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Ei ole kokoelmatyö kuin ennen..

• Ympäristö muuttuu: ihmisten ajankäyttötottumukset, 
tiedonhankinnan muodot ja aineistojen käyttötavat, internet, 
omat verkostot

• Julkaisu- ja levitystavat muuttuvat: aineistolajit monipuolistuvat, 
verkkoaineisto lisääntyy, myös vapaasti käytettävä aineisto

• Julkaistujen nimekkeiden määrä kasvaa
• Kokoelma-käsite ja hankintatavat muuttuvat – omaksi ostamisen 

rinnalle käyttöoikeuksien hankintaa, myös määräaikaista
• Kirjastonkäyttäjien odotukset muuttuvat
• Kirjastotoiminta monipuolistuu -> Asiakkaiden palvelutarpeet eriytyvät, 

tiloja tarvitaan myös muihin toimintoihin kuin kokoelmiin
• Kiristyvät budjetit – kustannustehokkuuden vaatimus
• Yhteisjärjestelmien ja yhteiskäyttöisten kokoelmien mahdollisuudet
• OKM:n laatusuositus: Alueittain tai seuduittain sovitun hankinta- ja 

varastointipolitiikan avulla turvataan monipuolinen tarjonta ja 
vanhemmankin aineiston saatavuus.



Kirjaston tehtävästä

Esimerkki Turusta: toiminta-ajatus
Välittämällä tietoa ja kulttuuria sekä tarjoamalla yhteistä tilaa Turun 
kaupunginkirjasto vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa, osaamista, 
luovuutta ja aktiivista kansalaisuutta.
Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto tukee 
koko maakunnan kirjastopalveluja ja niiden uudistumista.
Kirjasto toimii muutostarpeita ennakoivasti ja uutta luovasti.

Varsinaissuomalainen visio 2015
Jokaisella varsinaissuomalaisella on käytettävissään laadukkaat, 
jatkuvasti uudistuvat ja kustannustehokkaasti hoidetut kirjastopalvelut. 
Kirjastonkäyttäjät ovat mukana palvelujen kehittämisessä ja 
rikastuttavat toimintaa omalla asiantuntemuksellaan. 
Kirjastohenkilökunnalle Varsinais-Suomen kirjasto on ammatillinen 
yhteisö, joka kannustaa uudistumiseen.



Vaskin tavoitteita

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
Teknologian hyödyntäminen
Toimintatapojen yhtenäistäminen
• yhteiset kokoelmalinjaukset
• verkkoviestintä
• palvelujen markkinointi

Laatuyhteistyö: laadulliset kriteerit ja  toimintakonseptit
Yhteinen panostus osaamiseen, myös erikoisosaamiseen



Mitä laki sanoo?

Suomen perustuslaki 16 §
 

Sivistykselliset oikeudet
Julkisen vallan on turvattava… jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus 
saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin 
perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. 

Kirjastolaki 2 §
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää 
väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen 
harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien 
kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja 
vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen 
kehittymistä



Kirjastofilosofi D.J. Foskett

Kirjastonhoitajat keskittyvät tekemään kokoelmasta 
tasapainoista taideteosta ja noudattavat tarkasti luettelointi- ja 
luokitussääntöjä mutta unohtavat samalla asiakkaan. Sen sijaan 
heidän pitäisi olla kiinnostuneita kirjastonkäyttäjistä ja käyttäjien 
tarpeista. The creed of Librarian 1962 (vapaasti suomennettu)

Kirjastonhoitajat eivät saa kieltää rooliaan kulttuuriperinnön ja 
eri aikakausien viisauden säilyttäjänä, mutta tämän lisäksi 
heidän tulisi ymmärtää roolinsa tiedonvälityksen edistäjinä, 
uusien asioiden ja ideoiden esittelijöinä, lukijoiden uusiin 
kirjoittajiin tutustuttajina. Pathways for Communication 1984



OKM:n laatusuositus 2011

Hyvässä kirjastossa on järjestettynä
• monipuolinen valikoima kaunokirjallisuutta
• käyttöarvonsa säilyttävää tietokirjallisuutta 
• lehtiä
• musiikkia 
• elokuvia ja muita tallenteita.

Kirjat ovat kirjastossa keskeisiä, myös uusien aineistojen tarjontaan 
on panostettava. Painettuja ja digitaalisia aineistoja tarjotaan 
rinnakkain.

Aineistohankinnoissa on muodostettu konsortioita ja kirjastoaineiston 
kuljetuspalveluja on tehostettu. 

Kirjaston kokoelmat ovat osa seudullista kokoelmaa, jonka 
kehittämiseen kaikki kirjastot osallistuvat.

Varastokirjaston rooli vanhemman aineiston saatavuuden 
varmistajana on turvattu.



OKM:n laatusuositus 2011
Kuntalaisilla on kirjastopalvelujen kautta vapaa ja helppokäyttöinen 
pääsy keskeisiin kansallisiin tiedonlähteisiin ja paikalliseen kulttuuriin. 
Kirjastossa on laadukkaat, ajantasaiset ja uusiutuvat kokoelmat, joissa 
on eri asiakasryhmille soveltuvaa aineistoa sekä opiskeluun että 
viihtymiseen.

Tavoite 
• hankinnat: 300-400 kirjaa / 1000 as. Vuonna 2009 hankittiin 334 kirjaa/ 1000 as.
• hankintoja ja poistoja vähintään 8 % kokoelmasta. Vuonna 2009 hankinnat olivat 

5,3 % ja poistot 6,4 % kokoelmista. 
• Alle 5 vuoden ikäisiä 40 % kokoelmasta.
• Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista seurataan mm. varausten toimitusajoilla ja 

kiertonopeudella.
• Kokoelman sisältöjen avaaminen ja esittely on osa kokoelmatyötä.
• Kokoelman saavutettavuutta parannetaan asiakkaita tehokkaasti palvelevalla 

logistiikalla.
• Lainoja 20/as.



Kirjojen ja muiden aineistojen osuus 
kokoelmista, hankinnoista ja lainoista

v. 2009 Kirjoja % Muita aineistoja %

Kokoelmista 90 10

Hankinnoista 84 16

Lainoista 74 26

OKM laatusuositus 2011

Vaski-kirjastot (9):
• kokoelmat, hankinnat, poistot ja lainaus painottuvat luokkiin 80 – 86
• musiikkia hankitaan moninkertaisesti poistoihin verrattuna
• alueella on 17 varastoa 

Annika Juvonen: Selvitys Vaski-kirjastojen kokoelmista 2010



Hankinnat, poistot ja kiertonopeus 
2009

Hankinnat 2,1 milj. 5,2 % kokoelmista
396 nid. /1000 as.

Poistot 2,5 milj. 6,4 % kokoelmista

Kokoelmat 40 milj. 7,5/asukas

Lainat / 
Kiertonopeus 99 milj. 2,5

OKM tilastot



Kokoelmatyö on muuttunut

• On ymmärrettävä käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita
• On hallittava kaikki aineistolajit ja julkaisumuodot 
• On valittava sopivimmat tarjolla olevat julkaisumuodot ja välitystavat
• Yksittäisten nimekkeiden sijasta katse kokonaisuuksiin
• Kokoelmia ja niiden käyttöä on evaluoitava -> staattisesta kokoelmasta 

aktiiviseksi
• On vastattava nopeaan kysyntään ja huolehdittava pitkäaikaisesta 

saatavuudesta – tehokkaasti ja taloudellisesti
• Itsenäisyydestä ja erillisyydestä tiiviimpään yhteistyöhön
• Varastointi kansallisesti, seudullisesti ja paikallisesti – 

musiikkiaineiston varastointi? – PAS 
• Kansallinen kokoelmapolitiikka



Kokoelmatyö on muuttunut

• Rohkeus tehdä johtopäätöksiä ja toimia
• Ei riitä että aineistoja hankitaan ja pannaan hyllyyn 

-> esiin tärkeitä teemoja ja mielenkiintoisia kysymyksiä, on 
herätettävä ja tiedotettava
-> konkreettisista vastauksista itsepalveluvarustuksen ylläpitoon ja 
kehittämiseen, opastukseen, viestintään ja konsultointiin
-> standardilainauksesta erilaisiin käyttötapoihin
-> panostus verkkopalveluun ja verkkonäkyvyyteen

• Kokoelmatyö on tiiviisti sidoksissa kirjaston strategiaan



Kokoelmatyössä tarvitaan laaja- 
alaisia osaajia

Kokoelmatyötä tekevä

• Seuraa käyttäjien kiinnostuksen kohteita ja yleistä keskustelua
• Seuraa alan kehitystä sekä tuntee alan peruskäsitteet, suuntaukset ja 

vaikuttajat
• Tietää lähiympäristön keskeiset tutkimusalueet, toimijat ja sidosryhmät
• Tuntee alan julkaisutoimintaa ja tarjolla olevia tietolähteitä sekä 

kirjaston alaa koskevat kokoelmat
• Osaa arvioida aineistojen sisältöjä, painoarvoja, vaikeustasoa ja laatua
• Ymmärtää käyttäjien kieltä
• Kertoo sisällöistä yleistajuisesti ja kiinnostavasti
• Toimii aktiivisesti osana asiantuntijaverkostoa ja hyödyntää muiden 

osaamista



Lopuksi

Jos kirjastonhoitajan tehtävänä on saada jokainen kirja 
tekemään tehtävänsä, hänen on tiedettävä jotakin kirjojen 
sisällöstä. Jos hänen tehtävänään on myös välittää lukijoille 
sitä, mitä he tarvitsevat, hänen on lisäksi tiedettävä jotakin 
lukijoista. 
D.J. Foskett 1962

Kiitos!
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