
 

 

      

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. 

 
2. Aikataulu 

 
  Kokeilu alkaa 1.10.2021 ja kestää 12 kk 

Kokeilun aikana sovitaan, jatketaanko kokeilua, vakiinnutetaanko musiikki-cd-levyjen 
kellutus pysyväksi toimintatavaksi vai palataanko entiseen käytäntöön. 

 

 
3. Luokituksen ja hyllypaikkojen yhtenäistäminen 

 
Olemassa oleva kokoelma 
Luokituksen yhtenäistäminen: kirjastoille on toimitettu listat niistä cd-levyistä, joiden 
luokka niiden tulee muuttaa, ja työ etenee kirjastoissa.  

 
Hyllypaikkojen yhtenäistäminen (Auroran osastot): tällä hetkellä musiikki-cd-levyjä 
on Vaski-kirjastoissa 16 osastolla. Kohassa musiikki-cd-levyt tulevat olemaan kol-
messa hyllypaikassa: musiikki, lapset, nuoret. Osa siirroista hoitunee jo konversiossa, 
loppukesällä tarkistetaan muiden muutosten tarve. Suurimmat massat voidaan siir-
tää ohjelmallisesti, erityisesti Aikuiset → Musiikki.  
 

Osasto niteitä kpl        

Aikuiset               11 102         

Hallinto                         1         

Jokeri                         4         

Kirjallisuus                      60         

Lapset                 9 245         

Lapset ja nuoret                      34         

Lehdet                         2         

Musiikki            104 897  Turussa osa näistä sijainnissa varasto, suljetaan kellutuksen ulkopuolelle 

Musiikki ja taide                      18         

Nuoret                      51         

Nuoret aikuiset                         2         

Roskapankki                         1         

Taiteet                      20         

Tieto                      54         

Kotiseutukokoelma                    235  ei-lainattava kokoelma, ei kellu, ei toimenpiteitä   

Taidekirjasto                         2  museon kokoelma, ei toimenpiteitä    

Kulttuurihistoriallinen kirjasto                          1  museon kokoelma, ei toimenpiteitä    

Varasto              13 480  varastoaineisto ei kellu, ei toimenpiteitä    



 

 

Varasto2                         2  varastoaineisto ei kellu, ei toimenpiteitä    

Kaikki yhteensä            139 211         

 
Uuden aineiston luokituksen yhtenäistämisestä on sovittu aiemmin. 

 

4. Uuden aineiston valinta, hankinta ja käsittely 
 

Vaski-johtoryhmä päätti 2.3., että myös uutuudet kelluvat. Valinnan ja hankinnan 
organisointia valmistellaan näiden vaihtoehtojen pohjalta: 
1. kirjastot hankkivat omat cd-levynsä kuten nyt 
2. uusien cd-levyjen hankinta organisoidaan yhteiskokoelman näkökulmasta  

 
    Vaihtoehto 1 

- musiikki-cd-levyjen hankinta jatkuu nykyisellään, ja sitä tekevät ne kirjastot, 
jotka hankkivat levyjä v. 2019 ja 2020: Kaarina, Laitila, Lieto, Masku, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikaupunki 

 

valinta, myös hankinta-
ehdotukset 

tilaaminen ja määrära-
han seuranta 

lainauskuntoon käsittely, 
uutuuksien jakelu 

plussat ja miinukset 

a) kunkin kirjaston hen-
kilökunta jatkaa valin-
taa kuten nyt, koordi-
noivat valintaa keske-
nään 
 

b) muodostetaan valin-
tatyöryhmä, joka so-
pii keskenään valitta-
vat aihepiirit.  

 
 

a) sovitaan, millä mää-
rärahalla kukin kir-
jasto hankkii aineis-
toa, seuraavat määrä-
rahan kulumista 
 

b) sovitaan, miten tilaa-
minen organisoidaan 
(mikä kirjasto tilaa 
mitäkin aihepiiriä) 

 
Kustannukset tasataan 
Vaski-laskulla. 

 
Sovittava, tilataanko levyt 
kunkin tilaavan kirjaston 
omaan kokoelmaan (joka 
kelluu) vai perustetaanko 
kellutusta varten uusi yk-
sikkö (”Vaski-kokoelma”), 
jonka hyllypaikkoihin 
(musiikki, nuoret, lapset) 
levyt tilataan. 
 
 

a) ja b) 
tilannut kirjasto käsittelee 
tilaamansa levyt lainaus-
kuntoon 
 
sovitaan uutuuksien jake-
lusta niiden levyjen 
osalta, joihin ei kohdistu 
varauksia 

+ 
ei vaadi suuria muutoksia 
nykytoimintaan, voidaan 
soveltaa helposti 
 
ilmestyvän musiikin asi-
antuntemusta laajemmin 
kirjastoissa 
 
- 
edellyttää koordinointia 
ja yhteistä sopimista 
 
kellutuksen/yhteiskokoel-
man hyötyjä ei saada täy-
simääräisinä 
 

 
Vaihtoehto 2 
- valinta hajautettu, hankinta, määrärahan seuranta ja lainauskuntoon käsittely 

keskitetään yhteen kirjastoon 
 

valinta, myös hankinta-
ehdotukset 

tilaaminen ja määrära-
han seuranta 

lainauskuntoon käsittely, 
uutuuksien jakelu 

plussat ja miinukset 

muodostetaan valintatyö-
ryhmä, joka sopii keske-
nään valittavat aihepiirit.  
 
 

sovitaan, millä määrära-
halla levyjä hankintaan, 
tilaava kirjasto seuraa 
määrärahan kulumista 
 

tilaava kirjasto käsittelee 
levyt lainauskuntoon 
 
sovitaan uutuuksien jake-
lusta niiden levyjen 

+ 
keskittämällä työvaiheet 
saadaan kellutuksesta/yh-
teiskokoelmasta 



 

 

määrärahan osalta: vrt. e-
aineistoraha, kustannuk-
set Vaski-laskun yhtey-
dessä 
 
Kellutusta varten peruste-
taan uusi yksikkö (”Vaski-
kokoelma”), jonka hylly-
paikkoihin (musiikki, nuo-
ret, lapset) levyt tilataan. 
 
Miten korvataan lisäänty-
nyt työmäärä prosessia 
hoitavalle kirjastolle. 
 

osalta, joihin ei kohdistu 
varauksia 

mahdollisimman suuri 
hyöty irti, prosessit 
leanattu 
 
ilmestyvän musiikin asi-
antuntemusta laajemmin 
kirjastoissa 
 
- 
uutuusaineiston tunte-
mus suppeassa piirissä 
 
 

 
 
Sovitaan siitä, 
- millä mallilla aineiston valinta ja hankinta toteutetaan  
- mitä valmistelutyötä valitun mallin soveltaminen edellyttää 
- missä vaiheessa yhteiseen hankintaan siirrytään – kellutus alkaa 1.10.2021, 

uuden aineiston hankinta uuden mallin mukaisesti 1.1.2022? 
 
 

5. Määräraha 
 

Kaarina, Laitila, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Salo, 
Turku, Uusikaupunki hankkivat musiikki-cd-levyjä yhteensä, tarkempi erittely liit-
teessä 
45 415 eurolla v. 2019 
47 230 eurolla v. 2020 
 
Millä määrärahalla hankitaan uutuusaineistoa jatkossa? 

   
 

6. Kellutuksen pelisäännöt 
 

Musiikki-cd-levyjen lainaus/palautus tilastot vuosilta 2019 ja 2020 liitteessä. 
 
Ehdotus 
- tasapainotusta varten perustetaan Teams-keskustelualusta, jossa voi pyytää ja 

tarjota aineistoa (tämä toimii Turussa hyvin) 
- ei karenssiaikaa, vaan aineistoa voi tasapainottaa pois omasta kirjastosta heti 

kun hyllyt alkavat täyttyä (joko Teamsin kautta tai alkuperäiseen omistavaan 
kirjastoon) 

- toisen kunnan aineistoa voi poistaa ja siirtää varastoon (tämä toimintamalli 
Espoossa ja Vantaalla, joissa aineisto kelluu kuntarajojen yli) 

 
Sovittavaa 
- keskitetäänkö Varastokirjastoon siirto tiettyihin kirjastoihin (edellyttää mer-

kintöjä Melindaan) 
- 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? 
 

Tiedotus asiakkaille? 
  



 

 

Liitteet 
 

 

     

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.   
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CD-levyjen lainaus vs. palautus 2020
plusmerkkinen palkki = kuntaan tulvii aineistoa

miinusmerkkinen palkki = kunnan kokoelma kuivahtaa muualle


