
 

 

Vaski-jory 21.9.2021      
   
    

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, kun Kohan versiopäivitys ja kellutuksen mahdollistavat muutokset jär-
jestelmään on tehty ja kestää 12 kk.  
 
CD-levyjen valinta ja hankinta organisoidaan kelluvan kokoelman näkökulmasta 
Vaskin tasolla vuoden 2022 alusta. Tämä vertautuu yhteisen e-aineistokokoelman 
hankintaan ja hankintakulujen jyvitykseen? 
 
Kokeilun aikana sovitaan, jatketaanko kokeilua, vakiinnutetaanko musiikki-cd-levyjen 
kellutus pysyväksi toimintatavaksi vai palataanko entiseen käytäntöön. 

 

 
3. Luokituksen ja hyllypaikkojen yhtenäistäminen 

 

Olemassa oleva kokoelma: tarkistetaan luokituksen ja hyllypaikkojen yhtenäistä-
misen tilanne kellutuksen käyttöönoton valmistelun yhteydessä 

• Luokituksen yhtenäistäminen: kirjastoille on toimitettu listat niistä cd-le-
vyistä, joiden luokka niiden tulee muuttaa, ja työ etenee kirjastoissa. 

 

• Hyllypaikkojen yhtenäistäminen (Auroran osastot): ennen Kohaan siirtymistä 
musiikki-cd-levyjä on Vaski-kirjastoissa 16 osastolla. Jatkossa musiikki-cd-
levyt tulevat olemaan kolmessa hyllypaikassa: musiikki, lapset, nuoret. Osa 
siirroista hoitunut jo konversiossa 

 
Uuden aineiston luokituksen yhtenäistämisestä on sovittu kaiken aineiston osalta 
aiemmin, ja uusi käytäntö on voimassa. 
 
 

4. Musiikki-cd-levyjen hankintabudjetti 
 

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 vuonna 2022? 
Millä tavoin määrärahan käyttöä seurataan, ja varmistetaan, että pysytään budje-
tissa? Erillinen tili edellyttäisi uutta yksikköä (”Vaski-kokoelma”), jonka hyllypaik-
koihin levyt tilattaisiin 
Miten hankintakustannukset tasataan? 
Kustannusten jako, laskennallinen malli vuoden 2020 hankintojen perusteella: 



 

 

 
 

Kirjasto 2020 % 
laskennallinen 

osuus maksettavaa / hyvitettävää 

Kaarina 4 845,66 € 8,18 % 3 863,29 € 982,37 € 

Kustavi   0,23 % 108,63 € -108,63 € 

Laitila 994,84 € 2,07 % 977,63 € 17,21 € 

Lieto 474,02 € 4,82 % 2 276,41 € -1 802,39 € 

Masku 25,42 € 2,30 % 1 086,26 € -1 060,84 € 

Mynämäki   1,84 % 869,00 € -869,00 € 

Naantali 2 823,03 € 4,65 % 2 196,13 € 626,90 € 

Nousiainen   1,14 % 538,40 € -538,40 € 

Paimio 531,99 € 2,61 % 1 232,66 € -700,67 € 

Pyhäranta   0,48 % 226,70 € -226,70 € 

Raisio 946,98 € 5,80 % 2 739,25 € -1 792,27 € 

Rusko 86,16 € 1,52 % 717,87 € -631,71 € 

Salo 8 658,66 € 12,49 % 5 898,84 € 2 759,82 € 

Sauvo   0,71 % 335,32 € -335,32 € 

Taivassalo   0,39 % 184,19 € -184,19 € 

Turku 27 796,13 € 46,48 % 21 951,81 € 5 844,32 € 

Uusikaupunki 45,61 € 3,74 % 1 766,35 € -1 720,74 € 

Vehmaa   0,55 % 259,76 € -259,76 € 

Kaikki yh-
teensä 47 228,50 € 100,00 % 47 228,50 € 0,00 € 

 
 

5. Uuden aineiston valinta, hankinta ja käsittely 
 

Vaski-johtoryhmä päätti 27.4.2021, että musiikki-cd-levyjen hankinta jatkuu nykyisel-
lään, ja sitä tekevät ne kirjastot, jotka hankkivat levyjä v. 2019 ja 2020: Kaarina, Lai-
tila, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikau-
punki. 
 
Onko valintaa ja hankintaa mahdollista keskittää suurimpiin kirjastoihin (Turku, 
Salo, Kaarina, Raisio), jotta kokonaisuus ja esim. määrärahan seuranta on hel-
pompi toteuttaa. 
 
Musiikkityöryhmän ehdotus: 
- valintaan osallistuvat kirjastot käyvät vuorotellen Kirjastopalvelun kaikki tar-

jolla olevat listat läpi  
- tarvittaessa voi pyytää asiantuntija-apua muista kirjastoista, esim. maailman-

musiikki 
 
Sovittavaa 
- lastenmusiikin valinnat 
- suuntaa antavat kappalemäärät per nimeke musiikinlajeittain 
- täydennystilaukset – miten seurataan täydennystarpeita, miten hankinta vas-

tuutetaan (esim. varausten määrä yli tietyn luvun tai ennakoitavissa oleva iso 
julkaisu) 

- asiakkaiden tekemien hankintaehdotusten valinnasta päättäminen (esim. 
Turku saa noin 150 ehdotusta vuosittain) 

- ei-valintaa tekevien kirjastojen mahdollisuudet vaikuttaa hankintoihin 
   
 



 

 

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 tarjoamalla Teamsin kautta tai alkuperäiseen 
omistavaan kirjastoon). Isoista eristä ilmoitetaan vastaanottavaan kirjastoon 
etukäteen 

- toistaiseksi toisen kunnan aineistoa ei voi poistaa, vaan se lähetetään siihen 
kuntaan, joka on sen alun perin hankkinut, mukaan viesti, jossa poistoa ehdo-
tetaan harkitsemaan. Jokainen kunta päättää myös varastoinnista hankki-
mansa aineiston osalta (omaan/Raision varastoon tai Varastokirjastoon) 

- jatkovalmistelussa sovitaan siitä, miten vuodesta 2022 alkaen hankittuja ai-
neistoja käsitellään (lähtökohtaisesti Vaskin yhteisiä, onko oikeus varas-
toida/poistaa kaikilla kirjastoilla?)  

 
Sovittavaa 
- 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


