on kuitenkin omat vahvuu-
tensa ja ne vetoavat eri aisteihin ja persoonallisuuksiin eri tavoin. Perinteisen lukutaidon lisäksi kuvalu-
kutaito on tärkeä osa nykykulttuuria. Kuvitus on oleellinen osa kauno- ja tietokirjallisuutta. Kuvakirjat ja 
kuvapitoiset tietokirjat ovat luonteva osa lapsen ympärillä olevaa kuvamaailmaa. Perinteinen aakkoslu-
kutaito ja kuvalukutaito ovat pohjana media- ja informaatiolukutaidolle. 
 
Lasten kirjat voidaan jakaa satuihin ja saturomaaneihin, katselu- ja kuvakirjoihin, lukemisen opettelua 
tukeviin kirjoihin (esim. aapiset ja helppolukuiset kirjat), kertomuskirjoihin, sarjakuviin ja tietokirjoihin.  
 
Lasten kirjaa ei voi arvioida vain kirjallisen ja / tai taiteellisen arvion mukaan. Kirja voi olla lapselle mer-
kittävä tavalla, joka on yllätys aikuiselle. Kirja auttaa hahmottamaan elämää monin eri tavoin arkisista 
asioista monimutkaisiin tilanteisiin. Kirja antaa mahdollisuuden haaveisiin ja kuvitelmiin, monenlaista 
tietoa sekä auttaa lasta käsittelemään myös vaikeita asioita ja tunteita.  
 
Klassikoiden saatavuudesta kokoelmassa huolehditaan uusilla hankinnoilla ja varastoinnilla. Klassikkojen 
vakaan suosion rinnalla elää vaihteleva alue erilaista kertomakirjallisuutta. Jokin laji tai aihe nousee aina 
esiin muita enemmän ja väistyy, kun jokin toinen tulee tilalle.  Kaunokirjallisuus elää ajassa ja on vahvas-
sa vuorovaikutuksessa mediaympäristön kanssa. 
 
Lasten tietokokoelmaan vaikuttaa voimakkaasti se, mitä, minkä laatuista ja kuinka paljon tietokirjalli-
suutta kustantajat julkaisevat. Kokoelman monipuolisuudesta ja laadusta huolehditaan näiden rajojen 
puitteissa. 
 
Uutuuskirjojen hankinnassa on usein vaikea ennustaa kirjan tulevaa suosiota. Suosiota saattaa kasvattaa 
laajastikin esim. kirjan päätyminen kirjavinkkarin vinkkauskokoelmaan. Kirjojen kappalemäärien riittä-
vyyttä seurataan ja tarvittaessa hankitaan lisäkappaleita.  
 
Valinnoissa pyritään keskittymään sellaiseen aineistoon, jonka käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Las-
tenkirjamarkkinoilla on useita erimuotoisia kirjoja, joissa on mukana erilaisia osia. Tällaisten kirjojen –  
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esim. kahva-, näyttämö-, kiekko- ja liikuteltavia osia sisältävät kirjat – valinnassa kannattaa käyttää har-
kintaa. 
 
Aina toisinaan syntyy mediassa ja kirjastoissa keskustelua, kuinka jokin lastenkirja ei aikuisten mielestä 
sovi lapsille. Lähtökohtaisesti kirjastot tarjoavat monipuolista aineistoa. Asiakas valitsee, mitä lainaa, ja 
vastaa siitä, mitä lukee lapselleen tai mitä hänen lapsensa lainaa. Tapauskohtaisesti kirjastoissa voidaan 
pohtia kirjan soveltuvuutta lasten kokoelmaan. 
 
Oma äidinkieli on lapselle tärkeä identiteetin tukipilari. Mikäli kirjastojen kokoelmat eivät riitä vastaa-
maan erikielisten aineistojen kysyntään, voidaan kokoelmia täydentää valtakunnallisen Monikielisen 
kirjaston siirtokokoelmilla ja ohjaamalla asiakasta käyttämään verkosta löytyvää materiaalia. Jokainen 
kirjasto asioi itsenäisesti Monikielisen kirjaston kanssa. Jos jollekin vieraskieliselle aineistolle syntyy use-
ammassa kunnassa kysyntää, voivat kirjastot tehdä myös yhteistyötä aineistohankinnoissa. 
 
Nuoret 
 
Nuorten aineistot tukevat nuorten lukuharrastusta ja sen ylläpitämistä sekä rohkaisevat ja innostavat 
uuden löytämiseen. Nuorille tarjotaan tiedon lisäksi mahdollisuuksia unelmointiin, iloon ja elämyksiin. 
Vaski-kokoelma avaa nuorille erilaisia näkökulmia maailmaan. 
 
Nuorten kokoelman kohderyhmänä ovat n. 13-19 -vuotiaat nuoret. Tämä asettaa haasteita hyvälle nuor-
ten kokoelmalle. Aineistovalitsijoiden ja kokoelmanhoitajien on otettava kohderyhmän ääripäät ja nii-
den erilaiset valmiusasteet ja mieltymykset huomioon. Nuorten tiedontarpeet ja kyky vastaanottaa ja 
käsitellä tietoa vaihtelevat suuresti. Nuorten kokoelman haasteena on teini-iän kehitysvaiheiden, elä-
mysten ja tiedontarpeiden huomioiminen. 
 
Nuorisokulttuurit ovat moninaisia ja alati muuttuvia, samoin myös kirjastoa ja sen kokoelmia käyttävät 
nuoret. Nuortenkokoelmissa tavoitteena on ottaa erilaiset asiakastyypit ja nuorisokulttuurit huomioon 
arvottamatta. Nuorisokulttuurien virtauksia ja ilmiöitä seurataan ja vastataan muuttuvaan kysyntään 
mahdollisimman nopeasti. 
 
Nuortenkokoelmat ovat kaikkiin suuntiin mahdollisimman avoimet. Tavoitteena on luovia ajan virralla ja 
uusiutua tavallista kirjastokokoelmaa tiheämmin. Tämä asettaa vaatimuksia hankinnalle ja poistoille.  
 
 
Nuorten aineistojen arviointi ja kokoelmatyö vaatii tarkkaa ja nopeaa rytmiä. Kokoelman linjauksia ja 
hankinnan perusteita on voitava muuttaa tavanomaista useammin. 
 
Nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta on vaikea määritellä eikä sen ero aikuisten tai lastenkirjallisuuteen 
ole aina kovinkaan tarkka.  Nuorten kokoelmissa on ns. ”harkittua päällekkäisyyttä”, niissä tapauksissa, 
joissa lasten ja nuorten tai nuorten ja aikuisten aineistojen raja on häilyväinen ja voidaan olettaa, että 
kysyntää on eri kohderyhmissä. 
 
Nuorten kokoelmassa painotetaan ajankohtaisia ja suosittuja teemoja sekä kirjailijoita ja muita tekijöitä. 
Tietoaineiston osalta tarkkoja rajauksia ei ole mielekästä luoda. Tietokokoelmiin vaikuttaa pitkälti myös 
kustantajien tarjoama aineisto. Hittikirjoilla on vahva lukemiskynnystä madaltava tehtävä ja siksi kysyn-
tään on pyrittävä vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Vaikka nuorten aineistoissa painotetaan sen 
ajankohtaisuutta, on varsinkin kaunokirjallisuuden osalta huolehdittava myös kokoelman monipuolisuu-
desta, kattavuudesta ja ajallisesta syvyydestä. 
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Sarjakuvien on perinteisesti mielletty kiinnostavan nuoria. Nuortenkokoelmissa on erityisesti teini-
ikäisille suunnattua valtavirtasarjakuvaa mutta myös jonkin verran marginaalisempaa aineistoa, kuten 
taide ja underground-sarjakuvaa.  
 
Elokuvilla ja peleillä on kiistaton merkitys nuorisokulttuureissa. Nuorten elokuvakokoelmassa pyritään 
kattavuuteen. Pelien asemasta kirjastoaineistona on keskusteltu paljon ja kiivaasti. Pelit ovat viihdettä 
mutta samalla pelaaminen tukee myös vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja englanninkielen taitoa. 
Elokuvissa ja peleissä noudatetaan asetettuja ikärajoja ja kokoelmaan pyritään hankkimaan sellaisia pe-
lejä, jotka soveltuvat eri-ikäisten nuorten käyttöön. K18 pelejä ja elokuvia ei hankita. Elokuvien ja pelien 
erilaiset tallennusformaatit ja pelialustat asettavat kirjastoille haasteita. Näiden suhteen jokaisen kirjas-
ton on tehtävä omat ratkaisunsa kysynnän mukaan. 
 
Musiikki 
 
Vaski-kokoelma tarjoaa asiakkaiden käyttöön monipuolisesti musiikkia ja musiikkiin liittyvää aineistoa eri 
tallennemuodoissa. Kokoelmaan kuuluu cd-äänilevyjä, LP-levyjä, nuotteja, partituureja, soitonoppaita, 
musiikkialan lehtiä ja kuvatallenteita. Musiikkikirjallisuus kattaa muun muassa musiikin teorian, historian 
ja elämänkerrat. Kirjastot seuraavat uusien tallennemuotojen kehitystä ja niitä otetaan kokoelmiin mah-
dollisuuksien mukaan. 
 
Turun pääkirjaston musiikkiosasto tuottaa erikoistunutta ammattimaista musiikkikirjastotoimintaa ja 
sillä on suuri vastuu Vaski-kirjastojen musiikkikokoelmatyön kehittämisessä, asiantuntijuuden jakamises-
sa ja kokoelma-avun tarjoajana.  
 
Se palvelee musiikin opiskelijoita ja ammattilaisia pitämällä kokoelmassa monipuolista valikoimaa opin-
tomateriaalia, esim. soitonoppaita, etydejä, harjoitusaineistoa, pienoispartituureja jne. Kurssikirjoista 
hankitaan vain yksittäiskappaleita. Muista kulttuureista tulevien asiakkaiden ja eri ikäryhmien tarpeet 
otetaan huomioon musiikin kokoelman rakentamisessa. Kokoelmassa on myös perinne- ja maailmanmu-
siikkia. 
 
Kokoelman painotus on kotimaisessa aineistossa, josta tarjotaan mahdollisimman hyvä valikoima. Pai-
kallisen voimin tuotettu aineistoa hankitaan aktiivisesti ja kattavasti. Ulkomaisen materiaalin osalta pyri-
tään kokoelman edustavuuteen.  
 
Aineiston valinnassa Vaski-kirjastot huomioivat musiikkiaineistokokonaisuuden yhteisenä musiikkiko-
koelmana. Turhia päällekkäisyyksiä pyritään välttämään aineiston hankinnassa, jotta Vaskin musiikkiko-
koelma olisi ajallisesti ja sisällöllisesti laaja ja monipuolinen. 
 
Taidemusiikin kokoelman tavoitteena on luoda läpileikkaus länsimaisen taidemusiikin eri tyylikausilta. 
Taidemusiikin ns. peruskokoelmaa tarkistetaan siten, että kysytyistä keskeisten länsimaisten säveltäjien 
teoksista hankitaan uusia esityksiä ja versioita.  
 
Etnomusiikin aineiston on tarkoitus antaa kuva eri kulttuurien musiikista. Uutuushankintaa vaikeuttaa 
se, että etnomusiikin kenttä on maailmanlaajuinen ja siitä saatava tieto pirstaleista.  
 
Populaarimusiikin kokoelma sisältää sekä myydyimpiä ja kysytyimpiä hittejä että marginaalista aineis-
toa. Valtavaa angloamerikkalaista tarjontaa seulotaan kriittisesti.   
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Hengellisen musiikin painotus on uudessa kotimaisessa musiikissa. Joukossa on harkitusti myös omakus-
tanteita. Näytteenomaisesti kokoelmissa on myös ulkomaista, eri uskontokuntien musiikkia.  
 
Vaski-kirjastojen musiikin asiantuntijoiden verkosto luo puitteet musiikkikirjastotyölle. Tavoitteena on 
yhteistyöllä, keskustelulla ja tiedottamisella kehittää mahdollisimman yhtenäistä Vaskin musiikkiko-
koelmaa, joka esittäytyy asiakkaille selkeänä kokonaisuutena. Verkostossa on helppo tiedottaa esim. 
konserteista, tapahtumista tai kokoelmaan liittyvistä uutuuksista, muutoksista tai kehittämistarpeista. 
Verkosto toimii yhteistyö- ja tiedotuskanavana.  
 
Kokoelmasta kerrotaan ja tapahtumissa kerrotaan Vaskin musiikkikirjastojen yhteisesti ylläpitämässä 
Musasto-blogissa. 
 
 
2.5 Paikalliset erityispiirteet 
 
Vaski-kirjastot huolehtivat yhdessä alueen paikallisaineiston saatavuudesta ja säilymisestä. Turun kau-
punginkirjasto kartuttaa koko aluetta koskevaa maakuntakokoelmaa, ja yksittäiset kirjastot omia koti-
seutukokoelmiaan. Alla on lyhyt kuvaus näistä kokoelmista, tarkempi kuvaus on saatavana erillisenä 
liitteenä. 
 
2.5.1 Maakuntakokoelma 
 
Turun kaupunginkirjasto on toiminut vuodesta 1970 lähtien Varsinais-Suomen maakuntakirjastona, ja 
Turun pääkirjastoon on kerätty systemaattisesti maakuntakokoelmaa eli ns. Turku-kokoelmaa. Kokoel-
massa on Varsinais-Suomeen ja erityisesti Turkuun liittyvää tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä alueen kir-
jailijoiden ja eri taiteenlajien taiteilijoiden ja tekijöiden tuotantoa tai tuotantoon ja alueen kulttuurielä-
mään liittyvää aineistoa.  
 
Maakuntakokoelma muodostaa näyteikkunan alueen historiaan ja nykyaikaan. Siihen kerätään tämän 
alueen maantieteeseen, yhteiskuntaelämään, luontoon, kulttuuriin ja taiteeseen liittyvää aineistoa sekä 
alueen kirjailijoiden tuotantoa. Maakuntakokoelma on käsikirjastokäyttöinen ja kokoelman aineisto on 
käytettävissä Turussa pääkirjastossa.  
 

 
2.5.2 Kotiseutukokoelmat 
 
Vaski-kirjastojen kotiseutukokoelmia säilytetään kussakin kaupungin- tai kunnankirjastossa. Kotiseutu-
kokoelmien hoito- ja kehittämisvastuu on kullakin kokoelmasta vastaavalla kirjastolla. Vaski-alueen kau-
pungin- ja kunnankirjastot huolehtivat omien olemassa olevien kotiseutukokoelmien hoidosta ja kehit-
tämisestä. Suurin osa kokoelmista on käsikirjastokäyttöisiä, ja aineistoa lainataan vain harkinnan mu-
kaan. 
 
 
2.6 Kokoelma käytössä 
 
Pääsääntöisesti aineistoa hankitaan lainattavaksi, ja kokoelmien käyttöä seurataan esimerkiksi tilastojen 
avulla ja varauksia tarkastelemalla. Suuri kysyntä johtaa tarvittaessa täydennyskappaleiden hankintaan.  
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Pieni osa Vaski-kokoelmasta on tarkoitettu käytettäväksi vain kirjastossa. Näitä aineistoja ovat muun 
muassa uusimmat lehdet, hakuteokset ja jotkin erityiskokoelmat. E-kirjoja ja osaa sähköisistä palveluista 
(e-lehti- ja musiikin suoratoistopalvelut) voidaan käyttää myös kirjaston ulkopuolelta. 
 
Osa asiakkaista viihtyy kirjastoissa ja käyttää myös lainattavaa aineistoa siellä. Tämä ei näy tilastoissa, 
mutta se on merkittävä osa Vaski-kokoelman käyttöä. 
 
Vaski-kirjastojen kokoelmissa on yli kaksi miljoonaa erilaista tallennetta, ja kirjaston toimipisteissä käy yli 
kolme miljoonaa kävijää vuosittain. Vaski-kokoelmasta, yksittäisistä teoksista ja niiden sijainnista saa 
ajantasaista tietoa yhteisen Vaski-kirjastojärjestelmän kautta. Sen kautta koko Vaski-kokoelma on jous-
tavasti alueen asukkaiden käytettävissä. 
 
2.6.1 Jokeri 
 
Jokeri-kokoelman tarkoitus on, että asiakkailla on mahdollisuus saada myös uutuuskirjoja suoraan hyl-
lystä. Jokerisääntöjä tarkistetaan aika ajoin ja varmistetaan, ettei Jokeri-kokoelma kasva liian suureksi tai 
varausjonot liian pitkiksi. 
 
 
3 Hankinta 
 
Vaski-kirjastot kilpailuttavat aineistohankinnat yhdessä, näin saadaan aikaan kustannussäästöjä. Turun 
kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskus koordinoi kilpailutuksia. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa sen, 
että yksittäinen kirjasto voi hankinnoissaan ottaa huomioon Vaskin koko tarjonnan. Kunkin kirjaston 
tulee kuitenkin huolehtia oman aineistonsa riittävästä monipuolisuudesta ja siitä, että kartuttaa yhteistä 
kokoelmaa omalta osaltaan oikeudenmukaisessa suhteessa. Hankinnassa tulee noudattaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön laatusuosituksissa annettuja ohjelukuja. 
 
 
4 Säilytys: varastointi ja poisto 
 
Poiston ja varastoinnin vaihtoehtoja punnittaessa on tapauskohtaisesti harkittava: mitkä asiat kuuluvat 
elinympäristömme tärkeään muisti- tai kokemusperintöön? Mikä on tuleville sukupolville tärkeää nyky-
ajassa? 
 
4.1 Varastointi 
 
Varastoimalla aineistoa varmistetaan Vaski-kokoelman syvyys ja monipuolisuus. Teos kuvastaa aina ai-
kaansa, ja varastot ovat siten yksi kollektiivisen muistimme paikoista. Kirjastoverkon supistumisen ja 
kuntien säästötoimien myötä aktiivikokoelmat supistuvat ja yksipuolistuvat, etenkin tietokirjallisuuden 
osalta. Monia tärkeitäkin teoksia jää hankkimatta, koska ajatellaan, ettei niillä ole kirjastojen kokoelmis-
sa riittävästi kysyntää juuri nyt. Näiden teosten arvo ja merkitys korostuvat vuosien myötä, ja niiden 
saatavuuden turvaamisessa varastoinnilla on tärkeä rooli.  
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Vaski-kirjastojen varastointi on keskitetty Turkuun ja Raisioon.2 Varastokokoelmat ovat yhteiskäyttöisiä 
ja osa yhteistä Vaski-kokoelmaa. Kokonaisvarastoinnin kannalta on suotavaa, että varastointivastuuta 
hoitava kirjasto voi pyytää aineistoa (esim. sarjan täydentämiseksi) ja saada sitä varastoitavaksi yli kun-
tarajojen. 
 
Vaski-kirjastot varastoivat paikallisiin varastoihin kirjaston oman kokoelman, asiakaspalvelun ja kysyn-
nän kannalta olennaista aineistoa, kuten aktiivisessa käytössä olevaa, sesonki- ja paikallisaineistoa. 
 
Turun merkitys Vaski-kirjastojen varaston ylläpitäjänä ja kehittäjänä on suuri. Turku maakuntakirjastona 
kehittää ja organisoi Vaski-varastointia tässä linjatuilla tavoilla. Valtakunnalliset varastointiratkaisut ote-
taan huomioon. Kansallinen Varastokirjasto ei kuitenkaan korvaa omaa varastoa vaan täydentää sitä.  
 
Musiikkiaineistolle ei toistaiseksi ole luotu valtakunnallista varastoratkaisua eikä varastoinnin ohjeistus-
ta. Johtoryhmän päätöksen mukaan Turun musiikkiaineisto varastoidaan edelleen Turkuun ja muut Vas-
ki-kirjastot voivat tarvittaessa lähettää varastoitavia CD-levyjään Raisioon. Musiikin varastointia linjataan 
tarkemmin kohdassa 4.1.2 Varastoinnin erityispiirteitä. 
 
Varastointi koskee ensisijaisesti suomenkielisiä kirjoja. Sen lisäksi varastoidaan harkinnan mukaan myös 
ruotsinkielistä ja vieraskielistä, lähinnä englanninkielistä aineistoa. Ruotsin- ja vieraskielisestä aineistosta 
varastoidaan kunkin aihepiirin klassikot ja muuta aineistoa siinä tapauksessa, että kyseisestä aiheesta ei 
ole saatavilla vastaavaa suomenkielistä aineistoa. Hyvin saatavilla olevasta vieraskielisestä aineistosta 
suositaan kuitenkin täydennyskappaleen hankintaa eli kulunut kirja korvataan mieluummin uudella kuin 
varastoidaan. 
 
Kokoelman suomenkielisen aineiston osalta varastointi on merkittävää myös siksi, että suomalainen 
kustannuspolitiikka ei takaa esim. eri alojen klassikoiden jatkuvaa saatavuutta. Lisäksi kirjan kaupallinen 
kiertokulku on nopea ja tuntuu kiihtyneen vuosien myötä, joten varastointi tukee aineiston saatavuutta 
lähivuosienkin takaa. 
 
Varastoinnin merkitystä lisää myös se, että joistakin kielistä ja aiheista käännetään suomeksi vain vähän 
ja satunnaisesti, joten varastointi tuo kokoelmaan laaja-alaisuutta ja monikulttuurisen näkökulman jat-
kuvuutta. 
 
 
 
 
Varastointi koskee pääasiassa kirjoja. Muita aineistolajeja varastoidaan valikoidummin.  Suurimmasta 
osasta varastoidaan vain yksi nide. Asiakkaiden jatkuvasti käyttämiä teoksia varastoidaan useampi kap-
pale. Hyvin likaisia ja huonokuntoisia niteitä ei varastoida. 
 
 
4.1.1 Viimeiset niteet ja paljon lainattu huonokuntoinen varastoaineisto 
 
Kirjastot huolehtivat, että Vaski-kokoelman viimeisiä niteitä ei hävitetä ilman harkintaa. 
 
 

                                                           
2 Vaski-johtoryhmän päätös 14.12.2012 http://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121214-vaski-johtoryhmc3a4n-
pc3b6ytc3a4kirja.doc  

http://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121214-vaski-johtoryhmc3a4n-pc3b6ytc3a4kirja.doc
http://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121214-vaski-johtoryhmc3a4n-pc3b6ytc3a4kirja.doc
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Vaskin paikallisissa varastoissa on nimekkeitä, jotka ovat vanhoja ja huonokuntoisia mutta joita laina-
taan paljon. Kirjastot huolehtivat poistoja tehdessään, että sellaiset nimekkeet, joita lainataan varasto-
kokoelmista edelleen paljon, siirretään yhteiseen Vaski-varastoon vaikka varastossa nimekettä olisikin 
entuudestaan. Tässä on huomioitava myös se, että uuteen kirjastojärjestelmään ei ole tallentunut van-
hojen järjestelmien nimekekohtaisia lainaustilastoja.  
 
 
Turku on laatinut pikaohjeistuksen Turkuun varastoitavasta aineistosta, jossa ohjeistetaan varastointia 
erityisesti viimeisten tai melkein viimeisten niteiden osalta. Ohjeet löytyvät Vaski-extranetistä3. Turku 
tarkentaa varastolinjauksiaan vuoden 2015 aikana. Sen jälkeen varastolinjaukset muokataan Vaski-
kirjastojen yhteisiksi koko Vaski huomioiden. Näiden linjausten pohjalta päivitetään varastointiohjetta 
tarpeen mukaan. 
 
Raisioon varastoitavasta aineisto laaditaan samanmuotoinen ohjeistus, joka on luettavissa Vaski-
extranetissä4.  
 
 
4.1.2 Varastoinnin erityispiirteitä 
 
Varastoinnissa huomioidaan valtakunnalliset varastointiratkaisut, verkossa vapaasti saatavilla oleva ai-
neisto sekä alueen yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen kokoelmat. On huomioitava, että koko kirjasto-
verkko on voimakkaassa muutoksen tilassa, eikä kirjastoilla ole kansallista kokoelmapolitiikkaa tai -
linjausta. Kirjastot eivät siis voi jättäytyä kokonaan kirjastoverkon varaan vanhemman aineiston osalta. 
 
Kausijulkaisut 
 
Vaski-kirjastot varastoivat lehtiä omista lähtökohdistaan. Turun pääkirjasto varastoi monipuolisesti eri 
aihealueiden lehtiä sekä paikallislehtiä niin painettuina kuin mikrofilmeillä. Turun kausijulkaisujen säily-
tystiedot löytyvät Vallusta: http://vallu.turku.fi/. Ennen vuotta 1910 julkaistut digitoidut sanomalehdet 
ovat vapaasti luettavissa Kansalliskirjaston verkkopalvelusta. 
 
Musiikki 
 
Musiikki ei vanhene sisällöllisesti. 
 
 
 
Raision pääkirjastoon varastoidaan kaikkien Vaski-kirjastojen, paitsi Turun, musiikin cd-levyjen viimeiset 
kappaleet. Turku varastoi oman musiikkiaineistonsa. Raisio ja Turku karsivat turhia nimekekohtaisia 
päällekkäisyyksiä varastokokoelmissa.  
 
Teoksista varastoidaan eri julkaisuversioita. Erityisesti taidemusiikin teoksista voidaan varastoida use-
ampia eri versioita esityksistä. Taidemusiikkikokoelmassa teosten eri levytykset ovat kokoelman rikkaus. 
 
 

                                                           
3 http://vaski.files.wordpress.com/2013/01/turkuun-varastoitava-aineisto-ohje-viimeisten-niteiden-poistoon-ja-
varastointiin.pdf  
4 http://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/  

http://vallu.turku.fi/
http://vaski.files.wordpress.com/2013/01/turkuun-varastoitava-aineisto-ohje-viimeisten-niteiden-poistoon-ja-varastointiin.pdf
http://vaski.files.wordpress.com/2013/01/turkuun-varastoitava-aineisto-ohje-viimeisten-niteiden-poistoon-ja-varastointiin.pdf
http://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/
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Cd-levyjä poistettaessa kirjastot tarkastavat Vaski-kokoelman tilanteen. Mikäli kyseessä on Vaskin vii-
meinen nide, kirjasto arvioi itse tai epävarmoissa tilanteissa kysyy ennen poistamista mielipiteen Raisios-
ta. Turun kirjastot konsultoivat Turun pääkirjaston musiikkiosastoa epävarmoissa tapauksissa. Näin väl-
tetään ns. korvaamattoman aineiston (esim. loppuunmyydyt klassikkolevytykset) häviäminen kokoel-
masta.  
 
Turun pääkirjasto varastoi Turun kirjastojen aikuisten musiikkitallenteita. Turku varastoi äänitteinä teos-
ten eri tulkintoja ja kaikkien musiikkilajien klassikkoja. 
 
Turun pääkirjasto toimii keskitettynä Vaski-varastona nuoteille ja musiikkikirjallisuudelle. Nuotteja ja 
musiikkikirjallisuutta varastoidaan harkiten. Ensisijaisesti huonokuntoisen aineiston tilalle hankitaan uu-
sia täydennyskappaleita. 
 
Lasten musiikkiäänitteiden ja nuottien sekä musiikkikirjallisuuden Vaski-varastona toimii Turun pääkir-
jaston varasto. Ensisijaisesti huonokuntoisen aineiston tilalle hankitaan uusia täydennyskappaleita. Klas-
sikkolevytyksiä, nuotteja ja musiikkikirjallisuutta varastoidaan harkiten, jos uusintapainoksia ei ole saa-
tavilla.  
 
4.1.3 Poikkeukset 
 
Kirja voidaan poikkeuksellisesti varastoida uutenakin, jos se on arvokas ja siten altis esimerkiksi varkau-
delle. Myös likainen ja huonokuntoinenkin kirja voidaan varastoida, mikäli se on viimeinen kappale ja 
siihen kohdistuu yhä kysyntää, tai se on muuten harvinainen ja kallisarvoinen. 
 
Turku varastoi kaiken maakuntakokoelmansa aineiston. 
 
4.2 Poistot 
 
Kokoelmien uusiutumisesta huolehditaan pitämällä hankinta ja poistot samansuuruisina. Vuosittaisten 
hankintojen ja poistojen tulisi olla n. 8 % kansainvälisten suositusten mukaisesti. Avokokoelmasta n. 40 
% olisi suotavaa olla alle 5 vuoden ikäistä. Suosituksilla tavoitellaan kokoelmien uusiutumista ja kierto-
nopeutta. 
 
Aineiston kiertoa seurataan monipuolisesti eri tilastojen avulla. Ns. nolla-lainoja tarkkaillaan, ja mikäli 
kirja ei muutamaan vuoteen ole ollut lainassa, sen poistoa tai varastointia harkitaan. 0-laina ei kuiten-
kaan suoraviivaisesti johda poistoon vaan edellyttää nimekekohtaista harkintaa.  Harkinnassa huomioi-
daan mm. klassikot, omaa aikaansa peilaavat puheenvuorot ja käyttäjäryhmien intressit. On myös hyvä 
muistaa, että aineiston sisällönkuvailu ja sijoittelu vaikuttavat merkittävästi sen löytymiseen ja lainaami-
seen. 
 
 
 
 
Aineistoa poistetaan kokoelmista joko laantuneen tai muuten vähäisen kysynnän, sisältöjen vanhentu-
misen tai teosten huonokuntoisuuden takia. Myös kadonneet ja palauttamatta jääneet aineistot poiste-
taan järjestelmästä. 
 
Sisältöjen ajantasaisuus ja vanheneminen vaihtelevat eri aihealoilla ja alojen sisälläkin suuresti.  Vuosit-
tain ilmestyvän aineiston vaatii erityistä huomiota kuten myös teosten uudet painokset. 
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Yksittäistä teosta tarkkaillaan osana suurempaa kokonaisuutta. Se voi olla osa sarjasta tai sisällöltään 
ainutkertainen. Myös sen merkitystä Vaski-kokoelmassa tulee arvioida harkiten. 
 
Avohyllystä poistettua aineistoa, jota ei varastoida, tarjotaan harkinnan mukaan Varastokirjastoon, kun-
nan muille toimijoille esim. kouluille ja päiväkodeille tai erilaisille yhteisöille. Poistettuja aineistoja voi-
daan myös myydä. 
 
Av-aineisto on herkempää vioittumaan, joten niitä poistetaan etupäässä huonokuntoisuuden takia. Tek-
niikan kehittyessä tallenteiden formaatit ja laitteet muuttuvat, jolloin vanhentunut aineisto poistetaan. 
 
 
5 Kokoelmien arviointi 
 
Kirjastolain mukaan kunnan tulee arvioida järjestämiään kirjastopalveluja. Kokoelmat ja kokoelmatyö 
ovat kirjastopalvelujen tuottamisen ytimessä, joten on erityisen tärkeää arvioida kokoelmia systemaatti 
 
 
sesti, säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että Vaski-kirjastoissa kokoelmia arvioidaan sekä 
paikallisesti että seudullisesti koko Vaski-tasolla. Paikallisella tasolla arviointivastuu on kunnalla.  
 
Vaski-kirjastoissa sovitaan yhteisistä kokoelmien arvioinnin käytännöistä. Arvioinnissa otetaan huomi-
oon yleisten kirjastojen laatusuositukset. Yhdessä huolehditaan siitä, että kirjastoissa tunnetaan valta-
kunnalliset kokoelmiin liittyvät suositukset ja annetaan ohjeistusta siihen, miten Auroran työkaluilla saa-
daan tarvittavat tunnusluvut ja raportit. 
 
 
5.1 Käyttäjät ja kokoelmat 
 
Vaski-kirjastot on pilottina Kansalliskirjaston hankkeessa, jossa kirjastojen aineisto- ja lainaustietoja yh-
distetään väestökarttatietoihin, ja pyritään näin syvällisempään analyysiin kirjaston asiakkaiden käyttäy-
tymisestä, toiveista ja tarpeista. 
 
Vaski-kirjastojen aineisto- ja lainatietokannasta otetaan kaksi kertaa vuodessa läpileikkaus ja nämä tie-
dot yhdistetään väestökarttatietoihin. Tämän analyysin tuloksena saadaan kirjastokohtaiset raportit, 
joiden avulla tarkastellaan kirjastojen vaikutusalueita, näiden alueiden väestörakenteita ja kirjastojen 
kokoelmien suhdetta käyttäjien ikärakenteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Toisena osa-alueena analy-
soidaan aineistojen liikkumista Vaski-alueella ja etsitään keinoja kokoelmien parempaan kohdentami-
seen. 
 
Projektin tuloksia käsitellään vuosittain eritasoisissa työpajoissa, joissa tuloksia sovelletaan käytännön 
kokoelmatyöhön ja pohditaan analyysitavan kehittämistä. 
 
 
5.2 Yleisten kirjastojen laatusuositukset 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut yleisille kirjastoille laatusuosituksen kirjastopalveluiden kehittämisen 
työvälineeksi. Laatusuosituksissa määritellään joitakin kokoelmiin liittyviä suosituksia, joiden suhteen kokoelmia 
tulisi arvioida. Vaski-kirjastot arvioivat laatusuositusten toteutumista ja kehittävät toimintaa niiden perusteella.  
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Alla on listaus niistä kokoelmaan vaikuttavista suosituksista, joiden toteutumista Vaski-kokoelmassa arvioidaan 
sekä kokonaisuutena että kuntakohtaisesti. 
 
Kokoelmia koskevat laatusuositukset 
Laaturaportti s.51 
Kokoelmien laatusuosituksien toteutumista seurataan vuosittaisessa Vaski-tilastoraportissa. 
 

OKM:n laaturaportin suositukset Selvitettävä kohde Vaskissa Huom. 

Uutuustarjonta 300 – 400 kirjaa / 
1000 asukasta. Pienissä kunnissa 
suurempi. 
 

Uutuushankintojen ja kirjahan-
kintojen määrä 

- OKM yhteenveto (hankittu 
aineisto kaikkiaan; ei pelkäs-
tään kirjat) 

Vuosittaiset hankinnat ja poistot 8 
% kirjakokoelmista (kansainvälinen 
suositustaso). 
 
 
 
 
Uusiutumisesta huolehditaan pi-
tämällä hankinnat ja poistot sa-
mansuuruisina. Alle 5 vuoden ikäi-
sen aineiston määrä avokokoel-
massa 40 %. 
 

Kokoelmien uusiutumisnopeus 
ja kiertonopeus 

- Auroran rapotointityökalu  
- huom.  kiertonopeus ei yksise-

litteinen kriteeri. Kiertonopeus 
voi kasvaa myös niin, että ko-
koelma supistuu ja lainaus vä-
henee. 

 
- onko suosituksella ylärajaa – 

voiko kokoelma olla 100 
%:sesti alle 5 v. vanhaa? Vrt. 
myös Käyttäjät ja kokoelmat –
analyysin tulos, joka viittaa sii-
hen, että liian tuore kokoelma 
ei ole käyttäjistä vetovoimai-
nen 

Peruskokoelmassa vähintään 50 
tilattua vuosikertaa. 
 
Laadukkaassa lehtikokoelmassa on 
vuosikertoja 15 - 20 kpl / 1000 asu-
kasta. 
 

Lehtien määrä - elektroniset lehdet 
 

 Monikielinen aineisto - monikielisen aineiston Vaski-
kokoelma 

- lainaus 
 

Musiikki-, elokuva, nuotti- yms. 
aineiston pieniä kokoelmia uhkaa-
va sisällöllinen pirstoutuminen 
estetään. 
 
Kokoelmien eheyttä ja erikoistu-
mista edistetään kokoelmapolitii-
kan linjauksilla ja valinnoilla. 
 

Musiikin aineisto - musiikin Vaski-kokolema ja 
varasto 

- musiikkiaineiston käytöstä 
tietoa käyttäjät ja kokoelmat -
projektista 
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5.3 Seurattavat tunnusluvut 
Kokoelmia ja niiden käyttöä voidaan tarkastella mm. tähän taulukkoon listatuilla muuttujilla. Kukin Vaski-kirjasto 
tarkastelee omaa kokoelmaansa. Osaa muuttujista seurataan vuosittaisessa Vaskin tilastoraportissa. 
 

Tunnuslukutyypit Selvitettävä kohde Vaskissa Huom. 

Asiakaskunta - asukasluvut kunnittain / Vaski 
- väestörakenne kunnittain / Vaski 

 

Resurssitunnuslu-
vut eli panosmitta-
rit 

- kokoelmien laajuus kirjastoittain / Vaski-
kokoelma / asukaslukujakauma 

- kirjastoaineistokulut kirjastoittain / Vaski 
/asukaslukujakauma 

- e-aineistokulut / kirjastoaineistokulut / kir-
jastoittain - Vaski 

- hankinnat kirjastoittain / Vaski-kokoelma / 
asukaslukujakauma 

- kokoelma (aineistolajit) / asukas 
/kirjastoittain – Vaski 

- hankinnan osuus määrärahoista / lainauk-
sen osuus kaikista lainoista 

 

- mittari: noudattavatko jakaumat 
asukaslukujakaumaa? 

- kirjastoaineistokulut = kaikki ko-
koelmiin ostettu ja asiakkaiden ja 
henkilökunnan käyttöön tarkoitet-
tu aineisto.  

- tekijänoikeusmaksut, digitaalisen 
ja verkkoaineiston hankinta- ja li-
senssimaksut ja/tai tietokantojen 
sekä sisältötuotteiden käyttöoike-
usmaksut tai kertakaikkiset korva-
ukset sisällytetään mukaan kirjas-
toaineistokuluihin. 

Tehokkuustunnus-
luvut 

- lainat / kokoelma (kirjastot – Vaski) 
- aineistolajeittain, luokittain, kielit-

täin, kirjastoittain 
- mediaanimäärä lainoilla/teos 
- saadut kaukolainat / lähetetyt kaukolainat 
- ns. nolla-lainojen osuus kokoelmasta 
- varausjonot 
 

- =kiertonopeus 
- Kirjastoittain / Vaski 

- mittari: valtakunnalliset keskiarvot 
ja laatusuositukset 

 
 
- mittari: seurataan varausjonojen 

pituutta suhteessa nidemääriin. 
Neljä varattavaa nidettä / varaus 
 

kokoelmatunnus-
luvut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kokoelma 
- niteet/ asukas 
- Alle 5 vuotta vanhan aineiston osuus avo-

kokoelmasta 
- niteet aineistolajeittain / kokoelma 
- niteet / luokka 
- lastenaineisto / kokoelma 

- kaunoaineisto - tietoaineisto / las-
tenaineisto 

- nuorten aineisto / kokoelma 
- kaunoaineisto - tietoaineisto / nuor-

tenaineisto 
- aikuisten aineisto / kokoelma 

- kaunoaineisto - tietoaineisto / ai-
kuistenaineisto 

- Aineiston jakautuminen kielen mukaan kir-
jastoittain/Vaski-kokoelma/väestörakenne 

- Aineiston jakautuminen lapset – nuoret - 
aikuiset / kokoelma / väestörakenne 

- erityisryhmien aineistot / kokoelma  
- aineisto luokittain / lainaus luokittain / han-

kinta luokittain / poistot luokittain 
 

 
 
- mittari: laatusuositus 40 % 
 
Vastaako kokoelma väestörakennetta? 
Ikäjakauma, kielijakauma, erityisryh-
mät 
- käyttäjät ja kokoelmat -projektissa 

kehitettävät työkalut 
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- hankinta 
 
 
 
 
 
 
 

- poistot 

- niteet aineistolajeittain 
 
- niteet / kokoelma 
- niteet / asukas 
- lastenaineisto / 1000 lasta 
- nimekkeet kpl / vuosi 
- nimekkeet / ilmestyneet nimekkeet 
 
- poistot / kokoelma 

- aineistolajeittain, luokittain, toimi-
pisteittäin 

- poistot / hankinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- mittari: laatusuositus  300-400 
kirjaa / 1000 asukasta 

- mittari: laatusuositus 8 % 
 
 
- mittari: laatusuositus 8 % 
 
 
- mittari: poistot ja hankinta mah-

dollisimman lähellä toisiaan 
 
 

Tuotostunnusluvut - lainojen määrä kirjastoittain / Vaski 
- lainojen määrä aikuiset – lapset / kokoelma 

aikuiset – lapset / väestön ikäjakauma 
- lainojen määrä aineiston kielen mukaan / 

kokoelma kielen mukaan / väestön kielija-
kauma 

- verkkokirjaston käynnit 
- verkkouusinnat ja -varaukset 
- e-aineistojen käyttö 

- e-kirjojen ja äänikirjojen lainaus 
- tietokantojen käyttö 
- e-palveluiden käyttö 

 

Alueelliseen yh-
teisasiakkuuteen 
liittyvät tunnuslu-
vut ja mittarit 

- kirjastopalveluiden saavutettavuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kirjastojen lainaajamäärät / osuus lainaajis-

ta kotikunnan mukaan 
- postinumeron mukaan 

- varausten määrä noutopaikassa / varaajan 
kotikunta 

- varaajan ikä, sukupuoli, äidinkieli 
tms. 

- mittari:  
- laatusuositus: suurimmal-

la osalla kunnan asukkais-
ta matkaa kirjastoon alle 2 
km tai kirjastoon on hyvät 
liikenneyhteydet ja matka-
aika kohtuullinen (alle 
puoli tuntia). 

- väestöpistekartta 
 
- Vastaako käyttäjärakenne kirjasto-

jen kokoelmia? 
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6 Kokoelmalinjauksien täydentäminen, tarkastaminen ja päivitys 
 
Vaski-kirjastojen yleiset kokoelmalinjaukset tarkistetaan tarvittaessa mutta vähintään joka toinen vuosi. 
Tällöin arvioinnin perusteella voidaan laajempia kokoelmalinjauksia muuttaa kokoelmien ja niiden käyt-
töä, Vaskikirjastojen strategiaa sekä yhteiskunnallista kehitystä paremmin tukeviksi. 
 
Vaskikokoelman linjauksia päivitetään myös silloin, kun Vaski-yhteistyössä tapahtuu merkittäviä muu-
toksia. 
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