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Toimeksianto 
 

Vaski-joryn päätös ja toimeksianto 9.12.16 
”Päätettiin, että ei oteta tässä vaiheessa kumpaakaan palvelua [Viddla, Future Film] käyttöön, vaan 
seurataan tilannetta ja palataan asiaan uudelleen johtoryhmässä syksyn 2017 ensimmäisessä ko-
kouksessa. Pyydetään, että kokoelmatyöryhmä laatii av-aineiston hankinta- ja poistosuunnitelman, 
jossa huomioidaan lähdetäänkö elokuva-aineiston hankintaa suuntaamaan tulevaisuudessa strii-
mauspalveluja kohti.”  

 
Toimeksiannosta poiketen tässä linjausluonnoksessa on arvioitu tulevaa ainoastaan elokuvien 
osalta.  

 

Vaskien elokuvakokoelmasta 
 

Kokoelman, hankintojen ja lainauksen kehitys Vaski-kirjastoissa v. 2007-2016. 
Lähde: http://tilastot.kirjastot.fi/ 

 

vuosi kokoelmat hankinnat lainaus kiertonopeus 

2007                          26 886                                9 065                            491 819    18,29 

2008                           36 145                              10 187                          557 630    15,43 

2009                           49 294                              10 810                            651 135    13,21 

2010                           59 215                              11 841                            714 430    12,07 

http://tilastot.kirjastot.fi/
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2011                           67 346                              10 791                            766 467    11,38 

2012                           74 521                              10 055                            695 815    9,34 

2013                           82 101                                9 950                            712 640    8,68 

2014                           89 471                                9 964                            689 921    7,71 

2015                           94 765                                8 169                            709 556    7,49 

2016                           96 422                                7 287                            648 019    6,72 
 
 

 
 

 
Kokoelmaan sisältyvät nimekkeet: 
dvd-formaatissa 18 183, bluray-formaatissa 1 974. 

 
Lainauksessa on ollut vuosittain nousua ja laskua, eikä se ole ollut niin selkeästi laskusuunnassa ku-
ten musiikkitallenteiden lainaus. Elokuva-aineisto ei kulu käytössä yhtä nopeasti kuin kirja eikä 
luonnollista poistumaa tule samaan tahtiin. Tarjonnan laatu kirjastoille on pysynyt hyvänä ja uu-
tuuksia saa kohtalaisen nopeasti, myös palkittuja elokuvia.  

 

Kirjastojen e-palveluiden käyttö 
 

Yleisten kirjastojen konsortio tilasi Kantar TNS Oy:lta tutkimuksen, jossa kartoitettiin kirjaston e-
palveluiden käyttöä. Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2017, ja siinä haastateltiin 1 736 
henkilöä, joista 501 edusti pääkaupunkiseutua. 
 
Tutkimuksessa kartoitettiin kirjaston e-palveluiden käyttöä yleensä. Suurin syy olla käyttämättä kir-
jaston e-palveluja oli se, että palvelut eivät kiinnostaneet (30 %), tarjonnasta ei tiedetty (26 %) ja 
tyytyväisyys jo käytössä oleviin palveluihin (16 %).  
 
Kirjaston tarjoamien e-palveluiden tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin helppokäyttöisyyttä, laa-
jaa valikoimaa ja aineiston saatavuutta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että kirjaston tulisi e-palveluva-
likoimassaan keskittyä ennen kaikkea e-kirjoihin (44 %), e-lehtiin (26 %) ja elokuviin (18 %). Kirjas-
ton tarjoamasta e-musiikista oli kiinnostunut vain 4 %. Huomioitava on, että äänikirjat eivät olleet 
vastausvaihtoehtona erikseen. Niiden osuus kirjastojen e-kirjalainoista kasvaa nopeasti. 
 
Viisi eniten käytettyä e-kirjapalvelua olivat  
- Elisa (11 %) 
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- kirjastojen e-kirjapalvelut (10 %) 
- Adlibris (8 %) 
- Amazon (6 %) 
- suomalainen.com (4 %) 

 
Kirjaston e-kirjatarjonta näyttää siis vastausten valossa olevan kilpailukykyinen kaupallisten tarjo-
ajien kanssa. Vastaajista 70 % ei ollut käyttänyt e-kirjoja. 
 
 
Elokuvatallenteiden ja -palveluiden käyttö 
 
Tutkimuksessa näkyy selvästi se, että striimauspalveluiden käyttöön vaikuttaa erityisesti palvelun 
hinta. Eniten käytetyt palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Valikoiman laajuus ja laatu sekä käytön 
helppous ovat seuraavaksi merkittävimmät tekijät palvelun valinnassa. 

 

 

 
 
 
Televisio on edelleen merkittävä elokuvien ja muun av-aineiston katselukanava. 
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Tutkimukseen vastanneista 74 % ei ollut viimeisen vuoden aikana lainannut kirjastosta tai vuokran-
nut muuten fyysisiä elokuvia tai ohjelmatallenteita ollenkaan. 16 % oli lainannut tallenteita kirjas-
tosta. Ylen tallenteita kirjastosta oli lainannut 3 %. 
 
Vastaajista 7 % oli erittäin kiinnostuneita käyttämään kirjaston striimattavia elokuvia ja melko kiin-
nostuneita oli 26 %, 57 % ei ollut kovin tai ollenkaan kiinnostuneita. Luvut olivat samansuuntaisia e-
kirjapalveluissa ja jokseenkin samansuuntaisia e-lehtipalveluissa, vähiten kiinnostusta oli kuitenkin 
verkkomusiikkipalvelua kohtaan. Kiinnostusta on siis jonkin verran – miten saada satunnaiset käyt-
täjät tai kokeilijat innostumaan (markkinointi, palvelun toimivuus, tms.)? 

 
Kyselyn koko yhteenveto (102 diaa) toimitetaan pyynnöstä halukkaille (aija.laine ät turku.fi, 
kaisa.hypen ät turku.fi). Linkki kyselyn esittelyvideoon: http://www.kirjastokaista.fi/sakari-nurmela-
miten-suomessa-kaytetaan-striimattavia-elokuvapalveluita/ (noin 54 min) 
 

Kirjastoille tarjolla olevat elokuvien striimauspalvelut 
 

OverDrive 
- palvelun kautta on tarjolla noin 16.000 nimekettä englanninkielisiä elokuvia ja tietovide-

oita (harrasteet, matkavideot) 
- lähinnä klassikkoja ja kulttifilmejä, osa tekijänoikeusvapaita ja katsottavissa myös ar-

chive.org- tai youtube-palvelussa. Elokuvissa ei ole suomenkielisiä tekstityksiä 
- Vaskien kokoelmissa tällä hetkellä 25 elokuvaa, katselukertoja noin 10 / kk; kokoelmaa on 

mahdollista laajentaa 
- lisenssit mahdollistavat yhden samanaikaisen katsojan / elokuva, ei muita rajoituksia 

 
BTJ Finland Oy:n Viddla 

http://www.kirjastokaista.fi/sakari-nurmela-miten-suomessa-kaytetaan-striimattavia-elokuvapalveluita/
http://www.kirjastokaista.fi/sakari-nurmela-miten-suomessa-kaytetaan-striimattavia-elokuvapalveluita/
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- käyttöön perustuva hinnoittelu, 3 € / katselukerta 
- otettu käyttöön Rautalammin kirjastossa 29.5.17: 

http://www.rautalampi.fi/palvelut/kirjasto-ja-kulttuuripalvelut/kirjasto/viddla-elokuvakir-
jasto/. Rautalammilla on maksimissaan 4 katselukertaa / asiakas / kuukausi 

- tällä hetkellä tarjolla noin 200 elokuvaa. Valikoimaa voi selata Rautalammin palvelun si-
vuilla 

- käytössä useissa ruotsalaisissa yleisissä kirjastoissa 
 
Future Film 

- tarjonnut palvelun pilotointia 
- Helmet neuvotellut pilotoinnin käynnistämisestä, neuvottelut kariutuivat, koska alkuperäi-

sestä tarjouksesta poiketen myös Future Filmin palveluun liittyy katselukertakohtainen 
maksu 

 
Public Library Video Online  

- on ollut testattavana konsortion kautta 
- testauksen perusteella konsortio ei jatka neuvotteluja palvelun käyttöönotosta 

 
Konsortio jatkaa mahdollisten striimauspalveluiden kartoitusta. 

 
Helmetillä on ollut käytössä Instantflix (aiemmin Indieflix) syksy 2013 - 31.5.2017. Sen käyttö on 
ollut vähäistä, joten siitä on hiljattain luovuttu. Sisältää pääasiassa pienten ja itsenäisten tuottajien 
lyhyitä ja pitkiä elokuvia, dokumentteja ja animaatioita sekä joitakin klassikkoelokuvia ja tv-sarjoja. 
Käyttö on laskenut reippaasti vuosien varrella. 
 
Tanskassa on ollut jo useita vuosia kirjastojen käytössä https://fjernleje.filmstriben.dk/, ks. alla. 
 

Fyysinen vai striimattava kokoelma? Vai sekä että? 
 

Striimauspalveluissa on sama perusongelma kuin e-kirjoissakin eli tarjonnan kapeus. Ei tiedetä 
esim. sitä, minkä tuotantoyhtiöiden aineistoa palveluissa on. Lisenssit ovat määräaikaisia eivätkä 
yksittäiset nimekkeet jää pysyvästi kirjaston kokoelmaan. Millainen kirjaston määräysvalta valikoi-
man osalta tulee olemaan: räätälöidäänkö kokoelma kirjastosta käsin vai määrääkö palvelun tar-
joaja suoraan valikoiman tai valmiin paketin elokuvia? Millä tavoin katselukerrat vaikuttavat koko-
elman sisältöön? 
 
Kirjaston tulisi huomioida erilaiset käyttäjäryhmät kuten uutuuksien hakijat mutta myös harvinai-
semmista elokuvista kiinnostuneet. Kirjastossa on myös marginaalisempaa aineistoa (esim. ns. 
taide-elokuva, laatudraama), jota ei saa muualta ja jolle on oma asiakaskuntansa. Turun tallenneko-
koelmaan kuuluu myös erikoiskokoelmia, esim. venäjänkieliset elokuvat, jotka monipuolistavat tar-
jontaa asiakkaille.  
 
Vaski-kirjastojen elokuvakokoelma (dvd, bluray) koostuu noin 19.000 nimekkeestä, näin laajaan 
tarjontaan ei striimauspalveluissa varmaan päästä. Jo nyt asiakkaiden hankintaehdotukset kohdis-
tuvat usein sellaisiin elokuviin, joita ei voida hankkia, koska niillä ei ole lainausoikeutta tai niitä ei 
ole julkaistu Suomessa, eli tarvetta kokoelman monipuolistamiselle edelleen olisi. Toisiko striimat-
tava kokoelma tähän uutta, fyysistä kokoelmaa täydentävää aineistoa, vai olisiko se päällekkäinen 
fyysisen kokoelman kanssa? 

 
Fyysiseen kokoelmaan liittyvä ajattelu on usein ongelmakeskeistä eli puhutaan tilanpuutteesta, ko-
koelmatyön työläydestä ja esim. levyjen hiomatarpeista. Digitaalinen kokoelma on joiltakin osin 
helppohoitoisempi - lainaus ja palautus hoituvat kokonaan itsepalveluna, kadonneiden tallenteiden 
metsästys sekä levyjen ja koteloiden kunnosta huolehtiminen poistuvat. Digitaalisen kokoelman 
ylläpito aiheuttaa uudenlaista työtä, kuten lisenssien seurantaa ja uusimista. Tämä on e-kirjojen 
osalta osoittautunut yllättävän työlääksi. 
 

http://www.rautalampi.fi/palvelut/kirjasto-ja-kulttuuripalvelut/kirjasto/viddla-elokuvakirjasto/
http://www.rautalampi.fi/palvelut/kirjasto-ja-kulttuuripalvelut/kirjasto/viddla-elokuvakirjasto/
https://fjernleje.filmstriben.dk/
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Striimattavan elokuvan ja fyysisen uutuuselokuvan hintaero saattaa olla melkoinen - dvd:llä voi olla 
monta sataa lainausta. Jos 85 € maksanut elokuva on lainassa vaikka 100 kertaa, lainan hinnaksi 
tulee 0,85 €, Viddlassa 3 €. Tallenne on kirjaston omaisuutta ja osa kokoelmaa kunnes se poiste-
taan. Striimauspalvelussa on todennäköisesti rajoituksia lainojen määrissä jo kustannussyistä. Osa 
asiakkaista lainaa suuria määriä elokuvia, 8-15 kpl kerralla, joten katselukertojen määrän rajaami-
nen hankaloittaa ainakin näiden lainaajien elokuvaharrastusta.  

 
Striimauspalveluiden kuvanlaatu on yleisesti hyvä, verrattavissa blurayn kuvanlaatuun. Toisaalta 
striimaus edellyttää vakaita ja nopeita verkkoyhteyksiä. Kaikilla asiakkailla ei ole valmiuksia käyttää 
striimauspalveluita, toisaalta on asiakkaita, joiden olisi helpompaa käyttää verkossa olevia palve-
luita. Nähtäväksi jää, kiinnostaako lähitulevaisuuden nuoria fyysisten levyjen lainaaminen vai suora-
toisto. Asiakkaat eivät ole aktiivisesti kyselleet tai toivoneet kirjastolta elokuvien striimauspalve-
luita. Jos striimauspalvelu jossain vaiheessa päätetään hankkia, on kiinnitettävä erityistä huomiota 
helppokäyttöisyyteen ja palvelun markkinointiin. 

 
Striimauspalvelu näyttäisi tällä hetkellä toimivan fyysistä kokoelmaa täydentävänä, ei korvaavana 
palveluna. Striimauspalvelun käyttöönotto edellyttäisi tallenteisiin käytettävän määrärahan siirtä-
mistä osittain uuden palvelun sisältöihin. Samanaikaisesti pitäisi siis yrittää pitää aiempaa tarjontaa 
ja palvelutasoa yllä ja ottaa uusi palvelu riittävän laajana käyttöön. Fyysisten tallenteiden hankin-
nasta ei voida kuitenkaan kokonaan tai merkittävissä määrin luopua, kun striimauspalveluiden si-
sällöstä ja sen uusiutumisesta ei ole tarkempaa tietoa tässä vaiheessa. 
 
Myös Tanskassa on todettu, että striimaus ei poista fyysisen kokoelman tarvetta. Århusin kunnan-
kirjaston ”mediakonsulentin” (mediekonsulent) Maria Sofie Rousingin mukaan käytössä on noin 
2.800 elokuvaa sisältävä Filmstriben-palvelu. Se sisältää pienempiä elokuvia, ei suuria menestyselo-
kuvia. Dvd- ja bluray- kokoelman laajuus on edelleen noin 30.000 kappaletta ja uusia ostetaan yhä. 
Dvd-elokuvien ostamisesta ei voi luopua, sillä suosituimmat elokuvat eivät kuulu striimauspalve-
luun. Asiakkaat käyttävät kuitenkin striimauspalvelua koko ajan enemmän, ja dvd-kokoelma tuntuu 
menettävän suosiotaan. Striimauspalvelun ja tallenteiden rinnakkais- tai yhteiskäytöstä ei ole tie-
toa mutta uusiin dvd- ja bluray -elokuviin kohdistuu varauksia. 

 

Yhteenvetoa ja loppupäätelmiä 
 

Jotta elokuvien striimauspalvelu voitaisiin hankkia, pitäisi ainakin näiden ehtojen täyttyä: 
- hyvä, monipuolinen ja riittävän laaja tarjonta, kirjastolla oltava vaikutusmahdollisuudet vali-

koimaan 
- järkevä hinnoittelumalli 
- palvelun helppokäyttöisyys loppukäyttäjälle, ylläpitäjille monipuolinen raportointi 
- elokuvien kuvailutiedot sovittavalla tavalla (kirjastojärjestelmään / eKirjastoon) 
- sopimusehdot, esim. sopimuksen kesto ja irtisanomisehdot, testausmahdollisuus 

 
Vaski-kirjastoissa striimauspalvelun käyttöönotto edellyttää päätöstä myös siitä, minkä verran tähän 
striimattavien elokuvien yhteiskokoelmaan varataan määrärahaa. Kasvatetaanko e-aineistoihin varat-
tua yhteistä määrärahaa vai supistetaanko nykyistä e-aineistojen tarjontaa ja hankitaan striimattavia 
elokuvia osalla määrärahasta?  

  
Tässä vaiheessa seurataan 

- valtakunnallista keskustelua: yleisten kirjastojen konsortio järjestää mahdollisesti tähän tee-
maan liittyvän seminaarin syksyllä 2017 

- striimauspalveluiden tarjonnan ja hinnoittelumallien kehittymistä 
- fyysisten elokuvatallenteiden lainausta 
- miten fyysisten elokuvatallenteiden tarjonta kehittyy: jatkuuko ennallaan, supistuuko, yksi-

puolistuuko ja millaiset vaikutukset sillä on tallennekokoelmaan 
- miten kellutus vaikuttaa elokuvien lainaukseen (Turku) 
- e-aineistojen markkinointikampanjan vaikutusta e-aineistojen käyttöön yleensä - lisääkö tie-

dotus aineistojen käyttöä 
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- lisääkö mahdollinen Vaskien OverDriven elokuvavalikoiman laajennus ja tehokkaampi markki-
nointi sen käyttöä 

 
On arvioitava myös sitä, onko kirjastoilla jakoa striimausbisneksessä, vrt. musiikin suoratoisto vai voi-
sivatko kirjaston striimauspalvelut tuoda tarjontaan jotain sellaista, mitä ei kaupallisissa palveluissa 
ole. Kirjaston palvelut ovat käyttäjälle ilmaisia, tämä on tärkeä näkökohta myös striimauspalveluiden 
osalta. 

 
Tämän selvityksen laadinnassa ei tullut vastaan mitään sellaista yleistä syytä, mikä antaisi aihetta su-
pistaa nykyistä tallenteiden hankintaa tai kokoelmaa. Kirjastoissa tehdään edelleen itsenäisesti rat-
kaisut elokuvakokoelman, mm. poistojen, osalta.  
 
Näyttää siltä, ettei kirjastoille ole lähiaikoina tulossa ehdot täyttävää ja varteenotettavaa palvelua, 
joten Vaskien yhteisen elokuvien striimauspalvelun hankinta ei ole näköpiirissä. Vasta siinä vai-
heessa, kun palvelu on ollut jonkin aikaa käytössä, voidaan arvioida sen vaikutusta tallennekokoel-
maan - ovatko ne päällekkäisiä ja miltä osin? Pyritäänkö luomaan fyysiselle ja striimattavalle kokoel-
malle erilaiset profiilit ja onko tarpeen luoda Vaski-kirjastoille yhteiset elokuvia koskevat linjaukset ja 
kokoelmaohjeet? Tanskan kokemusten pohjalta näyttää siltä, että tähän menee useita vuosia. 
 
 
 

 


