
 

 

Kellutuskokeilu Vaskeissa 
 

Tehtäväksianto 
 
Vaskin työvaliokunta 1.3.2016: 
 
Keskusteltiin kellutuksesta ja todettiin, että onnistunut kellutus edellyttäisi myös yhteistä hankintaa kellutettavan 
aineiston osalta. Sovittiin, että kokoelmatyöryhmä valmistelee esitystä kellutettavasta aineistosta 20.5.2016 
työvaliokuntaan. Asia viedään johtoryhmän päätettäväksi 3.6.2016 johtoryhmän kokoukseen. 
 
 

Yleisiä huomioita kellutuksesta 
 

- aineistoa ei hankita tietylle osastolle, vaan aineistoa hankitaan kirjaston kokoelmaan  keskitetty valinta 
ja koko kirjaston yhteinen määräraha, jota ei ole jyvitetty osastoille / lähikirjastoille 

- missään ei toistaiseksi kokoelma kellu kuntarajojen yli, kellutukset kuntakohtaisia 
- liitteenä taulukkoon koottuja kellutukseen liittyviä kokemuksia Vantaalta, Oulusta ja Tampereelta 
- tuleva laki ei salli maksun perimistä varauksista  kokoelmasta aidosti yhteiskäyttöinen 

 
 

Kellutuskokeilun reunaehtoja 
 

- kokeilun tulee olla riittävän laaja ja pitkäkestoinen, jotta saadaan kokemusta siitä, miten kellutus vaikut-
taa 

o valinnan ja hankinnan keskittämiseen  
o uuden aineiston käsittelyprosessiin 
o kuljetusten ja varausten määriin 
o aineistomäärärahan yhteiskäyttöön 
o aineiston tarjontaan ja asiakaskokemukseen eri toimipisteissä 
o kokoelmatyöhön ja -hallintaan 
o aineiston hankintapaikkojen kilpailutukseen 
o ja mitä se edellyttää järjestelmältä 

 
 

Kokoelmaryhmän ensisijainen ehdotus 
 

- testataan kellutusta ensin Turun sisäisenä kellutuksena  saadaan kokemuksia nopeammin. Turussa voi-
taisiin testata sekä kelluvaan kokoelmaan hankkimista että olemassa olevan kokoelman kellutusta  

- esim. määrärahojen yhteiskäyttö vaatinee kunnissa monipolvista päätöksentekoa 
- vrt. myös muiden kirjastojen käytännöt: kuntarajoja ylittävää kellutusta ei ole vielä missään käytössä 

 
 

Jos kellutusta halutaan testata vaskitasoisena, kokoelmatyöryhmä ehdottaa: 
 

Kokeilu 1: osa uutuusaineistosta hankitaan kelluvaan kokoelmaan   
 
Ehdotuksessa ei oteta kantaa siihen, missä kirjastossa keskitetyt työt (esim. valinta, hankinta, aineiston käsittely) 
tehdään. 
 

Valinta ja hankinta 
 
Ehdotus 1.1 

- hankitaan kelluvaan kokoelmaan joidenkin suurten kustantamoiden (esim. WSOY, Otava, Tammi, Gum-
merus) koko kevään tarjonta, arviolta noin 8.000 nidettä 



 

 

o vaihtoehto 1: valinnan tekee ”valistunut yksinvaltias” 
o vaihtoehto 2: muodostetaan työryhmä / työryhmiä, joissa on edustus erilaisista Vaski-kirjastoista 

ja asiantuntemusta erilaisista aineistoista. Ryhmä(t) tekevät valinnan. Tämä lienee demokraatti-
sempi ja parempi vaihtoehto. 

- ratkaistavaa mm. se, miltä pohjalta valinta lähtee, luodaanko Vaskin oma hankintapolitiikka vai lähde-
täänkö nykyisten valintakäytäntöjen pohjalta liikkeelle 

- Sovittava Vaski-kirjasto tilaa kirjat koko Vaskin kattavaan kelluvaan kokoelmaan 
o aineistot tilataan valmiiksi muovitettuina 
o hankinnan hoitavan kirjaston lisäresurssit ja -tilan tarve? 
o lisätyöpanoksen tarpeen arviointi ja korvaaminen työn tekevälle kirjastolle? 

- hankintaan käytettävän määrärahan tarve ennakoidaan ja jyvitetään toteutuneen mukaan kirjastojen 
asiakasluvun mukaisessa suhteessa 

o onko tämä riittävän oikeudenmukainen jakoperiaate, vai joutuvatko pienimmät kirjastot maksa-
maan suhteettoman suuren osan – viekö tämä liian suuren osan niiden aineistomäärärahasta? 

o mitä vaatii päätöksenteolta kunnissa? 
o millä kriteereillä aineistorahaa seurataan – lapset/nuoret/aikuiset, tieto/kauno… 

 
Ehdotus 1.2 

- jos määrärahan yhteiskäyttö on liian haastava, kukin kirjasto tekee valinnat omien linjaustensa mukaan ja 
hankkii itse aineistot kelluvaan kokoelmaan ja käsittelee ne lainauskuntoon 

- tässä vaihtoehdossa ei saada kokemusta keskitetystä valinnasta, hankinnasta ja niteiden käsittelystä, 
mutta saadaan kokemusta kellutuksen vaikutuksista kuljetusten määriin 

 
 

Uuden aineiston vastaanotto- ja käsittelyprosessi 
 
Ehdotus 
Sovitaan, mikä Vaski-kirjastoista vastaa 

- aineiston vastaanottamisesta ja saapumismerkinnöistä Auroraan 
- aineiston kuvailusta  

o hyllypaikat, luokituksen tarkkuus? 
- niteiden tarroituksesta ja muusta lainauskuntoon saattamisesta 

o kaikissa kunnissa ei RFID käytössä, miten huomioidaan? Sokkotarrat tarvitaan kaikkeen aineis-
toon? 

o miten määritellään ja sijoitellaan Jokerit? Vai luovutaanko Jokereista kelluvan kokoelman osalta? 
o kirjastojen erilaisia merkitsemistapoja ja luokituseroja ei voida huomioida, miten vaikuttaa hylly-

tykseen toimipisteissä? 
- niteet lähtevät purkamaan suoraan varausjonoja, eivät käy toimipisteissä  

o ne niteet, joihin ei kohdistu varauksia, jaetaan toimipisteisiin ennakkoon sovittavalla tavalla 
o niteet käsittelevän kirjaston lisäresurssit, lisätilan tarve? 
o lisätyöpanoksen tarpeen arviointi ja korvaaminen työn tekevälle kirjastolle? 

 
 

Kokeilu 2: osa olemassa olevasta kokoelmasta kelluu 
 
Ehdotus 

- joko kaikki Vaski-kirjastojen av-aineistot tai tietyt osat av-kokoelmasta (esim. elokuvatallenteet ja/tai mu-
siikki ja/tai äänikirjat…) kelluvat eli jäävät siihen kirjastoon, johon ne palautuvat.  

- uutuushankinta näiden aineistojen osalta, ei hankita kelluvaan kokoelmaan? 
- kelluvatko av-aineiston uutuudet? 

 
 

Tuloksia ja selvitettävää 
 



 

 

Kuljetusten ja varausten määrä 
 

- onko tämä (= kokeilut 1 ja 2) riittävä otos, jotta kellutuksen vaikutuksia logistiikkaan ja varausten määrään 
voidaan arvioida? 

- miten juuri näiden aineistokokonaisuuksien vaiheita voidaan seurata ohjelmallisesti? Tarvitaanko manu-
aalista seurantaa? Mikä on vertailukohta? 

- pystytäänkö nyt käytettävissä olevilla työkaluilla arvioimaan, minne aineistoa kertyy ja mistä sitä jää uu-
pumaan, esim. käyttäjät ja kokoelmat -analyyseilla? 

 
 

Aineiston tarjonta ja asiakaskokemus toimipisteissä 
 

- miten arvioidaan kellutuksen vaikutusta kirjaston tarjontaan – heikentää, monipuolistaa? Esim. Pyhäran-
taan hankittu on hankittu vuonna 2015 13 kpl elokuvatallenteita, laajeneeko vai supistuuko tarjonta kellu-
tuskokeilun myötä? 

- liitteenä taulukko Vaski-kirjastojen hankinnoista (kpl, euromääräinen arvo) v. 2015, josta näkee uutuus-
tarjonnan määrän ja erot niiden määrissä kirjastoittain 

- asiakaskyselyt ennen ja jälkeen kellutuksen aloittamisen? 
 

 

Kokoelmatyö 
 

- sovitaan pelisäännöistä: kuka poistaa, kuka tilaa täydennyksiä… Vai olisiko erillinen kellutustyöryhmä jär-
kevä? Se voisi hoitaa paitsi hankinnan, myös täydennykset, poistot ja seurannan. 

- miten kokoelman ylläpitokustannukset jaetaan, ja kenellä on oikeus hankkia täydennyksiä kokoelmaan 
- mitä tehdään tilanteissa, kun kirjoja/av-aineistoja on jossain toimipisteessä liikaa / liian vähän 
- miten hoidetaan hyllytys niissä tapauksissa, että kirjastoon tulee esim. av-aineistoa, jota siellä ei tavalli-

sesti ole 
 

 

Aurora / Koha 
 

- kellutuksen vaatimat Auroraan tehtävät muutokset, vaatii lisäselvitystä 
o onko jotakin erityistä huomioitavaa ja valmisteltavaa siinä, että kellutus koskee koko kimpan ai-

neistoja? 
o kelluva kokoelma = ”Vaski-kokoelma”, jonka käyttöä, kuljetuksia yms. helpompi seurata? 
o esim. Turun aiheryhmät edellyttävät Auroran räätälöintiä (epävarmaa, saadaanko muutokset teh-

tyä) 
o manuaalinen lajittelu ei saa lisääntyä, vaan järjestelmää kehitettävä niin, että se hoitaa lajittelun 
o tarvitaanko erillistä kokoelman- ja kellutuksen hallintaohjelmaa, esim. cHQ? 

- miten kokeilun suunnittelussa on huomioitava mahdollinen Kohaan siirtyminen (oletus: kellutus on käy-
tössä myös silloin kun ja jos Kohaan siirrytään) 

- selvitettävä, minkälaisia koko Vaski-kokoelmaa koskevia tilastoja ja analyysejä Aurorasta/Kohasta on tar-
peen / mahdollista saada 

 
 

Kilpailutus 
 

- miten kellutuskokeilu huomioidaan mahdollisessa uudessa aineistokilpailutuksessa – osa aineistoista tila-
taan keskitetysti ja lähetetään yhteen osoitteeseen? 

 
 

Henkilökunnan koulutus  
 

- opastusta ja kokemuksia niistä kirjastoista, joissa kellutus on käytössä. Esitys Tampereen kokemuksista 
29.8. 



 

 

- ongelmien ennakointi ja proaktiivinen ote: pyritään varautumaan tuleviin ongelmiin ja pohtimaan ratkai-
suja jo etukäteen 

- henkilökunnan osallistaminen suunnitteluun 
- asenneilmapiirin muokkaus 

 
 

Kokeilun valmistelu, kesto, seuranta ja arviointi  
 

- miten valmistelutyötä jatketaan – projektointi?  
- kokeilu kestää v. 2017? 
- tsekkauspisteet kolmen kuukauden välein? 
- missä tapauksissa kokeilu voidaan keskeyttää ja mitä tapahtuu kelluvaan kokoelmaan hankituille kirjoille? 
- kokonaisarviointi marraskuussa 2017? 
- päätös kokeilun jatkamisesta/päättämisestä/kellutuksen vakiinnuttamisesta ja laajentamisesta vuoden 

2017 lopussa? 
 


