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Yleisesti
● lähtökohta: kellutetaan mahdollisimman isoa osaa Tampereen 

kaupunginkirjaston kokoelmasta
● kellutus aloitettiin 3.2.2016 pääkirjaston ja lähikirjastojen kesken. Tämän 

kelluvan kokoelman ulkopuolelle jäivät Tampereen kirjastoautot ja 
kotipalveluyksiköt

● lopputilanteessa meillä on 3 erillistä kelluvaa kokoelmaa
○ pääkirjaston + lähikirjastojen kelluva kokoelma
○ kirjastoautojen kelluva kokoelma, joka sisältää Kustaan ja Roosan kokoelmat
○ kotipalveluyksikköjen kelluva kokoelma

● tiettyjä aineistoja ei haluttu kelluttaa kelluvan kokoelman sisällä



Valmistelevia toimenpiteitä
Työ 1: Kelluvan kokoelman luominen Yksikköryhmät-asetuksissa Tampereen 
kaupunginkirjaston yksiköille poislukien koti- ja laitospalveluiden yksiköt ja 
kirjastoautot.



Valmistelevia toimenpiteitä
Työ 2: Axiell teki nidekohtaisen täppämuutoksen: "Ei kellu" -täppä seuraavin 
määrityksin

1. aineistolaji on 'Nuotti', 'Partituuri' tai 'LP-äänilevy', ja yksikkö ei ole koti- tai laitospalveluyksikkö eikä 
kirjastoauto

2. julkaisutyyppi on aikakauslehti, ja yksikkö ei ole koti- tai laitospalveluyksikkö eikä kirjastoauto
3. osasto on 'Käsikirjasto', 'Lehtilukusali', 'Työhuone', 'VIP' tai 'Varasto', ja yksikkö ei ole koti- tai 

laitospalveluyksikkö eikä kirjastoauto
4. osasto on 'Lastenosasto' ja sijainti on 'Varasto', ja yksikkö ei ole koti- tai laitospalveluyksikkö eikä 

kirjastoauto
5. sijainti on 'Hervanta-kokoelma' tai 'Pirkanmaa-kokoelma'
6. yksikkö on 'Hervannan kirjasto' ja 028-kentässä on 'celia' ja aineistolaji on 'Äänikirja'.



Valmistelevia toimenpiteitä
Työ 3: Axiell siirsi Tampereen kaupunginkirjaston kelluvien yksiköiden 
aikuistenosaston 78*-luokassa olevat niteet kunkin yksikön Musiikkiosastolle 
(yksikkölistalta jätettiin pois lähikirjastojen siirtokokoelma ja kaukopalvelu). 
Siirto-ohjeet:

● Luokka 78* piti ottaa niteen luokasta, ei esim. 084-kentästä.
● Jos yksiköllä ei ole musiikkiosastoa, osasto lisättiin.
● Niteiden omistaja-, koti-/siirtolaina- ja havainto-osastoksi muutettiin 

Musiikkiosasto.



Valmistelevia toimenpiteitä
Työ 4: Kellutukseen siirryttäessä Axiell päivitti SIP2-palvelinta. Vanhassa 
versiossa kelluva aineisto ei lajittunut automaatilla oikein vaan kaikki meni 
kuljetettaviin. Uusi versio lajittelee kelluvat niteet palautusyksikköön eikä enää 
kotiyksikköön.



Valmistelevia toimenpiteitä
Työ 5: yksiköt yhtenäistivät ja yksinkertaistivat tarroitus- ja 
hyllypaikkakäytäntöjään. Hankalia ovat nidekohtaiset hyllypaikat tyyliin 
"pääkirjaston elämäkerrat kaikki 99:ssä vaikka olisivat kirjailijoita, taidemaalareita, 
urheilijoita". Vastaavasti lähikirjastot tarroittivat novelleja ja elokuvia, vaikkei omaa 
genre-hyllyä heillä olisi ollutkaan.



Valmistelevia toimenpiteitä
Sovittuja työprosesseja:

● Kokoelmia ei ole lähdetty tasaamaan. Kellutuksen jälkeen otettiin puolen 
vuoden koeaika, jolloin annetaan aineiston kertyä, ja koeajan jälkeen 
katsotaan lopputulos, suunnitellaan tasausmenetelmä ja aletaan tasaamaan.

● Toisen yksikön aineistoa saa poistaa.



Kokemukset
● kokemusta kertynyt melko lyhyen aikaa. Mikä on aineiston vuodenkierto?
● kuljetettavan sisäisen aineiston määrä pieneni, mutta 

kuljetusmaksuttomuuden vuoksi seutukuljetusten määrä kasvoi
● kun myös kuljetusmaksu poistui, asiakaspalaute pääsääntöisesti positiivista
● myös varausmaksu pitäisi poistaa
● kun aineistoa kulkeutuu yksiköstä toiseen, menee tilaa omalta kokoelmalta? 

Onko kellutuksen myötä tullut aineisto "ylimääräistä" vai sellaista jota ko. 
yksikön kokoelmassa pitäisikin olla?



Kokemukset 2
● raporttityökaluja, analyysia tarvittaisiin uudesta tilanteesta: miten aineisto 

kulkee, mitä lainataan missäkin?
● arviot esimerkiksi kirjastojen tekemistä hyllyvarausten määristä vaihtelevat. 

Jonkin verran omien yksiköiden kokoelmia pyritään hallinnoimaan 
hyllyvarauksin, esimerkiksi pyritään huolehtimaan kirjasarjojen eri osien 
saatavuudesta



Ongelmat
1. Axiellin kanssa sovittiin muutosajosta sähköpostitse ja ajo-ohjeita säädettiin 

melko viime hetkillä. Muutosajossa tuli virheitä siinä, mitkä aineistot 
määriteltiin ei kelluviksi.

2. Muutosajosta huolimatta asiakaspalveluissa on tullut vastaan niteitä, jotka 
eivät kellu vaikka pitäisi. Ongelmaa selvitetään. Näyttää siltä, että kaikki 
virheellisesti ei kelluvat on hankittu vuoden 2011 aikana.

3. Verkkokirjasto: kellutuksen aloittamisen jälkeen verkkokirjaston 
hakulomakkeilla toimipaikkarajaus ei toimi enää kelluttavan Tampereen osalta 
oikein. Toimipaikkarajaus näyttää hakutuloksessa teosten sijainnin niiden 
omistajuuden mukaan, mutta Tampereen kaupunginkirjaston kokoelman 
osalta todellisuudessa teokset voivat kokoelmien kelluttamisen vuoksi olla 
muissa toimipisteissä. *onko oikein ilmaistu



Ongelmat 2
4. /np-haun toimivuus: Katselmoinnissa havaittiin ongelma /np-haun kanssa: 

Auroran 5.1-versiossa /np-haku hakee omistavan tai kotiyksikön mukaan. Kun 
kokoelma kelluu, /np-haku pitäisi hakea havaintoyksikön mukaan. Korjausta 
tuli 6.0-versioon 
(http://kehitysehdotukset.axiell.fi/admin.php?pg=request&reqid=12448). 
Tässä väliaikana on pappilan hätävarana toiminut niteiden hallinnan 
laajennettu haku, jolla on mahdollista hakea havaintoyksikön mukaan. On 
tärkeää saada nide paikalla -haku toimimaan myös Arenassa.

http://kehitysehdotukset.axiell.fi/admin.php?pg=request&reqid=12448


Ongelmat 3
● Saapumiskäsittelyssä olevien ei-kelluvien niteiden asetus muuttui 

virheellisesti Käytä asetuksia -täppään. Axiell havaitsi, että ongelma koski 
tilanteita, joissa Axiell oli asettanut Ei kellu -asetuksen hankinnassa oleville 
niteille.



Kysymykset
1. Millä työkalulla Aurorassa saisi vastauksen, kuinka paljon aineistoa liikkuu eri 

yksiköissä? 
(http://support.axiell.fi/index.php?pg=request.check&id=51059oottlr; 
http://support.axiell.fi/index.php?pg=request.check&id=51061lnljvy)

2. Mikä on jonkin aineistotyypin tai luokan osuus kokoelmasta ja vastaavasti 
lainauksesta? Tuolta pohjalta voisi tehdä johtopäätöksiä, missä yli- missä 
alitarjontaa.

3. Miten keskitetty valinta vaikuttaa hankinnan tilastoihin? Keskitetyssä 
valinnassa kaikki aineisto hankitaan yhteen yksikköön ja ennalta sovitun 
jakoperusteen mukaan aineisto jaetaan eri yksiköihin.

http://support.axiell.fi/index.php?pg=request.check&id=51059oottlr
http://support.axiell.fi/index.php?pg=request.check&id=51061lnljvy
http://support.axiell.fi/index.php?pg=request.check&id=51061lnljvy


Kysymykset 2
4. Onko odotettavissa hankaluuksia OKM:n tilaston keruussa nyt kun kellutaan?
5. Saako Aurorasta tietyn luokan ja aineistolajin kierron keskiarvon ulos?
6. Niteen muutoshistoria kertoo jotain niteen liikkeistä. Voidaanko tätä tietoa 

hyödyntää? Sijaintitieto periaatteessa nyt tulkittavissa käyttäjätunnuksen 
perusteella (jossa omat rajoituksensa).

7. Taustaksi: Tampereen pääkirjaston remontin yhteydessä menossa on iso 
niteiden poisto-operaatio ja kelluvassa kokoelmassa poisto aiheuttaa 
haasteita (mikä nide kannattaa poistaa). Miten saadaan selville, eteneekö 
niteiden poisto tavoitteenmukaisesti? 
(http://kehitysehdotukset.axiell.fi/admin.php?pg=request&fb=5&reqid=12426)

http://kehitysehdotukset.axiell.fi/admin.php?pg=request&fb=5&reqid=12426


Kysymykset 3
8. Mitä tietoja niteiden historiasta siirtyi PallasPro > Aurora -siirtymässä?



Kehitysehdotukset
1. Kehitysehdotus: Aurora osaisi nidettä palauttaessa kertoa, että palautusyksikössä (=havaintoyksikössä) saman 

nimekkeen niteitä on hyllyssä jo yllin kyllin, mutta joistakin muista kirjastoista sitä puuttuu. Tai ainakin tilastoihin 
helppokäyttöinen työkalu, jolla selvittää, mihin yksiköihin aineisto kasaantuu seisomaan hyllyyn ja missä siitä on 
vastaavasti puute.

2. Kehitysehdotus: voiko esim. määritellä yksiköittäin, montako äänikirjaa tai elokuvaa sen ja sen yksikön aikuisten 
kokoelmassa pitäisi olla. Kun ilmenee vajausta tai palautus on ko. yksikön tupla- tai triplakappale jne, järjestelmä 
opastaisi lähettämään niteen siihen kirjastoon, jossa on vajautta/kysyntää. Esim. CD-levyissä voisi määritellä että 
luokan 78.54* optimikoko Metson musiikkiosastolla on 1500 nidettä tai voisi määritellä, että luokan 78.54* CD-levyjen 
Tampereen kokonaismäärästä pääkirjastossa on 80%, Hervannassa 8%, Sampolassa 7% jne. Oletuskokoja pitäisi 
voida määrittää itse tilanteen ja tilantarpeen muuttuessa.

3. Kehitysehdotus: Aurora voisi nykyistä kätevämmin huomauttaa huonosti kiertävistä niteistä ja ehdottaa niiden 
siirtämistä muualle / poistamista. Hyvä olisi, jos järjestelmä tarkkailisi aineiston kulkua kellutuksessa ja opastaisi 
kokoelmien muodostamisessa ja muokkauksessa sen avulla: jos (kuvitteellisesti) Kalevassa on aktiivinen 
hevimusiikkiyhteisö ja hevi-CD:itä palautuu jatkuvasti paljon Sampolaan, sen hevihyllyn kokoa kasvatetaan 
suhteessa muihin kirjastoihin, sen sijaan että ko. levyjä kuljetetaan takaisin Metsoon



Kehitysehdotukset 2
4. Poistoon älyä: Olisi hyvä, jos järjestelmää ehdottaa mikä nide kannattaa 

poistaa esim. etukäteen syötettyjen lainausmäärien ja niteen iän perusteella. 
Hankintapvm on sopiva iän mittari.

5. Hyvä olisi, jos Aurorassa olisi automatiikka, joka määrittelisi aineistolaji / 
julkaisutyyppi / osastokohtaisesti automaattisesti, millainen kellutusasetus 
niteellä pitäisi olla.

6. Tiedonhaussa mahdollisuus valita useampi nimeke, joiden saatavuustiedot 
saisi Saatavuus-välilehdelle yhteenlaskettuna.

7. Niteiden hallinta -näkymässä yksikköasetuksen muistaminen 
(Havaintoyksikön mukaan/Omistavan yksikön mukaan/Kotiyksikön mukaan). 
Vrt. saatavuusnäytön pudotusvalikkoa joka muistaa valinnan.



Jatko
● Tampereella aletaan suunnitella ns. keskitettyä valintaa, jossa tietyn sovitun 

aineiston valinnan  tekee valintatiimit koko organisaation eri yksiköille. Tällöin 
myös käytössä olevaa aineistomäärärahaa ei jaeta enää kokonaan 
organisaation eri yksiköille, vaan osalla määrärahasta tullaan hankkimaan 
aineistoa yhteiskokoelmaan.


