
 

 

CD-LEVYJEN KELLUTUS VASKI-KIRJASTOISSA, TILANNEKATSAUS JA SO-
VITTAVAT ASIAT 
 

1. Kaikki kirjastot ja musat mukana 
 
  Kaikki Vaski-kirjastot osallistuvat musiikin cd-levyjen kellutuskokeiluun. 

Kokeilu koskee kaikkia lainattavia musiikin cd-levyjä varastokokoelmia lukuun otta-
matta. 
 
Tämä ok? 

 
2. Aikataulu 

 
  Kokeilu alkaa 1.10.2021 ja kestää 6 kk, 12 kk…? 

Millä perusteilla päätetään kokeilun jatkamisesta/päättämisestä/pysyvästä käytän-
nöstä? 

 
Sovitaan kokeilun aikataulusta sekä siitä, millä perusteella kokeilusta luovutaan / 
sitä jatketaan / siitä tehdään pysyvä toimintatapa. 

 

 
3. Luokituksen ja hyllypaikkojen yhtenäistäminen 

 
Kirjastoille on toimitettu listat niistä cd-levyistä, joiden luokka niiden tulee muuttaa. 
Uuden aineiston yhdenmukaisesta luokituksesta on sovittu aiemmin. 
 
Luokanmuutokset hoituvat kirjastoissa ok? 

 
 

4. Kelluuko vain vanha kokoelma ja miten menetellään uutuuksien kanssa 
 

Vaihtoehtoja: 
1. vain vanha kokoelma kelluu, ja kirjastot hankkivat omat cd-levynsä kuten nyt. 

Uutuudet siirtyvät kellutukseen myöhemmin, esim. kaksi vuotta hankinnasta (ns. 
Jyväskylän malli) 

2. myös uutuudet kelluvat, ja kirjastot hankkivat omat cd-levynsä kuten nyt 
3. myös uutuudet kelluvat ja uusien cd-levyjen hankinta organisoidaan yhteisko-

koelman näkökulmasta  
 

Uutuusaineiston valinta, hankinta ja käsittely 
 

 mitä tarkoittaa + / - selvitettävää 

Hajautettu valinta, tilaa-
minen ja niteiden käsit-
tely 
 
 

kirjastot hankkivat ja kä-
sittelevät lainauskuntoon 
hankkimansa aineiston 
 

+ 
ei vaadi suuria muutoksia 
nykytoimintaan, voidaan 
soveltaa helposti 
 
ilmestyvän musiikin asi-
antuntemusta laajemmin 
kirjastoissa 
 
- 
edellyttää koordinointia 
ja jatkuvaa yhteistä sopi-
mista 

miten sovitaan ja koordi-
noidaan hankintoja ja 
seurataan määrärahan 
kulumista 
 
mitkä kirjastot jatkavat ti-
laamista, miten tilattava 
aineisto ja määräraha jae-
taan kirjastojen kesken 
 
ei-varattujen uutuuksien 
jakelu: jäävätkö 



 

 

 
kellutuksen/yhteiskokoel-
man hyötyjä ei saada täy-
simääräisinä 

tilanneeseen kirjastoon 
vai miten jaetaan 
 
hajautettuun valintaan 
osallistuvien nimeäminen 
 
 
 

Keskitetty valinta, tilaami-
nen ja niteiden käsittely 
 
Valinta voi olla hajautettu 

hankinnan ja käsittelyn 
eri työvaiheet on keski-
tetty yhteen kirjastoon 
 
 
 

+ 
keskittämällä työvaiheet 
saadaan kellutuksesta/yh-
teiskokoelmasta mahdol-
lisimman suuri hyöty irti, 
prosessit leanattu 
 
- 
uutuusaineiston tunte-
mus suppeassa piirissä 
 
 

missä ja millä resurssilla 
hoidetaan kasvanut työ-
määrä 
 
mahdolliseen hajautet-
tuun valintaan osallistu-
vien nimeäminen 
 
ei-varattujen uutuuksien 
jakelu: määritellään jake-
lun periaatteet 
 
määrärahan osalta: vrt. e-
aineistoraha, valinnat ja 
hankinnat keskitetysti, 
kustannukset Vaski-las-
kun yhteydessä. 
 

    

 
Sovitaan siitä, 
- millä mallilla aineiston valinta ja hankinta toteutetaan  
- mitä valmistelutyötä valitun mallin soveltaminen edellyttää 
- millä taholla seurantavastuu siitä, että toimitaan sovitulla tavalla ja päästään 

tavoitteisiin (tästä sovittava, oli kellutusmalli sitten mikä hyvänsä) 
 
 

5. Määräraha 
 

Alla olevassa taulukosta näkyy Vaski-kirjastoihin hankittujen musiikki-cd-levyjen 
määrä ja hankintojen arvo v. 2019-20. 

 
Sovitaan siitä, 
- onko tarpeen sopia cd-levyihin käytettävän määrärahan suuruudesta koko 

Vaskin tasolla, vai budjetoiko kukin kirjasto oman harkintansa mukaan 
- jos on yhteisesti määritelty määräraha, sovitaan sen seurannasta sen mukaan, 

mitä kohdassa 4 sovittiin (keskitetty, hajautettu malli) 
- hankinnan seurannan käynnistäminen: syksyllä 2021 vai vuodenvaihteessa 

2022? 
 

     

Aineistolaji Musiikki, CD    

     

  Sarakeotsikot  Hankitut cd-levyt 

Riviotsikot 2019 2020 2019 2020 

Kaarina 3 856,24 € 4 845,66 € 235 307 

Laitila 857,00 € 994,84 € 74 75 

Lieto 58,74 € 474,02 € 23 35 



 

 

Masku 235,62 € 25,42 € 16 2 

Naantali 4 378,39 € 2 823,03 € 304 187 

Nousiainen 65,77 €  6  
Paimio 860,47 € 531,99 € 57 45 

Raisio 1 572,92 € 946,98 € 102 64 

Rusko 81,38 € 86,16 € 6 5 

Salo 7 322,48 € 8 658,66 € 499 557 

Turku 25 607,66 € 27 796,13 € 1653 1752 

Uusikaupunki 518,37 € 45,61 € 35 3 

Kaikki yhteensä 45 415,04 € 47 228,50 €            3 010              3 032  

     

Ei hankintoja 2019-20: Kustavi, Mynämäki, Pyhäranta, Sauvo, Taivassalo, Vehmaa.   
 
   
 

6. Kellutuksen pelisäännöt 
 

 

  
 
2019 
 



 

 

 
2020 

Vertailu vuosien 2019 ja 2020 lainaus/palautus-tilastoista. 
 
Sovitaan  
- onko karenssiaikaa, jolloin ei voi lähettää mitään kellunutta pois vaan seura-

taan kellutuksen seurauksia? Vai voiko aineistoa tasapainottaa pois omasta 
kirjastosta heti kun hyllyt alkavat täyttyä? 

- miten poistot hoidetaan ja voiko poistaa toisen kunnan aineistoa 
- miten poistettujen cd-levyjen siirtäminen Varastokirjastoon hoidetaan 
- miten kellutuksen vaikutuksia seurataan: aineiston kierto, asiakaspalaute… 
- miten kellutuksen käyttöönottoon liittyvää valmistelutyötä jatketaan Vaskin 

tasolla ja kirjastoissa paikallisesti (esim. tiloihin ja hyllyihin liittyvät valmistelu-
työt) 
 

 
 

7. Muuta huomioitavaa, mitä? 
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CD-levyjen lainaus vs. palautus 2020
plusmerkkinen palkki = kuntaan tulvii aineistoa

miinusmerkkinen palkki = kunnan kokoelma kuivahtaa muualle


