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Ajankohtaista kuvailusta
Kokoelmaa ja kellutuskuvioita –koulutus 15.11.2016

Turun kaupunginkirjasto / Anna Viitanen



• Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille

• Pohjana Linda 

Linda = yhteisluettelo, jossa viitetiedot Linnea2-konsortion 
kirjastojen (yliopistokirjastot, Eduskunnan kirjasto, 
Tilastokirjasto ja Varastokirjasto) aineistoista.

• Kansallinen metatietovarantohanke 2012-2016

• Yleisistä kirjastoista Melindassa jo PIKI ja Anders

• Vaski liittyy Melindaan tämän vuoden aikana

Melinda



Melinda – käytännössä?

• Vaskin kuvailu tehdään edelleen Auroralla

• Vaskin oma tietokanta säilyy erillisenä, kuvailutiedot liikkuvat 
Melinda-tietokannan ja Vaskin tietokannan välillä

• Vaskin kuvailijat tallentavat tietoja Melindaan, muiden Melinda-
kirjastojen tallentamia tietoja siirtyy Vaskiin

• Valmistautumista

o Vaskin kuvailua on keskitetty

o Tietokantaan on tehty RDA-konversio



RDA

• Uudet kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and 
Access)

• Melinda-kirjastoissa käytössä vuoden 2016 alusta

• Vanhojen tietueiden konvertoiminen, uusien tietueiden kuvailu 
uusilla säännöillä

• Vaskissa RDA otettiin käyttöön 12.9.2016



Turun kaupunginkirjaston 
vanha kokoelma

Kokoelmaa ja kellutuskuvioita –koulutus 15.11.2016

Turun kaupunginkirjasto / Anna Viitanen



Taustaa

• Kokoelman pohjana Kaupunginkirjaston 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa saamat lahjoitukset

• Päätynyt kellariin, ”unohtunut”, karsittu 1990-luvulla

• Nyt pääkirjaston uuden osan kellarissa
• Niteitä alle 20 000

• Suurin osa kokoelmasta 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa painettua

• 1700-luvulla painettua noin 12%

• 1500-1600-luvuilla painettua alle 100 nidettä

• Yleisimmät kielet ruotsi, suomi, saksa, ranska, englanti, latina

• Kokoelma on tutkijoiden käytettävissä, yhteistyötä tehty Turun 
yliopiston kanssa
• Kirjoista kokoelmaksi : kansansivistystä ja kansainvälisyyttä Turun 

kaupunginkirjastossa 1800-1900-luvuilla (Avain, 2015)

• Kokoelmaa tallennettu vuodesta 2013 lähtien erilliseen tietokantaan



Kokoelman tietojen haku

• Tietojen tallennuksen etenemistä voi seurata blogista 
https://opintokokoelma.wordpress.com/

• Kokoelman osoite: http://vanhakokoelma.kirjastot.fi/

• Vanhaan kokoelmaan kuuluu muutamia erillisinä pidettyjä 
lahjoituskokoelmia, toistaiseksi pääkokoelman lisäksi tallennettu 
Svensk dramatik -kokoelma

https://opintokokoelma.wordpress.com/
http://vanhakokoelma.kirjastot.fi/
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Varsinais-Suomen

kirjastojen kotiseutu-

aineistojen 

digitointiprojekti

10.10.2016 - 31.8.2017

Varsinais-Suomen 
muisti 

Nummen silta Nousiaisissa. Kuva: Paavo Tiihonen 



• Mukana Kustavi, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, 
Parainen, Raisio, Somero, Turku ja Uusikaupunki

Mukana Kustavi, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Paimio, Parainen, Raisio, Somero, Turku ja Uusikaupunki

Krookilan tila Raisiossa 1960-luvulla 



Missä julkaistaan?

Digi ja Finna

http://digi.kirjastot.fi/

Pernon kartanon juhlat Raisiossa 1958           



Miten aineistot valitaan?

-edustavuus

-paikallisuus

-tekijänoikeudet

-yksityisyyden suoja

Nousiaisten makasiiniteatteri. Kuva: P. Tiihonen



Valmista elokuussa 2017

Pepe le Moko treenaa Raision Pommarissa 1986.Kuva: A. Korhonen
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Kohti kelluvaa kokoelmaa
Katsaus valmistelun tilanteeseen 15.11.2016



Kelluva kokoelma

• Turun kaupunginkirjastolla yksi yhteinen kokoelma

• Aineistoilla ei ole määrättyä kotiosastoa, vaan ne jäävät siihen 
yksikköön johon ne palautetaan

• Käytössä Espoon, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vantaan 
kaupunginkirjastoissa



Kellutuksen tavoitteet

• Kokoelma-ajattelun muutos
• Kokoelmatyön käytäntöjen yhtenäistäminen

• Yhteiskokoelman kehittäminen

• Työnsäästö
• Uuden aineiston käsittelyprosessin ja kokoelmatyön käytäntöjen yksinkertaistaminen

• Aineiston kuljettamiseen ja kuljetuksiin liittyvän työn minimoiminen

• Ennakoidaan myös varausten maksuttomuutta

• Asiakaskokemuksen parantaminen
• Pienten kirjastojen kokoelmien monipuolistaminen

• Kirjastojen profiloituminen asiakaskuntansa mukaisiksi



Kokoelma-ajattelun muutos



Kellutuksen käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden
työprosessien läpikäyntiin, niiden muutoksiin ja selkiyttämiseen.

Kehittyneet kirjasto- ja muut tietojärjestelmät mahdollistavat
tehtävien muutosten vaikutusten ennakoinnin ja seurannan. Ne 
antavat työkaluja myös kokoelmatyön uudistamiseen.



Kellutus edellyttää muutoksia

• Työprosessit ja tehtäväkuvat
• Kokoelmatyön uudelleenorganisointi vaikuttaa monen työntekijän tehtäväkuvaan

• Valinnan, kuvailun ja uuden aineiston käsittelyn keskittäminen
• Aineistovirtojen hallinnointi
• Kuljetusten väheneminen

• Tilat
• Muutokset kokoelmien sijoittelussa, kirjastokohtaiset arviot kellutuksen vaikutuksista 

kokoelmien sijoitteluun
• Työtilat: keskitetyn uuden aineiston käsittelyprosessin vaatimat muutokset pääkirjastossa

• Järjestelmät
• Muutokset Auroraan ja Finnaan

• Logistiikka
• Kuljetettavan aineiston vähentyminen



Muualta opittua

• Tutustuttu menettelytapoihin ja prosesseihin, joita soveltaen muissa 
kirjastoissa on siirrytty kelluvaan kokoelmaan

• Kirjastoilla erilaiset lähtötilanteet, joten jokainen kellutus vaatii omanlaistaan 
valmistelua

• Mm. nämä tulleet esille kirjastojen kanssa käydyissä keskusteluissa:
• Henkilöstön osallistaminen, asiantuntemuksen hyödyntäminen

• Riittävästi aikaa kokoelmiin liittyvien käytäntöjen sopimiseen, meillä tämä tarkoittaa 

• osastorakenteen yhtenäistämistä pääkirjaston ja lähikirjastojen kesken

• kellutuksen vaikutusten ennakointia kokoelmien sijoitteluun eri toimipisteissä

• kokoelmien siirtoja lähinnä pääkirjastossa

• Aikataulu täsmentyy valmistelun edetessä 



Jo tehty

• Kellutusta käsitelty henkilökunnan kanssa vuoden 2016 aikana
• Kokoelma-aiheinen koulutuspäivä 14.1.

• Kellutukseen liittyvä keskustelutilaisuus 26.8.

• Kellutukseen keskittyvä kokoelmapäivä 15.11.

• Kellutusta on käsitelty henkilöstökokouksissa vuoden mittaan

• Valmisteluryhmä nimetty, projektisuunnitelman käsittely 25.11. 

• Luonnosteltu uutuusaineiston käsittelyn keskitettyä  prosessia

• Arvioitu alustavasti kellutusten vaikutuksia yksittäisten kirjastojen kannalta

• Selvitetty kellutusta ja keskitettyä valintaa tukevia työkaluja ja järjestelmiä 
• Käyttäjät ja kokoelmat -analyysin hyödyntäminen kelluvan kokoelman hallinnassa

• collectionHQ -kokoelmanhallintatyökalu 



Uuden aineiston käsittelyprosessi, 
luonnostelua
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Seuraavat askeleet

• Projektin organisoituminen, osakokonaisuuksien valmistelun vastuuttaminen ja 
aikataulutus:
• Kokoelmat ja järjestelmät

• Henkilöstö ja työprosessit 

• Tilat ja logistiikka

• Tiedotus ja viestintä

• Seurannasta ja jatkotoimenpiteistä sopiminen 

• Kellutuksen käyttöönotto ja projektin päättäminen

• Henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen 
• Yt-menettely, jossa sovitaan työtehtävien jakoon liittyvistä menettelytavoista

• Muut henkilöstön keskustelutilaisuudet valmistelutyön edetessä
• Asioina uuden kokoelmakäsityksen omaksuminen, sparraus, työtehtävien muutosten konkretisointi

• Tehtäväkuvien läpikäynti kevään kehityskeskusteluiden myötä 



Kellutuksen käyttöönoton alustavaa 
aikataulutusta



Kokoelma kelluu syyskuussa 
2017?



Hankintaportaali ja kirjallisuuden kilpailutus

• Hankintaportaali: tavoitteena kilpailuttaa kirjastoaineistot aina päivän 
hintaan

• Hankintaportaali kilpailutettu, kehittäjäksi Woima-Wirta Oy
• Työ etenee, haasteena tiedonsiirto aineistotoimittajien järjestelmien, 

hankintaportaalin ja Auroran välillä

• Ostoskoritoiminnallisuudet pitkällä, samoin valintalistojen suunnittelu

• Testaukset marras-joulukuussa, tuotantokäytössä tammikuun aikana

• Hankintaportaali huomioitu kirjallisuuden tarjouspyynnössä
• Ei yhtä päähankintapaikkaa vaan mahdollisuus hankkia portaalin kautta 

usean toimittajan tarjonnasta halvimpaan hintaan

• Tarjousten jättöaika päättyy 7.12., päätös mahdollisimman pian tämän 
jälkeen

• Portaalin testaus myös aineistotoimittajien kanssa



Alueellinen kokoelmapolitiikka

• Opetus- ja kulttuuriministeriöa: Hyvän maakuntakirjaston 
laatukuvaus (2012)
• Hyvä maakuntakirjasto edistää alueellista kokoelmapolitiikkaa ja aineistojen 

yhteiskäyttöä 
• Laatii yhteistyössä alueensa kirjastojen kanssa yhteisen kokoelmapoliittisen 

linjauksen, jossa määritellään mm. eri aineistoformaattien hankintapolitiikka, 
kokoelmavastuut ja painoalueet, varastointi sekä poistot. 

• Tiedottaa e-aineistomahdollisuuksista ja tarvittaessa opastaa niiden 
käyttöönotossa. 

• Ajatuksia, kommentteja?

• http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/Liitteet/Hyvxn_
maakuntakirjaston_laatukuvaus_huhtikuu_2012.pdf

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/Liitteet/Hyvxn_maakuntakirjaston_laatukuvaus_huhtikuu_2012.pdf


Kiitos!


