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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkastellaan kelluvaa kokoelmaa kirjastoissa ja sen vaikutuksia niin 

kokoelmalle kuin työntekijöille ja asiakkaille. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka kelluva 

kokoelma on otettu käyttöön suomalaisissa kirjastoissa. Kelluvalla kokoelmalla 

viitataan julkisten kirjastojen organisointimalliin, jossa kokoelmalla ei ole omistavaa 

kirjastoa. Tässä tutkimuksessa kelluva kokoelma liitetään osaksi 

informaatiotutkimuksen alan kokoelmatutkimusta, kokoelmien kehittämisyhteistyötä ja 

käyttäjäkeskeistä, kustannustehokasta linjausta. 

Tutkimuskohdekirjastoiksi valikoitiin Espoo, Tampere, Vantaa ja Ylitornio eli nykyinen 

Tornionlaakso. Tutkimus kohdistui pää- ja lähikirjastoihin. Tutkimusmenetelmiksi 

valittiin kvantitatiivinen kysely käyttäen Likertin asteikkoa ja puolistrukturoitu 

haastattelu, jonka kohteet valittiin eliittiotannalla. Kyselyllä haettiin lisäksi 

kvalitatiivista aineistoa avoimilla kysymyksillä. Kvalitatiivinen aineisto käsitellään 

teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. 

Tutkimuksen perusteella kelluvaan kokoelmaan on enemmistö tyytyväisiä. Siitä saadut 

hyödyt korvaavat mahdolliset haitat. Kelluttaminen vaatii erityisesti huomiota 

kokoelman tasapainottamiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 

kelluvan kokoelman vaikutukset vaihtelevat kirjastokohtaisesti. Toiset kirjastot kärsivät 

aineiston kasaantumisesta ja toiset aineiston hajaantumisesta. Lisäksi osalle 

työntekijöistä kelluttamisen tuomat muutokset kokoelmatyöhön toivat hankaluuksia. 

Tutkimus vahvistaa myös oletuksen siitä, että kellutusta on alettu toteuttaa vähäisellä 

tietopohjalla, lähinnä kokemustiedon varassa. Enemmistö kirjastoista sulki osia 

kokoelmasta kellutuksen ulkopuolelle. Muutoksessa on koettu kuitenkin onnistuneen ja 

ongelmiin on löydetty ratkaisut. Kellutusta auttaa toimintojen keskittäminen ja aineiston 

ja toimintatapojen yhtenäistäminen. 

Koska tulevaisuudessa kelluvat kokoelmat ovat entistä laajempia ja kattavat isompia 

maantieteellisiä alueita, tätä olisi hyvä tutkia. Lisäksi kelluvaa kokoelmaa tulisi tutkia 

sen käyttäjien näkökulmasta. Kellutuksen tueksi pitää kehittää myös sitä palvelevia 

uusia kirjastojärjestelmiä. 

Asiasanat: kelluva kokoelma, yleiset kirjastot, kokoelmatutkimus, Suomi.  
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kelluvaa kokoelmaa kirjastoissa ja sen vaikutuksia 

niin kokoelmalle kuin työntekijöille ja asiakkaille. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka 

kelluva kokoelma on otettu käyttöön suomalaisissa kirjastoissa. Tässä tutkielmassa 

kelluva kokoelma nähdään osana kokoelmatutkimuksen kenttää ja sen nykyisiä 

suuntautumisia. Kelluvassa kokoelmassa yhdistyvätkin niin asiakassuuntautuneisuus ja 

kustannustehokkuus kuin alalla pitkään painotettu kokoelmien kehittämisyhteistyö eri 

kirjastojen välillä. Aikaisemmassa tutkimuksessa tällaisia yhteyksiä ei kuitenkaan ole 

nostettu esiin. 

Tutkimuksen alkaessa kelluvaan kokoelmaan liittyvää akateemista tutkimusta on tehty 

hyvin vähän ja Suomessa ei ollenkaan. Jonkin verran on kirjoitettu artikkeleita eri 

kirjastojen siirtymisestä kellutukseen, mutta nämäkin ovat amerikkalaisia (Cress 2004, 

Andriats ym 2012). Tutkimuksen alkaessa suomeksi tietoa on saatavilla vain 

muutamista Jyväskylän kaupunginkirjaston kellutusta koskevista PowerPoint-esityksistä 

(Martikainen, Ruuttunen & Vesterinen 2012, Martikainen 2015). Tutkimuksen aikana 

on ilmestynyt yksi Turun kaupunginkirjaston toimeksi antama ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyö, jossa tarkastellaan kelluvaa kokoelmaa neljän suomalaisen kirjaston 

näkökulmasta (Rautanen 2016). Koska opinnäyte on ilmestynyt jo tutkimuksen alettua, 

sitä ei ole huomioitu kirjallisuudessa ja se ei ole vaikuttanut kyselyä ja haastattelua 

suunniteltaessa. 

Kirjallisuuden vähyyden vuoksi kellutus saatetaan aloittaa puutteellisella tietopohjalla ja 

perustetaan todennäköisesti muiden kirjastojen kokemustiedolle, jonka yleistettävyys on 

kyseenalaista. Bartlett (2014, xiv) toteaakin, että se, mikä toimi toisessa kirjastossa, ei 

välttämättä toimi toisaalla. Huomion arvoista on myös se, että amerikkalaiset kirjastot 

ovat todennäköisesti erilaisia kuin suomalaiset: kelluvan kokoelman voidaankin olettaa 

jossain määrin toimivan eri tavalla täällä. Lisätutkimus kelluvista kokoelmista on 

tarpeen, ja erityisen kiinnostavaa on tutkia kelluvan kokoelman toteutusta ja toimivuutta 

suomalaisessa kirjastojärjestelmässä. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostettiin seuraavat: 
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1. Kuinka kelluva kokoelma on toteutettu suomalaisissa kirjastoissa? 

2. Millaisia vaikutuksia kelluvalla kokoelmalla on kokoelmaan ja 

kokoelmatyöhön? 

3. Kuinka kelluva kokoelma soveltuu asiakkaille ja työntekijöille?  

 

Tutkimuksessa keskeisiin käsitteisiin kuuluvat kokoelma ja kokoelma hallinta, kelluva 

kokoelma ja kokoelmien kehittämisyhteistyö. Kokoelma merkitsee lähinnä käytännön 

työtä, johon viitataan kokoelmatyö-termillä (Wilén 2007, 10, 18). Voidaankin 

yksinkertaistaen todeta, että kaikki käytännön toimet kirjastojen kokoelmien parissa 

ovat osa kokoelmatyötä. Tähän kuuluvat muun muassa hyllyttäminen, aineiston valinta, 

karsinta ja korjaaminen. Kokoelmatutkimuksessa puhutaan paljolti kokoelman hallinnan 

ja kehittämisen käsitteillä, joihin kokoelmatyön voi nähdä kuuluvan. Kokoelmatyö on 

arkista konkreettista työtä, kun taas kokoelman hallintaan kuuluu lisäksi muun muassa 

kokoelmatyötä määrittävien päätösten tekeminen kuten esimerkiksi kokoelmapolitiikan 

muodostaminen. 

Kelluvalla kokoelmalla viitataan julkisten kirjastojen organisointimalliin, jossa 

kokoelmalla ei ole omistavaa kirjastoa. Aineisto jää siihen kirjastoon, johon se on 

palautettu, toisin kuin perinteisessä kokoelmassa, jossa aineisto lähetetään takaisin 

omistavaan kirjastoon. Aineisto hankitaan ja hoidetaan siitä näkökulmasta, kuinka se 

soveltuu koko järjestelmään, ei kirjastokohtaisesti. (Bartlett 2014, xiii.) 

Kokoelmien kehittämisyhteistyö (cooperative tai collaborative collection development) 

määritellään ”velvollisuuksien jakamiseksi kahden tai useamman kirjaston välillä, jotta 

voidaan hankkia aineistoa, kehittää, hallita ja hoitaa kokoelmia käyttäjiä hyödyttävällä 

ja kustannustehokkaalla tavalla” (Branin 1991; tässä Johnson 2009, 265). Yhteistyö 

pohjaakin ajatukselle, että yksin mikään kirjasto ei pysty vastaamaan kaikkien 

asiakkaidensa tarpeisiin. Yhteistyön kautta annetaan asiakkaille pääsy tietoihin ja 

resursseihin, joita kaikkia ei yksittäisen kirjaston budjetilla olisi mitenkään mahdollista 

hankkia. 

Seuraavaksi käydään läpi tutkielmaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Ensin käsitellään 

kokoelmatutkimusta ja sen keskeisimpiä käsitteitä yleisesti tutkielman vaatimissa 

rajoissa (ks. luku 2). Sen lisäksi tarkastellaan kelluvaan kokoelmaan liittyvää 
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kirjallisuutta (ks. luku 3). Kirjallisuuden läpikäynnin jälkeen selvennetään 

tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen kulkua (ks. luku 4). Tämän jälkeen analysoidaan 

tutkimuksen tuloksia (ks. luku 5) ja muodostetaan johtopäätökset niiden pohjalta (ks. 

luku 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2 KOKOELMATUTKIMUS 

 

Kokoelmatutkimuksen pohjana on käytännön ja teorian vahva yhdistäminen. Sekä 

teoria että käytäntö pyrkivät parempaan kokoelmaan, mutta teoria antaa tukea 

käytännölle. Näin käytäntöön voidaan soveltaa tilanteeseen parhaiten sopivia 

menetelmiä. Samalla opitaan mahdollisista haittapuolistakin ennen kuin ne 

mahdollisesti ilmenevät yllätyksellisesti. 

Kokoelmatutkimus on hyvin laaja tutkimusalue. Tämän seikan tuovat esille monet 

aiheesta kirjoittajat, jotka mainitsevat heti alkuunsa, ettei aiheesta voi antaa täydellisen 

kattavaa kuvaa juuri tutkimuksen määrän vuoksi (Johnson 2009, ix, Wilén 2007, 10). 

Lisäksi laajuudesta kertovat myös tutkimusalueen kirjallisuutta läpikäyvät artikkelit, 

joiden lähdeluettelot ovat todella laajoja. Phillipsin ja Williamsin (2004, 284 - 299) 

tarkastelevat kokoelman kehittämisen kirjallisuutta vuosilta 1997 - 2003, ja artikkelilla 

on noin kymmenen sivua lähteitä ja 136 viittausta. Bullis ja Smith (2011, 215 - 220) 

jatkavat siitä, mihin edellinen artikkeli jäi ja kokoavat kirjallisuutta vuosilta 2004 - 2008 

viitaten 184 artikkeliin. Lehmanin (2014, 175 - 177) kirjallisuuskatsaus on vuosilta 

2011 - 2012, ja siinä tehdään 85 viittausta. Viittauksien kohdalla tietenkin osa kuvaa 

samoja artikkeleita, mutta luvut kertovat silti alan aktiivisuudesta. 

Kokoelmatutkimuksella on kaksi hallitsevaa lähtökohtaa, jotka ovat tiedonsosiologinen 

näkökulma sekä käyttö- ja käyttäjänäkökulma. Ensimmäinen tarkastelee kokoelmaa 

itsessään kokonaisuutena ja toinen kokoelmaa käyttäjien tarpeiden näkökulmasta. 

(Wilén 2007, 22.) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään vähän molempia näkökulmia, 

sillä tutkimuksessa halutaan selvittää niin sitä, kuinka kelluva kokoelma on toteutettu 

suomalaisissa kirjastoissa kuin sitä, kuinka tällainen kokoelma soveltuu työntekijöille ja 

asiakkaille. Tarkoituksena on tutkia kelluvan kokoelman vaikutuksia niin 

kokoelmatyöhön kuin sitä, kuinka se loppujen lopuksi palvelee asiakkaita. Jos kelluva 

kokoelma on hyvä ratkaisu asiakkaan kannalta, mutta lisää työntekijän työmäärää 

kohtuuttomasti, ei voida puhua hyvästä muutoksesta.  Käyttäjäkeskeisyys on kuitenkin 

kokoelmatutkimuksessa yhä selkeämmin painottunutta, ja yleensä kokoelmaan liittyvien 

ratkaisujen kohdalla käyttäjien tarpeet ovat ratkaisevassa asemassa. Tässä tutkielmassa 
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tarkoitetaan käyttäjäkeskeisyydestä puhuttaessa yleistä suuntautumista, jossa 

kokoelmana liittyviä päätöksiä ja sen laadun arviointia ohjaa käyttäjänäkökulma. 

Kokoelman laadun tarkastelu ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Vaikka kokoelman arvo 

yleensä määritellään sen mukaan, kuinka se palvelee käyttäjäkuntaansa, ei 

käyttäjäkunnan tarpeiden ymmärtäminen ole niin yksinkertaista. Ensinnäkin todellisia 

tarpeita ei saada esimerkiksi käyttäjätilastojen kautta esiin. Lainaustilastot kertovat 

nykyisestä tilanteesta, eikä siitä mihin suuntaan kokoelmaa tulisi kehittää. Lisäksi laina 

kertoo vain siitä, mitä käyttäjä on lainannut. Se ei kerro sitä, palveliko lainattu aineisto 

hänen tarpeitaan vai olisiko kokoelmassa ollut parempaakin aineistoa. (Wilén 2007, 24.) 

Tärkeä lähtökohta käyttäjäkeskeisyydelle kokoelmien näkökulmasta on se, että 

kokoelman käyttäjät eivät näe kokoelmaa samalla tavalla kuin kokoelman kehittäjät ja 

muut ammattilaiset, jotka lähestyvät kokoelmia oppimansa järjestelmän kautta (Lee 

2005, 83). Tällöin esimerkiksi vuosisatoja noudatetut tavat järjestellä kirjoja esimerkiksi 

luokittain eivät välttämättä ole niitä parhaimpia tapoja palvella asiakaskuntaa. 

Kokoelmien pitää palvella myös ihmisiä, joilla ei ole käsitystä luokitusjärjestelmistä tai 

siitä, mitä kirjojen tarroissa lukevat numerot tarkoittavat. Tätä kautta syntyy tarve 

kokoelmien kehittämiselle ja yhä laadukkaamman kokoelman muodostamiselle.  

 

 

2.1 Kokoelmatutkimuksen linjoja 

 

Wilén (2007, 15) ja Phillips ja Williams (2004, 275) tuovat esille sen seikan, että 

kokoelmien kehittäminen on muuttunut: pitkäaikaissäilytyksestä on siirrytty 

tiedontarpeiden välittömään tyydyttämiseen kirjastojen tarjoamien etäkokoelmien 

avulla. Kokoelmien kehittämisen muuttumisen lisäksi tämä kuvaa kulttuurin ja koko 

alan sisäistä muutosta. Ennen kokoelmia muodostettiin sillä ajatuksella, että niitä 

säilytettäisiin pitkän aikaa kulttuuriperinnön turvaamisen vuoksi. Tämän takia olikin 

tärkeää määrittää kokoelmapolitiikka, ja ammattilaisten piti pohtia, mistä aineistosta 

olisi hyötyä tulevaisuudessakin. Työ oli pitkäjänteistä, ja työntekijät määrittivät, mikä 

oli hyödyllistä ja kannattavaa säilyttää. Tällä hetkellä keskitytään vastaamaan 
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asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin monesti 

vastaukseksi ovat nousseet käyttäjäkeskeiset kokoelmat eli kokoelmat, joiden 

muodostamisen ja hoidon taustalla on käyttäjään liittyvät syyt. Tästä on vain yksi 

esimerkki edellä mainitut etäkokoelmat. 

Kokoelmatutkimuksen kenttää ovat hallinneet kokoelmien kehittämiseen ja samalla 

elektronisiin kokoelmiin liittyvät kysymykset (Wilén 2007, 10). Tällä hetkellä tutkimus 

on elektronisten kokoelmien suhteen keskittynyt vahvasti nykyisin suosittuun 

ratkaisuun, DDA- tai PDA-ohjelmien (demand-driven tai patron-driven acquisitions) 

hyödyntämiseen elektronisen kokoelman rakentamisessa. DDA- ja PDA -ohjelmien 

kautta asiakkaat hankkivat osan elektronisista aineistoista itse ennalta määritellyn 

budjetin rajoissa. Kirjaston on myös mahdollista rajoittaa hankittavaa aineistoa siten, 

että asiakas ei voi hankkia esimerkiksi tietyn ikäisiä tai liian kalliita aineistoja. Aineistot 

näkyvät kirjaston tietokannoissa normaalien aineistojen tapaan, ja vasta asiakkaan 

käyttäessä aineistoa ennalta määritellyllä tavalla, esimerkiksi selailemalla tietyn aikaa 

tai tietyn määrän sivuja, kirjasto maksaa aineistosta. Aluksi aineisto on vuokralla murto-

osalla aineiston hinnasta, mutta muutaman käyttökerran jälkeen kirjasto maksaa koko 

hinnan ja saa aineiston pysyvästi kokoelmiinsa. Näin elektronisten aineistojen pitäisi 

olla sellaisia, jotka ovat asiakkaiden tarpeisiin sopivia ja käytettyjä. Samalla 

periaatteella myös kaukolainapyyntöjä on alettu hyödyntää aineistojen valinnassa: 

pyyntöjä tarkkaillaan ja arvioidaan, onko kannattavampaa hankkia materiaali omaan 

kokoelmaan kuin maksaa kuljetuskustannuksista. (Lehman 2014, 170.)  

Käyttäjäkeskeisyys on havaittavissa kokoelmien kehittämisen alueella tutkijoiden 

tarjoamissa lukuisissa eri menetelmissä. Näitä ovat esimerkiksi juuri edellä mainitut 

DDA-ohjelmat ja kaukolainapyynnöille perustuvat menetelmät. Lisäksi käyttäjiä 

hyödyttävämpiin kokoelmiin on haettu apua niin kohderyhmistä (Mentch, Strauss & 

Zsulya 2008), opetussuunnitelmista (Shirkey 2011) kuin väestötilastoista (Kotila 2013). 

Tarve kohdistaa kokoelmia kustannustehokkaasti on selkeä. Tämä näkyy myös 

suomalaisessa tutkimuksessa, erityisesti ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä, jotka 

ovat monesti kirjastojen itsensä toimeksiantamia. Kokoelmien kehittämisestä on 

julkaistu lukuisia opinnäytetöitä kuten Kotilan (2013) opinnäytetyö, jossa luodaan uutta 

kokoelmapolitiikkaa Seinäjoen kaupunginkirjastolle selvittämällä muun muassa 

väestörakennetta ja Järvenpään (2009) opinnäytetyö, jossa tarkastellaan asiakkaan ja 
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henkilökunnan osuutta kokoelman kehittämisessä ja sitä kuinka kokoelma vastaa 

asiakkaiden toiveita. Suomessa on myös viime vuosina ilmestynyt joitakin 

opinnäytetöitä Vaski-kirjastojen toimeksiantamina, joissa tutkitaan kirjaston käyttäjien 

ja kokoelmien kohtaamista ja kirjastojen kokoelmien vahvuuksia ja heikkouksia 

suhteessa kysyntään (Rönnqvist 2014, Manninen 2015). Selkeästi suomalaisissakin 

kirjastoissa tunnetaan tarvetta profiloitumiseen ja kokoelmien tarkempaan 

kohdistamiseen. 

Kirjallisuuskatsaukset luovat myös kuvaa alan kehityksestä. Niistä on myös 

huomattavissa alan keskittyneisyys tieteellisiin kirjastoihin. Vuosina 1997 - 2003 

kirjallisuudessa voidaan huomata selkeä painotus teknologiaan ja sen tuomiin 

muutoksiin. Kiinnostus kohdistuu elektronisiin lähteisiin ja digitaalisten kokoelmien 

muodostamiseen. Teknologian nostattamista uhkakuvista huolimatta pyritään 

sopeutumaan ja vahvistamaan omaa relevanssia muuttuneessa tilanteessa. Tässä 

vaiheessa myös trendi kokoelmien kehittämisyhteistyöhön alkaa nousta esille. 

Todennäköisesti osasyynsä tälle ovat taloudelliset rajoitteet, jotka kannustavat 

hakemaan tukea muista kirjastoista, mutta mahdollisesti myös uusi teknologia tekee 

yhteistyöstä helpompaa. (Phillips & Williams 2004, 275, 279 - 280.) 

Vuosina 2004 - 2008 digitaaliset resurssit säilyvät edelleen vahvana 

kiinnostuksenkohteena kokoelmatutkimuksessa. Tulevaisuuteen on alettu uskoa yhä 

optimistisemmin haasteista huolimatta. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään yhä 

vahvasti muutoksiin, niin käsitteellisiin kuin konkreettisiinkin. Kokoelmat ja 

kokoelmien hallinta ovat muutostilassa. Paikalliset kokoelmat kokevat muutoksia niin 

vahvasti esillä olevan kokoelmien kehitysyhteistyön kautta kuin käyttäjäkeskeisemmän 

lähestymistavan lisääntymisen myötä. Kirjallisuudessa kannustetaan ottamaan 

huomioon käyttäjien paikalliset tarpeet. Ennen katsottiin, että käyttäjien tarpeiden 

huomioonottaminen johtaisi ohimenevien ja vain hetkellisesti tärkeiden aineistojen 

hankintaan. (Bullis & Smith 2011, 206, 208, 209, 214 - 215.) 

Lehman tarkastelee kirjallisuuskatsauksessaan vain vuosia 2011 ja 2012. Tällaiselta 

aikaväliltä ei kovin suuria trendejä voi havaita, mutta katsaus kuvastaa hyvin nykyisiä 

yleisiä kokoelmatutkimuksen kiinnostuksen kohteita. Tutkimusta määrittävät edelleen 

kirjastojen yhä tiukemmat budjetit, tilan tarve ja kehittyvät elektronisten aineistojen 
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markkinat. Samalla kuitenkin halutaan tallettaa ja säilöä aineistoa ja vastata asiakkaiden 

tarpeisiin. Elektroniset aineistot ovat nyt kirjastoille arkipäivää, mutta niiden valinnan 

menetelmät ovat muuttuneet DDA- ja PDA-ohjelmien suosion myötä. Elektronisen 

aineiston säilymisen ongelmat on nostettu esille. Kokoelmien kehitysyhteistyö on 

edelleen alan kiinnostuksen kohteena. Sen avulla säilytetään aineistoja ja säästetään 

rahaa. Kokoelmaa voidaan myös karsia paremmin, kun tiedetään jonkun toisen tahon 

vastaavan säilyttämisestä. Karsimisen ansiosta kallisarvoinen tila on mahdollista 

hyödyntää tehokkaasti. (Lehman 2014, 169 - 171, 174 - 175.)  

 

 

2.2 Kokoelmatutkimuksen käsitteitä 

 

Seuraavaksi määritellään kokoelmatutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä. Käsitteiden 

sisällöstä ollaan kuitenkin montaa mieltä, ja alan käytännönläheisyys vaikuttaa myös 

siten, että monesti tutkimuksissa määrittelylle ei edes tunneta tarvetta. Samalla 

selvennetään mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan tämän tutkielman puitteissa. 

 

 

2.2.1 Kokoelma ja kokoelmatyö 

 

Kirjallisuuden laajuuteen osittaisena syynä on se, että peruskäsitteet ovat hyvin kattavia 

ja niistä puhuttaessa täytyy ottaa monia asioita huomioon. ”Perinteisesti kirjaston 

kokoelma on ennen kaikkea merkinnyt tiedon organisoimista ja sen löydettävyyden 

helpottamista käyttäjälle” (Wilén 2007, 10), mutta samalla kaikkia kokoelmia sivuava 

toiminta lasketaan kokoelmien kehittämisen ja kokoelmatutkimuksen piiriin. Näistä 

käsitteistä ei kuitenkaan ole yksiselitteisiä määritelmiä, joista kaikki olisivat samaa 

mieltä (Wilén 2007, 26). Osansa voi myös olla sillä, että käsitteiden 

käytännönläheisyyden vuoksi, niiden määrittely koetaan monesti tarpeettomaksi tai 

käytetään vain omaa määrittelyä itsestään selvästi totuutena. Kokoelma merkitseekin 
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lähinnä käytännön työtä, johon viitataan kokoelmatyö-termillä (Wilén 2007, 10, 18). 

Jonkin verran käytetään myös sanaa kokoelmanhoito. Voidaankin yksinkertaistaen 

todeta, että kaikki käytännön toimet kirjastojen kokoelmien parissa ovat osa 

kokoelmatyötä. Tähän kuuluvat muun muassa hyllyttäminen, aineiston valinta, karsinta 

ja korjaaminen. Kokoelmatutkimuksessa puhutaan paljolti kokoelman hallinnan ja 

kehittämisen käsitteillä, joihin kokoelmatyön voi nähdä kuuluvan. Kokoelmatyö on 

arkista konkreettista työtä, kun taas kokoelman hallintaan ja kehittämiseen kuuluu 

lisäksi muun muassa kokoelmatyötä määrittävien päätösten tekeminen kuten 

esimerkiksi kokoelmapolitiikan muodostaminen. 

 

 

2.2.2 Kokoelman hallinta ja kehittäminen 

 

Hyvä esimerkki siitä, kuinka alalla ei ole yksiselitteisiä määritelmiä on kokoelman 

hallinnan ja kehittämisen käsitteiden suhde. Kokoelman hallintaa (collection 

management) ja kehittämistä (collection development) käytetään nykyisin sekä 

synonyymeina että yhdessä sanaparina. Alun perin kokoelman hallinta on kuitenkin 

muodostettu kattotermiksi aikaisemmin syntyneelle kokoelman kehittämisen termille. 

(Johnson 2009, 1.) Tällainen käsitteiden suhteiden epävarmuus tekee laajasta aiheesta 

entistä vaikeammin käsiteltävän. Johnson toteaa käyttävänsä käsitteitä yhdessä, mutta 

toisaalta taas teoksessaan on omistanut molemmille oman lukunsa (Johnson 2009, iii). 

Johnson jakaa käsitteet seuraavasti. Kokoelman kehittämisen kanssa työskentelevien 

tehtäviin katsotaan kuuluvan aineiston valinnan ja sitä säätelevän kokoelmapolitiikan, 

kokoelmanhoidon (collection maintenance), aineistobudjetin laatimisen, yhteistyön 

yhteisön ja käyttäjien kanssa ja resurssien jaon suunnittelun. Kokoelman hallinnan 

vastuualueisiin kuuluvat nykyään muun muassa aineiston valinta, karsinta, varastointi, 

säilyttäminen, kokoelmapolitiikan laatiminen, markkinointi, kokoelmien arviointi, 

yhteisösuhteet, budjettien laatiminen ja yhteistyö muiden kirjastojen kanssa. (Johnson 

2009, 1 - 2.) 
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Wilénin mukaan kokoelmien kehittäminen on käytännössä valintaa vaihtoehtoisten 

valintojen välillä. Arviointi on taasen kehittämisen olennainen osa. (Wilén 2007, 10 - 

11.) Tällainen määritelmä olisikin aivan liian laaja, joten Wilénin teoksessa (2007, 26 - 

27) pohjataan kuitenkin keskeiset käsitteet juuri Johnsonin määritelmiin. Samoin 

tekevät myös Phillips ja Williams (2004, 274). 

Gregory määrittelee hallinnan ja kehittämisen eri tavalla. Kokoelmien hallintaan 

sisältyy tiedon hankinta, viestintä, yhteistyö, kokoelmapolitiikan muodostaminen, 

arviointi ja hankinta- ja säilyttämispäätösten teko kirjastoa käyttävän yhteisön tarpeiden 

mukaisesti. Kehittämisen Gregory näkee alakäsitteenä hallinnalle ja siihen kuuluu 

hankintaan johtava päätöksenteko. Tässäkin yhteydessä käsitteiden erittely vaikuttaa 

lähes tarpeettomalta. Lisäksi kokoelmien kehittämiseen voisi nähdä kuuluvan muutakin 

kuin hankintapäätökset, sillä kokoelmaa voi kehittää muilla tavoin. Esimerkiksi 

kelluvaan kokoelmaan siirtyminen ei ole hankintaan liittyvää, mutta selkeästi siinä on 

pyrkimys kehittää kokoelmaa. Gregory käyttää myös käsitettä kokoelman 

kehittämispolitiikka, jonka hän määrittelee koko kirjaston toimintasuunnitelmaksi. 

Näiden suunnitelmien mukaan tehdään hankinta, organisointi ja materiaalien hallinta. 

Tämän vuoksi on kummallista, että kokoelmien kehittäminen vastaavasti ymmärretään 

vain hankintaan liittyväksi päätöksenteoksi ja kokoelmapolitiikan teko on osa 

kokoelman hallintaa. Gregory edustaakin kokoelmatutkimuksessa suuntaa, jossa ollaan 

siirtymässä kokoelmien hallintaan hallitsevana käsitteenä, mutta edelleen tunnetaan 

tarvetta liittää kehittämisen käsitys kylkeen, vaikka käsitteiden määrittelyt eivät edes 

vastaisi todellista sisältöä. (Gregory 2011, xiv, 31.) 

Johnsonin jaottelu vaikuttaa vain korostavan molempien käsitteiden yhteneväisyyksiä ja 

samalla ongelmallisuutta, ja Gregoryn käsitteiden erottelu vaikuttaa tarpeettomalta. 

Onkin ymmärrettävää, miksi käsitteitä käytettäisiin synonyymeina, ja tällaiseen 

ratkaisuun on tässä tutkimuksessa päädytty tilanteen selkiyttämiseksi. Molempia 

termejä käyttämällä varmistetaan myös kaiken kirjallisuuden löytyvyys. Kokoelmien 

kehittämisyhteistyö kuuluu myös kokoelmien hallinnan ja kehittämisen termien alle, 

mutta sitä käsitellään syvemmin alaluvussa 2.3. 
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2.2.3 Kokoelmien arviointi 

 

Kokoelmien arviointi perustuu sille kysymykselle, kuinka kokoelma vastaa sille 

asetettuihin vaatimuksiin, tavoitteisiin ja tarpeisiin (Wilén 2007, 25). Käytännössä 

pohjana voivat olla esimerkiksi kokoelmapolitiikassa määritellyt tavoitteet tai 

kansainväliset standardit laadukkaalle kokoelmalle. Kokoelmien arvioinnille on 

kuitenkin lukuisia menetelmiä, joista pitää valita sillä perusteella, mitä on tarkoitus 

mitata ja mikä katsotaan laadun mittariksi. Esimerkiksi voidaan tarkastella erilaisia 

tilastoja aina kokoelman rakennetta koskevista tilastoista, kuten nimekkeiden ja eri 

aineistolajien määristä, käyttökeskeisempiin tilastoihin kuten lainaustilastoihin. 

Kokoelmaa voidaan tarkastella myös asiantuntija-arvion kautta, saatavuusnäkökulmasta 

tai kysymällä käyttäjiltä kokoelmista esimerkiksi surveyn avulla. (Wilen 2007, 120, 

123, 138, 142, 146.) Wilén (2007, 116) tuo sen esille sen, että tulosten perusteella voi 

olla vaikeaa keksiä mitään konkreettista ongelman ratkaisukeinoa ongelmien 

monimutkaisuuden vuoksi. Hän toteaa, että mahdollisesti voidaan saada ideoita yleiseen 

kehittämissuuntaan ja samalla saadaan tietysti tietoa siitä, millainen kokoelma on 

nykyään.  

Kokoelmien arviointi on selvässä yhteydessä kokoelmien kehittämiseen, sillä sen kautta 

monesti etsitään kehittämisen tarpeita. Tässä tutkimuksessa ei pyritä arvioimaan 

kokoelmaa, vaan selvitetään henkilökunnan näkökulmasta, millaisia vaikutuksia 

kelluvan kokoelman käyttöönotolla on ollut. Siten tutkimuksen kannalta keskeisimpiä 

käsitteitä ovat kokoelmien kehittäminen ja hallinta, ja kokoelmien arviointi rajataan 

pois.  

 

 

2.3. Kokoelmien kehittämisyhteistyö 

 

Johnson (2009, 264) katsoo kokoelmien kehittämisyhteistyön välttämättömäksi 

nykyisessä ilmapiirissä, jossa budjetit ovat yhä tiukempia ja tilaa ei ole riittävästi. Myös 

Atkinson (2005, 250) pitää yhteistyötä vastauksena kokoelman kehittämisen haasteisiin, 
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ja itse asiassa on sitä mieltä, että joko kirjastot kehittävät kokoelmiaan yhdessä tai eivät 

kehitä olleenkaan. Kokoelmien kehittämisyhteistyö (cooperative tai collaborative 

collection development) määritellään ”velvollisuuksien jakamiseksi kahden tai 

useamman kirjaston välillä, jotta voidaan hankkia aineistoa, kehittää, hallita ja hoitaa 

kokoelmia käyttäjiä hyödyttävällä ja kustannustehokkaalla tavalla” (Branin 1991; tässä 

Johnson 2009, 265). Yhteistyö pohjaakin ajatukselle, että yksin mikään kirjasto ei pysty 

vastaamaan kaikkien asiakkaidensa tarpeisiin. Yhteistyön kautta annetaan asiakkaille 

pääsy tietoihin ja resursseihin, joita kaikkia ei yksittäisen kirjaston budjetilla olisi 

mitenkään mahdollista hankkia. 

Johnson jaottelee kokoelmien kehittämisyhteistyön kolmiosaiseksi. Näitä osia ovat 

fyysinen saatavuus, intellektuaalinen saatavuus ja koordinoitu kokoelman kehittäminen 

ja hallinta. Fyysisellä saatavuudella viitataan resurssien yhteiskäyttöön, joka onkin 

kaikista laajimmalle levinnein ja käytetyin yhteistyön muoto. 1980-luvun puoliväliin 

saakka käytettiin termiä resurssien yhteiskäyttö kuvaamaan koko yhteistyön osa-aluetta 

(Kaiser 1980; tässä Johnson 2009, 265). Nykyisin käsite ymmärretään aineiston 

jakamiseksi kaukolainan (interlibrary loan eli ILL) kautta koskien niin palautettavia 

aineistoja kuin niitä, joita ei tarvitse palauttaa eli esimerkiksi kopioita jostain 

aineistosta. Intellektuaalinen saatavuus eli bibliografinen saatavuus on tärkeä osa 

yhteistyötä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhteistyön osapuolilla on pääsy toisten 

kirjastojen katalogeihin ja siten tiedetään, mitä aineistoa on ja missä se sijaitsee 

fyysisesti. Tästä on tullut erityisen helppoa internetin aikakaudella. Koordinoitu 

kokoelman kehittäminen ja hallinta on nimensä mukaisesti yhteisen kokoelman 

tavoittelua. Ideaalisesti osapuolet pyrkivät luomaan koordinoidun suunnitelman 

kokoelmien hoitoa ja hankintaa varten. Yleensä tähän liittyy yhteisten 

hankintapäätösten tekeminen ja siten yhteinen hankinta.  Yhteisesti päätetään myös eri 

aihealueisiin erikoistumisesta. (Branin 1991, tässä Johnson 2009, 270) (Johnson 2009, 

265 - 267, 269.) 

Yhteistyöhön on ryhdytty useilla eri tavoilla, ja Johnson nimeää kuusi erillistä 

lähestymistapaa: status quo -lähestymistapa, synerginen tai koordinoitu lähestymistapa, 

yhteinen hankinta, yhteinen karsinta ja säilyttäminen, koordinoidut säilyttämisaloitteet 

ja jaettu varastointi. Status quo -lähestymistapa voidaan nähdä lähestymistavan 

puutteena: sen mukaan ilman mitään erillistä suunnitelmaa kirjastot onnistuvat 
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rakentamaan kansallisella tasolla toisiaan täydentäviä kokoelmia. Tätä ei kuitenkaan 

pidetä mahdollisena taloudellisten lähtökohtien vuoksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä 

kirjastot käyttävät siten paljon rahaa perusaineistojen hankkimiseen, mikä on 

vastaavasti poissa paikallisista aineistoista, joiden piti täydentää kansallista kokoelmaa. 

Koordinoitu lähestymistapa keskittyy kokoelman rakentamiseen liittyvien 

velvollisuuksien jakamiseen suunnitelman mukaan. Jokainen kirjasto muodostaa 

kokoelmaa oman vastuualueensa mukaisesti samalla tukien muiden kirjastojen 

kokoelmia. Jokainen kirjasto rakentaa peruskokoelman, joka muodostaa ytimen. Sen 

lisäksi on lisäosioita, joilla ei ole yhtä paljon kysyntää, jotka eivät ole yhtä 

välttämättömiä hankkia. (Johnson 2009, 271 - 272.) 

Yhteinen hankinta on suunniteltua, usein vähemmän käytettävien, kalliimpien 

aineistojen hankintaa yhteisillä rahoilla. Aineisto sijoitetaan keskeisimpään tai kaikista 

eniten käytettyyn kirjastoon. Yhteinen karsinnan ja säilyttämisen takana on pyrkimys 

vähentää kokoelman hoitamisen kuluja jakamalla vastuuta. Samaan tapaan kuin 

koordinoidussa lähestymistavassa jokaisella osapuolella on oma vastuualueensa 

säilyttämisessä. Samalla sitoudutaan tarkistamaan, onko karsittava materiaali ainut 

kappale koko yhtymän alueella. Koordinoidut säilyttämisaloitteiden taustalla on 

kulttuurin ja menneen säilyttäminen tulevaisuutta varten. Tähän kuuluu painetun 

aineiston digitointi kuin vanhan aineiston kunnostaminen. Tällä hetkellä erityisesti 

huomioita on kiinnitetty jaettuihin painetun aineiston varastoihin (shared print 

repositories), joita Johnson tarkoittaa puhuessaan jaetusta varastoinnista. Näihin 

säilötään vähemmälle käytölle jääneet aineistot. Näistä varastoista on myös digitaalisia 

versioita. (Johnson 2009, 274, 276 - 277.) 

Kokoelmien kehittämisyhteistyöhön liittyy myös useita haasteita. Yksi vahvimmista on 

halu autonomiaan, joka pohjautuu vahvaan paikallisten kokoelmien perinteeseen ja 

toisaalta ammatilliseen ylpeyteen. Joillekin työntekijöille voi olla vaikeaa luopua 

kontrollista. Toisaalta he ovat ennen tottuneet rakentamaan yhtenäistä, mahdollisimman 

kokonaista kokoelmaa, joka palvelee kaikkia asiakkaita. Siten tilanne, jossa kokoelmien 

täytyisi esimerkiksi erikoistua tiettyyn osa-alueeseen, voi olla työntekijöille hyvin 

vaikea. Osalle tämä voi merkitä luopumista kokoelmasta, joka on ollut vuosien työn 

lopputulos ja ylpeyden aihe. Ongelmia voivat tuottaa myös epätasapainoisuus 

yhteistyön eri osapuolien välillä, mahdollinen tulosten puute, liian vähäinen tuki 
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johdolta ja kommunikaation puute niin osapuolten välillä kuin omissa 

organisaatioissakin. (Johnson 2009, 287 - 289.) 
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3 KELLUVA KOKOELMA 

 

Kelluvan kokoelman määritelmästä ollaan hyvin yksimielisiä (Andriats ym 2012, 

Bartlett 2014, xiii, Weber 2014, 2, Cress 2004, 48). Sillä viitataan julkisten kirjastojen 

organisointimalliin, jossa kokoelmalla ei ole omistavaa kirjastoa.  Aineisto jää siihen 

kirjastoon, johon se on palautettu, toisin kuin perinteisessä kokoelmassa, jossa aineisto 

lähetetään takaisin omistavaan kirjastoon. Aineisto hankitaan ja hoidetaan siitä 

näkökulmasta, kuinka se soveltuu koko järjestelmään, ei kirjastokohtaisesti. Kelluvasta 

kokoelmasta on käytetty myös sellaisia nimiä kuin jaettu (shared) tai hajautettu 

(decentralized) kokoelma, mutta kellutus (floating) on vakiintunut niin englannin kuin 

suomen kielessäkin alan termiksi. (Bartlett 2014, xiii.)   

Kelluva kokoelma on itse asiassa melko vanha keksintö, sillä kokoelmia on kellutettu jo 

30-luvulla Kanadassa olosuhteiden pakosta, jolloin sillä pyrittiin säästämään aikaa ja 

rahaa (Bartlett 2014, xiii). Nykypäivänä kelluva kokoelma on yleisesti käytössä 

erityisesti Amerikassa (Bartlett 2014, xiii). Kellutus on yleisempää yleisissä kirjastoissa, 

mutta jotkut tieteellisetkin kirjastot ovat sitä kokeilleet (Bartlett 2014, 9). Suomessa 

tiedettävästi vain muutamissa kirjastoissa on tehty kokeiluja tai jo hyödynnetään 

kelluvaa kokoelmaa. Mitään kattavaa listausta ei ole tehty, mutta vapaasti saatavilla 

olevien tietojen mukaan ainakin Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä suunnitellaan 

yhteistä kellutusta, Jyväskylässä kelluvasta kokoelmasta on kokemusta jo 1990-luvulta 

lähtien ja Oulussa kellutus on ollut jo käytössä vuoden 2015 alusta (Espoon 

kaupunginkirjasto 2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen 

maakuntakirjasto 2014, Kysy kirjastonhoitajalta 2015). Jyväskylän kelluvasta 

kokoelmasta on saatavilla kokemustietoa mutta lähinnä PowerPoint-esitysten muodossa 

(Martikainen, Ruuttunen & Vesterinen 2012, Martikainen 2015). Suomen kelluvista 

kokoelmista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.1, jossa esitellään myös kattava lista, joka 

on muodostettu sähköpostitiedustelujen avulla.  

Kelluvasta kokoelmasta ei ole tehty paljon akateemista tutkimusta edes Yhdysvalloissa, 

jossa se on ollut käytössä laajalti jo pitkään. Aiheesta on kirjoitettu useita 

aikakauslehtiartikkeleita kuten Cressin (2004) artikkeli, jonka katsotaan tuoneen 

kelluvat kokoelmat laajemmin esille Yhdysvalloissa (Bartlett 2014, 1). Artikkelit 
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käsittelevät monesti juuri tietyn kirjaston kelluvan kokoelman käyttöönottoa, kuten 

tieteellisemmälle pohjalle perustuva artikkeli kanadalaisesta Edmontonin kirjastosta, 

joka kuvaa hyvin millaisia muutkin artikkelit ovat ja miten kirjastot ovat muutosta 

lähteneet tekemään (Andriats ym 2012). Edmontonin kirjasto siirtyi kelluvaan 

kokoelmaan huomattuaan lisääntyneen aineistokierron käyvän liian raskaaksi niin 

aineistolle kuin työntekijöille. Kellutusta alettiin harkita 2004 ja viiden vuoden aikana 

siihen siirryttiin vähitellen. Kellutuksen kautta toivottiin aineiston käsittelyn vähentyvän 

ja aineiston siirtyvän nopeammin asiakkaille. Samalla kellutuksen tueksi kaikkien 

kellutukseen osallistuvien kirjastojen käytäntöjä pyrittiin yhtenäistämään, jotta 

asiakkaita kohdeltiin kaikkialla samalla tavalla. Myös varausmahdollisuutta tuotiin 

esille, jotta sen hyödyntäminen lisääntyisi. Muutoksia tehdessä hyödynnettiin muiden 

kirjastojärjestelmien kokemuksia, esimerkiksi juuri Cressin (2004) artikkelissa esitellyn 

Jeffersonin maakunnan kirjaston tuloksia, ja omaa dataa esimerkiksi kierto- ja 

varausluvuista ja asiakkaiden mielipiteistä. Monien kirjastojen tavoin Edmontonista 

raportoitiin kokeilu menestyksekkääksi: kuljetukset vähentyivät, vaikka samalla 

aineiston kierto lisääntyi, varausten määrä kasvoi 68 prosentilla vuoden 2008 määristä, 

hankintaa ja prosessointia keskitettiin jo edellytyksenä kellutukselle ja aineistot 

päätyivät nopeammin asiakkaille. Lisäksi kokoelmien katsottiin mukautuvan niitä 

käyttävien yhteisöjen mukaisiksi. (Andriats ym 2012).  

Myös haitat olivat muista kirjastoista tuttuja: aineiston karsimisesta oli erilaisia 

periaatteita jokaisessa lähikirjastossa, aineisto jakautui epätasaisesti eri lähikirjastojen 

välillä ja kellutus vaikutti myös työnmäärään ja -kuvaan. Osa kirjastonhoitajista piti 

kellutusta jopa uhkana. Kirjastossa todettiinkin kokoelman hyvän tuntemuksen ja 

etukäteisen karsimisen tarve ennen kellutusta. Lisäksi prosessia olisi pitänyt valmistella 

enemmän ja muodostaa suunnitelma kokoelman hoitamiselle ja tasapainottamiselle. 

Loppujen lopuksi Edmontonin kirjasto pitää kellutusta kannattavana niin sen tulosten 

kuin siihen laitetun työmäärän kannalta. (Andriats ym 2012.)  
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3.1 Erilaisia näkemyksiä kelluvaan kokoelmaan  

 

Systemaattisempia katsauksia edustavat Bartlettin (2014) käytännönläheinen teos, jossa 

käsitellään muun muassa kelluvan kokoelman historiaa ja mitä tulee tehdä kun 

kokoelmaa lähdetään kelluttamaan, ja Weberin (2014) pro gradu -tutkielma kelluvien 

kokoelmien eduista ja haitoista erityisesti kirjastoammattilaisten ja työtyytyväisyyden 

näkökulmasta. Samalla ne edustavat myös alan jakautuneita mielipiteitä. Bartlett 

suhtautuu hyvin optimistisesti kelluvan kokoelman tuomiin hyötyihin, kun taas Weber 

tuo esille ammattikunnan tyytymättömyyden.  

 

 

3.1.1 Bartlettin käytännöllinen optimismi   

 

Kuten Bartlett ilmaisee kirjansa johdannossa, hän käsittelee kirjassaan kelluvan 

kokoelman eri muotoja, kuinka kelluvaan kokoelmaan siirtymisprosessi toimii, kuinka 

kokoelmanhallinnalla maksimoidaan hyödyt ja minimoidaan haitat ja kuinka saadaan 

tietoa asiakkaista tarkkailemalla kelluvassa kokoelmassa tapahtuvia muutoksia. Hän 

pyrkii kokoamaan yhteen teokseen olemassa olevan kokemustiedon, jonka hän on 

kerännyt niin kirjallisuudesta kuin tekemällä tiedusteluja kirjastonhoitajilta ympäri 

Yhdysvaltoja ja Kanadaa. (Bartlett 2014, xv-xvi.) Tämän tutkimuksen puitteissa 

keskitytään lähinnä Bartlettin näkemyksiin kellutuksen vaikutuksista kokoelmaan ja 

kokoelmatyöhön. Bartlettin näkemys kelluvista kokoelmista on hyvin optimistinen ja 

joissain kohdin jopa lähestytään enemmän mainontaa kuin vakavasti otettavaa kirjaa 

kelluvista kokoelmista. Teoksessa on jopa lista, jonka avulla saadaan vakuutettua 

johtokunta kelluvan kokoelman tärkeydestä (Bartlett 2014, 7). Monesti huolet ja 

kritiikki ohitetaan sillä, että kyseessä on ohimenevä vaihe (Bartlett 2014, 3, 23) tai 

esitetään ”draamana”, jolla 10 - 20 prosenttia kirjastoista hukuttaa allensa kaikki 

positiiviset kokemukset yleisessä keskustelussa (Bartlett 2014, 4). Kuitenkin Bartlett 

(2014, 24) tuo myöhemmin esille, että aineiston uudelleenkierrättäminen ja kokoelman 

tasapainottaminen ovat jatkuvia ongelmia, vaikka ne saattaisivatkin koskea vain tiettyjä 
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kirjastoja, joissa on liikaa tai liian vähän aineistoa.  Normaalisti kelluvassa kokoelmassa 

aineiston annetaan jäädä sinne, mihin se on palautettu. Uudelleenkierrättämisellä ja 

kokoelman tasapainottamisella viitataan kuitenkin siihen, että työntekijät lähettävät 

aineistoa edelleen muualle esimerkiksi puutteellisen hyllytilan vuoksi tai jos esimerkiksi 

samaa teosta tai aineistolajia kasaantuu liikaa samaan kirjastoon. 

Bartlettin luettelemia etuja ovat muun muassa ajalliset ja rahalliset säästöt, asiakkaiden 

tyytyväisyys, aineiston liikkuvuuden lisääntyminen, asiakkaiden mukaiset kokoelmat ja 

kokoelman rikastuminen. Lisäksi kelluva kokoelma ”pakottaa parempaan kokoelman 

hallintaan”. On kuitenkin tärkeää huomata, että aikaa kuluu enemmän kokoelman 

tasapainottamiseen ja tästä huolehtii monesti korkeammin koulutettu ja siten 

korkeammin palkattu osa henkilökuntaa. Asiakkaiden tyytyväisyys liittyy kokoelmien 

rikastumiseen: suuremmista kokoelmista saapuu uutta aineistoa tuoreuttamaan 

kokoelmaa. Lisäksi kokoelmien katsotaan muotoutuvan asiakkaiden tarpeiden mukaan, 

jolloin saadaan tärkeää tietoa tulevia hankintoja varten. Kokoelmien muokkautumisen 

asiakkaiden näköiseksi pitäisi myös tuoda esille vähemmistöjä. Bartlett näkee tämän 

luovan demokratiaa järjestelmään, joka nojaa suurilta osin valkoisten keskiluokan 

naisten valintoihin. (Bartlett 2014, 5-7.)   

Bartlett mainitsee myös joitakin kelluvan kokoelman käytön vaikutuksia kokoelmalle. 

Kokoelman katsotaan vastaavan useampien yhteisöjen tarpeisiin. Tätä Bartlett pitää 

myös syynä usein tapahtuvaan pääkirjaston tyhjentymiseen. Jos pääkirjastolla on 

enemmän aineistoa kuin sitä tarvitsevia asiakkaita, aineisto kulkee muihin kirjastoihin 

palvelemaan sitä tarvitsevia asiakkaita. Näin myös saadaan selville karsinnan paikkoja: 

aineisto, joka ei liiku mihinkään, on todella helppoa karsia. (Barlett 2014, 23.) Weberin 

(2014, 34 - 37) mukaan tämä ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, sillä on useita 

asiakasryhmiä, jotka eivät varaa aineistoa, jolloin ei olisi ollenkaan epätavallista, että 

jotkut aineistot saattavat seisoa hyllyssä, mutta henkilökunta ei tiedä minne ne tarvitsisi 

lähettää. Samalla tämä tuo ongelmia myös Bartlettin näkemykseen 

demokraattisemmasta kokoelmasta. 
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3.1.2 Weberin ammatillinen epäusko 

 

Weberin (2014) tutkimustulokset viittaavat siihen, että kelluva kokoelma ei ole kaikkia 

osapuolia niin paljon hyödyttävä prosessi kuin monet artikkelit ja Bartlettkin ilmaisevat. 

Varmoja yleistyksiä ei voida tehdä, mutta Weberin (2014, 18) aineistona on 112 

vastattua kyselyä, jolloin joitakin olettamuksia voidaan jo muodostaa. Weber (2014, 15) 

suoritti kyselyn lähettämällä sen kahdelle sähköpostilistalle, joihin kuului yhteensä 

16563 jäsentä eri kirjastoalan tehtävissä, eri puolilta Yhdysvaltoja. Kirjallisuudessa 

vakuutetaan, että hyödyt ovat selkeitä ja haitat vain ajan myötä korjautuvia seikkoja tai 

että lopputulos on kaiken vaivan arvoista (Bartlett 2014, 3, Andriats ym 2012). Lisäksi 

väitetään, että suurin osa henkilökunnasta pitää prosessia menestyksenä, ja loppujen 

pelot, esimerkiksi kokoelmatiedon katoamisesta, kyllä häviävät totuttaessa työhön 

uudenlaisessa systeemissä (Bartlett 2014, 23). Weberin tutkimuksen tulokset taas 

viittaavat siihen, että vaikka kelluvalla kokoelmalla on hyötyjä, ne eivät välttämättä ole 

niin laajalle levinneitä kuin muu kirjallisuus väittää. (Weber 2014, 46 - 47.)  

Suurimmassa osassa vastauksia vahvistettiin kuljetuskulujen lasku (65 % vastauksista) 

ja tuoreemmat kokoelmat (67 %), mutta muut hyödyt jäivät selvästi vähemmälle 

(Weber 2014, 47 - 48). Lisäksi Weber havaitsee haittoja niin työntekijöille kuin 

erinäisille asiakkaillekin kuten vähemmistöryhmille ja vanhuksille (Weber 2014, 36 - 

37, 47). Monien työntekijöiden mielestä hyödyt eivät ole edes merkittävämpiä kuin 

tällaisen kokoelman tuomat haitat (Weber 2014, 47). Myöskään aineisto ei tue teoriaa, 

että työntekijät tottuisivat kelluvaan kokoelmaan ja haitat vain katoaisivat. Se, kuinka 

pitkään työntekijät olivat kelluvan kokoelman kanssa työskennelleet, ei vaikuttanut 

tekevän työntekijöistä suoraan tyytyväisempiä, vaan kelluvalle kokoelmalle uudet 

työntekijät olivat usein optimistisia, kun taas myöhemmin mielipiteet olivat selkeämmin 

jakautuneita (Weber 2014, 44 - 45).  

Kyselyissä esille nousevat edut ja haitat ovat pitkälti samoja kuin artikkeleissa mainitut, 

vaikkakin niiden yleisyys ei vastannut aikaisempia väitteitä, vaan ongelmia oli 

laajemmin kuin väitettiin. Aikaisemmin mainittujen isojen hyötyjen lisäksi havaittiin 

asiakkaan saavan halutun aineiston nopeammin itselleen (45 % vastauksista), 

työntekijöiden ajan säästyvän (41 %), aineistobudjettiin tulevan säästöjä (37 %), 
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aineiston liikkuvuuden lisääntyvän (25 %), aineiston käsittelyn ja siten vaurioiden 

vähentyvän (17 %) ja henkilökunnan rasitusvammojen määrän vähentyvän (4 %) 

(Weber 2014, 20).   

Lisäksi työntekijät nostivat esille asiakkaille ilmeneviä hyötyjä. Kelluvien kokoelmien 

avulla pystyttiin paremmin ennustamaan kysyntää ja vastaamaan siihen nopeasti, ja 

joissakin vastauksissa vahvistettiin kirjallisuudesta noussutta käsitystä siitä, että 

asiakkaat muokkaavat kokoelmista tarpeidensa mukaisia. Yhtenä esimerkeistä oli 

lähikirjasto, joka keskittyi vain uuteen aineistoon, mutta kelluvan kokoelman myötä 

kirjastoon alkoi ilmestyä klassikoita, joita asiakkaat olivat kaivanneet. (Weber 2014, 

23.) Haitoissa toisaalta nostetaan esille asiakasryhmiä, jotka kärsivät kelluvasta 

kokoelmasta, kuten ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet vähemmän suositusta 

kaunokirjallisuudesta ja he, jotka eivät joko halua käyttää pyyntöpalvelua tai eivät osaa 

sitä käyttää kuten lapset ja nuoret, vanhukset, köyhemmät kansanryhmät ja kieltä 

osaamattomat (Weber 2014, 34 - 37).   

Suurimmaksi haitaksi nousee aineiston uudelleenjakaminen. Aineistoa saattaa kasaantua 

liiaksi tiettyihin paikkoihin, kun taas toiset kärsivät aineistokadosta. Muihin 

ongelmakohtiin lukeutuvat aineiston karsiminen, kokoelmatieto, asiakkaiden tarpeisiin 

vastaaminen saatavissa olevalla aineistolla, asiakkaiden neuvonta ja aineiston saaminen 

nopeasti asiakkaalle. Kaksi jälkimmäistä ongelmaa ovat vähiten haastavia, mutta 

vastausten perusteella joillakin työntekijöillä on niiden kanssa enemmän vaikeuksia. 

Monet ongelmista ovat liitettävissä kokoelman tuntemiseen: työntekijät ovat 

epävarmoja poistaessaan aineistoa ja lähettäessään sitä muualle kokoelman 

tasapainottamiseksi, koska ei tiedetä olisiko aineistolle tarvetta muualla. Kokoelman 

vaihtuessa jatkuvasti koetaan vaikeuksia suositellessa kirjoja asiakkaille. Työntekijä ei 

koskaan voi olla varma siitä, mitä on juuri sillä hetkellä hyllyssä. Sekä työntekijät että 

varsinkin nuoremmat asiakkaat haluaisivat aineiston olevan heti saatavilla.  (Weber 

2014, 26, 28 - 31, 39 - 40). 
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3.2 Kelluvan kokoelman käyttöönotto  

 

Cressin artikkelissa tuodaan esille tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon ennen 

kokoelman kelluttamista. Jokaisen kirjaston täytyy määritellä omat lähtökohtansa 

kelluttamiselle. Se, mitä kaikkea kirjasto kelluttaa, on kokonaan heidän itsensä 

päätettävissä. Esimerkiksi voidaan olla kelluttamatta paikallishistorian kokoelmaa, joka 

vaatii erityishuomiota. Toisaalta erityiskokoelmia voidaan kelluttaa juuri siksi, että ne 

olisivat saavutettavissa suurienkin maantieteellisten etäisyyksien takana. Joka 

tapauksessa yksilöllisten tarpeiden lisäksi on tiettyjä edellytyksiä kellutukselle. Tähän 

perusinfrastruktuuriin kuuluvat nopea kuljetusjärjestelmä, hyvä varausjärjestelmä ja 

kirjastojärjestelmä, joka tukee kelluttamista. Kirjastojärjestelmän sopivaksi 

muokkaaminen vaatii monesti yhteyttä sen tuottajiin. Kellutusta helpottavia tekijöitä 

ovat toimivat sisäisen viestinnän kanavat ja keskittäminen niin valinnassa, hankinnoissa, 

luetteloinnissa kuin käsittelyssäkin. Muutoksessa on tärkeää myös huomioida 

henkilökunta, jonka jäsenillä voi olla vaikeuksia sopeutua työn luonteen muuttumiseen. 

Kellutuksen myötä kokoelman hallinnan käytäntöjen pitää muuttua sopimaan uuteen 

tilanteeseen. Cressin mukaan muutos kelluttamiseen ei sovellu välttämättä kaikille 

kirjastoille, ja se on myös helpompaa kirjastoille, joissa keskittäminen on jo käytössä.  

(Cress 2004, 49 - 50.) 

Bartlett antaa myös ohjeita kelluvaa kokoelmaa suunnitteleville siitä, mitä pitää tehdä 

ennen kellutusta. Tähän yhtenä tekijänä kuuluu sen ennustaminen, mitkä kirjastot 

kärsivät eniten aineiston liiallisesta määrästä ja mitkä kirjastot kärsivät aineistokadosta. 

Täten kellutuksen alkaessa tiedetään, missä kohteissa tarvitaan eniten apua ja siihen 

osataan varautua. Tärkeimmäksi säännöksi Bartlett nostaa sen, että mitä enemmän 

aineisto kiertää, sitä enemmän kellutus vaikuttaa. Hän jopa toteaa, että jos aineisto jo 

valmiiksi liikkuu koko alueella hyvin, saattaa kellutus johtaa niin suuriin ongelmiin, että 

kirjastojen kannattaa harkita etukäteen kellutetaanko sittenkin vain osaa kokoelmasta. 

Kellutukseen vaikuttavat myös muun muassa joukkoliikenteen reitit, kirjaston sijainti, 

varauksien korkea määrä ja karsinta. Jos kirjasto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien 

varrella ja vielä hyvällä paikalla, todennäköisesti sinne jätetään enemmän aineistoa. 

Kelluvan kokoelman luonteen vuoksi myös varausten määrä kasvaa, mikä vaikuttaa 
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erityisesti isoissa kirjastoissa ja niissä kirjastoissa, joissa varauksia on ennestäänkin 

tullut suuri määrä. Hyvin hoidetut kokoelmat selviävät parhaiten kellutuksessa. 

Bartlettin mukaan ongelmakirjastoiksi nousevatkin ne, joissa kokoelmien karsinnalle ei 

ole ollut tarpeeksi aikaa. (Bartlett 2014, 29 - 31, 36, 38 - 40.) 

 

 

3.3. Kelluva kokoelma osana kokoelmien kehittämisyhteistyötä 

 

Kelluvaa kokoelmaa ei ole liitetty aikaisemmin kirjallisuudessa kokoelmien 

kehittämisyhteistyön (cooperative/collaborative collection development) puitteisiin. 

Tämä siitäkin huolimatta, että kelluttaminen vaatii tiukkaa yhteistyötä ja yleensä sen 

toimimista helpottavia monia kehittämisyhteistyöhön liitettyjä toimia kuten muun 

muassa keskitettyä tai koordinoitua hankintaa ja karsintaa (Bartlett 2014, 25, Cress 

2004, 49 - 50). Lisäksi vaikka tiedettävästi Suomessa tähän saakka on kellutettu lähinnä 

lähikirjastojärjestelmän sisällä, Yhdysvalloissa on kellutettu satojenkin mailien päässä 

sijaitsevien konsortiokirjastojen välillä. Esimerkiksi Montanan jaetun katalogin kuusi 

kumppanikirjastoa aloittivat kellutuksen 2006 (Glover & Langstaff 2006). Yhteistyön 

merkittävyyden luulisi korostuvan erityisesti suurien etäisyyksien kanssa. Kokoelmien 

kehittämisyhteistyö on pitkälti keskittynyt tieteellisten kirjastojen alueelle. Tämä voi 

osittain selittää sen, että kelluva kokoelma puuttuu kirjallisuudesta. Kelluva kokoelma 

on nimittäin huomattavasti yleisempää yleisten kirjastojen keskuudessa kuin 

tieteellisten kirjastojen (Bartlett 2014, 9). Tutkimuskirjallisuuden määrän perusteella 

yleisten kirjastojen puolella keskitytään lähinnä kirjastojen välisessä yhteistyössä 

resurssien yhteiskäyttöön ja siten kaukolainoihin. Kaukolaina käsitteenä on kuitenkin 

osittain ongelmallinen ja muutoksen tarpeessa. Esimerkiksi Suomessa niin sanottujen 

kirjastokimppojen sisällä tapahtuvat seutulainat rekisteröityvät paikallislainoiksi 

(Hurskainen ym. 2011, 1). Hurskainen ym. (2011, 1) tuovat esille, että yhä useammin 

kaukolainan tilalla käytetään laajempaa termiä resurssien yhteiskäyttö (resource 

sharing). Mahdollisesti kelluva kokoelma on voitu myös liittää juuri resurssien 

yhteiskäytön käsitteen alle ilman että sitä erikseen nostetaan esille. Kokoelmien 

kehittämisyhteistyö nousee jo esille aikaisemmin tutkimuskirjallisuudessa, mutta sen 
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todellista kulta-aikaa on 2000-luvun puolivälin jälkeinen aika, kuten on huomattavissa 

Bullisin ja Smithin (2011) kirjallisuuskatsauksesta.  

Kelluvassa kokoelmassa yhdistyvät kaikki kokoelmien kehitysyhteistyön kolme 

Johnsonin (2009, 266) nimeämää osaa: fyysinen saatavuus, intellektuaalinen saatavuus 

ja koordinoitu kokoelman kehittäminen ja hallinta. Itse asiassa kaikki osat ovat lähes 

edellytyksiä sille, että kelluva kokoelma voi edes toimia. Resurssien ja katalogien täytyy 

olla kirjastojen välillä yhteisiä: aineisto on kaikkien yhteistä ja kaikkien pitää tietää, 

missä aineisto sijaitsee. Lisäksi kelluva kokoelma voidaan katsoa yhteiseksi 

kokoelmaksi, sillä aineistolla ei enää ole omistavaa osapuolta, vaan aineisto kelluu eri 

kirjastojen välillä asiakkaiden välittämänä. Yleensä kelluvaan kokoelmaan liittyy myös 

sellaisia yhteisiä, keskitettyjä toimintoja kuin hankinta ja karsinta. Toimintojen 

keskittämisen on todettu helpottavan prosessia (Bartlett 2014, 25, Cress 2005, 49 - 50). 

Yhteistyö on välttämättömyys kelluvassa kokoelmassa. Huono kommunikaatio eri 

osapuolten välillä johtaa ongelmiin, kuten on noussut esille aineiston 

uudelleenjakamisen kohdalla (vrt. luku 3.1.2). Kelluvaan kokoelmaan liittyvät haasteet 

ovat osittain samanlaisia kuin yleiseen kokoelmien kehittämistyöhön liitetyt haasteet. 

Kommunikaationpuute ja epätasapainoisuus eri osapuolten välillä aiheuttavat ongelmia. 

Aineiston uudelleenjakaminen ei ole mahdollista ilman tietoa siitä, millainen tilanne 

muilla kirjastoilla on. Osa kirjastoista voi nauttia kaikista kelluvan kokoelman tuomista 

eduista, mutta osa kärsii liiasta aineistoista tai liian vähästä (Bartlett 2014, 24). 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO                          

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kelluva kokoelma on toteutettu 

suomalaisissa kirjastoissa ja kuinka tällainen kokoelma soveltuu työntekijöille ja 

asiakkaille. Tarkoituksena on tutkia kelluvan kokoelman vaikutuksia niin 

kokoelmatyöhön kuin sitä, kuinka se loppujen lopuksi palvelee asiakkaita. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 

1. Kuinka kelluva kokoelma on toteutettu suomalaisissa kirjastoissa? 

2. Millaisia vaikutuksia kelluvalla kokoelmalla on kokoelmaan ja 

kokoelmatyöhön? 

3. Kuinka kelluva kokoelma soveltuu asiakkaille ja työntekijöille?  

Tutkimus oli kaksiosainen. Ensimmäiseen osaan kuului kyselytutkimuksen tekeminen 

kelluvaa kokoelmaa hyödyntävien kirjastojen henkilökunnalle. Tällä tavalla haettiin 

vastauksia toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen. Kelluvan kokoelman 

soveltuvuutta asiakkaille selvitettiin kysymällä asiasta henkilökunnalta, sillä he osaavat 

parhaiten arvioida esimerkiksi sitä pystyvätkö palvelemaan asiakkaitaan paremmin, kun 

taas asiakkaat eivät välttämättä edes tiedä muutoksesta kelluvan kokoelmaan. Toisessa 

osassa tehtiin yksi haastattelu kutakin kirjastoa kohden, ja haastateltiin niitä, jotka ovat 

osallistuneet kelluvan kokoelman toteuttamiseen, jotta vastattiin ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista lähestymistapaa ja useampaa tutkimusmenetelmää, jotta saavutettiin 

mahdollisimman kattava näkökulma kelluvaan kokoelmaan Suomessa.  

Niin kvantitatiivisen tutkimuksen kuin kvalitatiivisenkin tutkimuksen keskeisiä 

menetelmiä ovat havainnointi, haastattelu ja kysely (Alkula ym 1994, 69 & Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 71). Kyselytutkimus on kvantitatiivisista aineistomuodoista tavallisin 

(Alkula ym 1994, 13). Kvantitatiivista kyselyä kutsutaan monesti nimellä survey, mutta 

tämä tutkimus ei ollut täysin kvantitatiivinen. Kysely määrittyy usein siten, että siitä 

puuttuu suora kontakti kyselyn täyttäjään. Välimuodotkin ovat mahdollisia kuten 

esimerkiksi kontrolloidut kyselyt, jotka noudetaan tai lähetetään henkilökohtaisesti, 

jolloin on mahdollista saada täydentävää tietoa. (Alkula 1994, 69 - 70.) Tällainen 
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kontakti saattaa estää jonkin verran kyselytutkimuksille hyvin yleistä aineiston katoa eli 

vastaamatta jättämistä (Alkula 1994, 67). Kyselytutkimus on kuitenkin tehokas ja 

taloudellinen tapa kerätä tietoa suurilta ihmismääriltä (Alkula 1994, 119). Ennen 

kyselyn muodostamista on tärkeää perehtyä tutkimuskohteeseen ja sitä koskevaan 

kirjallisuuteen. Tämä on tärkeää niin tuloksia ymmärrettäessä kuin jo kyselylomaketta 

rakennettaessa, sillä kvantitatiivista kyselytutkimusta on huono alkaa täydennellä ja 

korjata jälkikäteen (Alkula 1994, 21, 45 - 46).  

Kysely suoritettiin nettikyselynä käyttäen Google Sheets -ohjelmaa, ja linkki kyselyyn 

lähetettiin kaikille neljälle pääkirjastolle ja lähikirjastoille. Kirjallisuudesta nostettiin 

esille mahdollisia vaikutuksia ja muodostettiin 24 väitelausetta, joihin voi vastata 

Likertin asteikon mukaan. Likertin asteikko on hyvä menetelmä mitattaessa mielipiteitä 

ja erityisesti verrattaessa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän joku toinen on samaa 

mieltä jonkun toisen kanssa (Alkula 1994, 134). Tässä tutkimuksessa käytettiin 

viisikohtaista asteikkoa, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. 

Kysymykset aseteltiin eri osioihin yhdistävien tekijöiden perusteella. Näitä osioita 

olivat Yleisesti, jossa oli yleisiä kysymyksiä siirtymisestä kelluvaan kokoelmaan ja sen 

yleisestä sopivuudesta, Kokoelman hallinta, Logistiikka ja säästöt sekä 

Asiakaskokemus. Näiden lisäksi muodostettiin kolme avointa kysymystä ja osio 

peruskysymyksiä, jotta saatiin selville vastaajan rooli kokoelmatyön suhteen, ja hänen 

työkokemuksensa määrä niin yleensä kirjastoalalla kuin hänen nykyisessä 

työpaikassaan. 

Kvantitatiiviseen kyselyyn liitettiin kuitenkin joitakin avoimia kysymyksiä, jotta saatiin 

kvalitatiivista aineistoa. Näin saatiin tukea myös kvantitatiivisen aineiston tulkinnalle. 

Samalla haluttiin osittain välttää kritiikkiä kyselymenetelmien keräämän tiedon 

pinnallisuudesta (Alkula ym 1994, 121). Avoimien vastausten analysoinnissa käytettiin 

kvalitatiivisen tutkimuksen sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan 

tutkimusmenetelmää, jolla voidaan analysoida dokumentteja järjestelmällisesti ja 

objektiivisesti. Dokumentilla tarkoitetaan tässä tapauksessa kuitenkin vain 

tekstimuotoista aineistoa, sillä menetelmää käytetään juuri tekstin merkitysten 

etsimiseen. Tekstien sisältö ilmaistiin sanallisesti, ja tarkoitus oli järjestää ”aineisto 

tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota” (Tuomi & 
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Sarajärvi 2013, 106, 108). Sisällönanalyysi jaetaan usein aineistolähtöiseen, 

teoriasidonnaiseen ja teoriaohjaavaan analyysiin. Tässä yhteydessä käytettiin 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teoriaohjaava sisällönanalyysi eroaa 

teoriasidonnaisesta analyysista siten, että aineistoa lähestytään ensin sen omilla ehdoilla 

ja sen jälkeen vasta se liitetään teoriaan. Tässä tapauksessa avoimia vastauksia käytettiin 

tukemaan kvantitatiivista aineistoa. Avoimien vastauksien pohjalta ei ole suositeltavaa 

tehdä yleistäviä päätelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 95 - 97, 103 - 104, 117.) 

Haastattelu on ”tutkimuksen tiedonkeruutapa, jossa henkilöltä kysytään heidän omia 

mielipiteitään tutkimuksen kohteesta ja vastaus saadaan puhutussa muodossa” (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 41). Haastattelun voi tehdä monella tavalla, mutta Hirsjärven ja 

Hurmeen ihannehaastattelussa haastattelija on tutustunut aiheeseen riittävästi, ohjaa 

haastattelua ja motivoi haastateltavaa, ja haastateltava tuntee roolinsa ja voi luottaa 

siihen, että haastattelija käsittelee annettuja tietoja luottamuksellisesti. Hirsjärvi ja 

Hurme määrittelevät haastattelun lajeiksi lomakehaastattelun, puolistrukturoidun 

haastattelun tai teemahaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun, joka tunnetaan 

myös nimillä syvähaastattelu ja avoin haastattelu.  (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43, 45.) 

Tässä tutkimuksessa tehtiin puolistrukturoitu haastattelu, joka etenee ”tiettyjen 

keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten 

varassa” (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75). Tässä tutkimuksessa kysymykset perustuivat 

kelluvan kokoelman käyttöönotosta kertovaan kirjallisuuteen. Näiden pohjalta lähdettiin 

selvittämään jokaisen yksittäisen kirjaston olosuhteita. Haastattelu tarjosi myös tähän 

tilanteeseen sopivaa joustavuutta: eri kirjastot ovat todennäköisesti kehittäneet eri 

ratkaisuja, joita kaikkia ei voi kyselyä muodostettaessa ennustaa. Lisäkysymyksien 

esittäminen onkin yksi haastattelun hyviä puolia. Haastateltavat valittiin eliittiotannalla, 

joka tarkoittaa sitä, että ”tutkimuksen tiedonantajiksi valitaan vain henkilöt, joilta 

oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä” (Tuomi & Sarajärvi 2013, 86). 

Tässä tapauksessa sillä tarkoitetaan haastateltavia, joilla on mahdollisimman hyvä 

käsitys kelluvan kokoelman käyttöönotosta ja siihen liittyneestä suunnittelutyöstä. Yksi 

haastattelun huonoista puolista on se, että se vaatii aikaa ja rahaa enemmän kuin kysely 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 74). Rahan ja maantieteellisten etäisyyksien vuoksi 
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haastattelut suoritettiin puhelimella. Haastattelut nauhoitettiin puheluja tallentavalla 

sovelluksella, ja litteroitiin lopulta analysointia varten.  

Haastatteluaineiston analysointiin käytettiin myös teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Haastattelu tehtiin kirjallisuuden pohjalta, jolloin sisällönanalyysia ei voitu tehdä 

irrallisesti teoriasta. Analyysissa otettiin kuitenkin myös huomioon eri kirjastojen 

erilaiset lähtökohdat ja analyysissa esille nousevat uudet huomiot. Tarkoituksena oli 

lähinnä muodostaa yleiskuvaa kelluvan kokoelman käyttöönotosta, ja kuinka ja miltä 

pohjalta siihen on lähdetty juuri Suomessa. 

Erilaisten näkökulmien lisääminen tuo tutkimukselle lisää luotettavuutta ja auttaa myös 

tulkitsemaan joidenkin kysymysten vastauksia selkeämmin. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin niin kvantitatiivista ja kvalitatiivista näkökulmaa kuin useita 

tutkimusmenetelmiä kattavan ja luotettavan kuvan luomiseksi. Tutkimuksen 

luotettavuuden peruskriteereinä pidetään reliabiliteettia ja validiteettia. Reliabiliteetti on 

ulkoista luotettavuutta: sillä viitataan tutkimuksen yleistettävyyteen eli siihen voidaanko 

tutkimuksen pohjalta tehdä yleisempiä päättelyitä kyseessä olevasta ilmiöstä. 

Validiteetti on sisäistä luotettavuutta. Jos tutkimuksen aineisto vastaa niihin asioihin, 

joita oli tarkoitus tutkia, on aineisto sisäisesti luotettavaa. Näistä kahdesta validiteetti on 

erityisen tärkeää, sillä epäluotettavan tiedon yleistettävyydellä ei juuri ole merkitystä. 

(Alkula ym 1994, 44 - 45.) 

Tässä tutkimuksessa haettiin sisäistä luotettavuutta kohdistamalla niin menetelmät kuin 

tutkimuskohde mahdollisimman hyvin vastaamaan tutkimuskysymyksiä eli sitä, mitä 

tällä tutkimuksella haluttiin selvittää. Niin tutkimuskohteiden kuin menetelmien 

valinnassa käytettiin harkintaa ja huomioitiin mahdollisimman monia tekijöitä etukäteen 

ennen aineiston keräämistä. Tietoa lähdettiin hakemaan eri näkökulmia antavista 

tutkimuskohteista (ks. luku 4.1), jotta tutkimuksen tuloksista johdettavat johtopäätökset 

olisivat mahdollisimman yleistettävissä olevia ja tuottaisivat uutta tietoa. 
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4.1 Tutkimuskohteiden määritteleminen 

 

Koska mitään kattavaa listaa kelluvista kokoelmista Suomessa ei ole aikaisemmin 

muodostettu, alussa tiedettiin vain Oulun ja Jyväskylän kellutuksista, ja siitä, että 

Espoon, Vantaan ja Helsingin välillä kellutus oli vasta suunnitteilla (Espoon 

kaupunginkirjasto 2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen 

maakuntakirjasto 2014, Kysy kirjastonhoitajalta 2015). Nämä alustavat tiedot 

onnistuttiin saamaan tiedonhakuja tekemällä. Tätä tutkimusta varten haluttiin 

muodostaa kattavampi lista, jotta voitaisiin valita tutkimuskohteet niiden soveltuvuuden 

takia, eikä vain sen mukaan, että niistä tiedettiin etukäteen. Eri tahoja lähestyttiin 

sähköpostitse. Haluttiin selvittää, oliko kirjastolla kelluva kokoelma käytössä ja jos oli, 

milloin kellutus oli aloitettu. Sähköpostitse lähestyttiin Yleisten kirjastojen neuvoston 

sihteeriä, siinä toivossa, että hänellä olisi mahdollisesti kattava lista kellutuksista ympäri 

Suomea. Sihteeri ohjasi lähettämään sähköpostia eri maakuntakirjastoille. Kaikilta 

kirjastoilta ei saatu vastauksia useammankaan sähköpostin jälkeen. Näiden tiedustelujen 

tuloksista ollaan koostettu seuraava taulukko. Taulukko ei todennäköisesti kata kaikkia 

mahdollisia kelluvia kokoelmia, mutta se antaa yleiskuvan Suomessa vallitsevasta 

tilanteesta. Siirtymä kelluvaan kokoelmaan on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista, ja 

sähköpostien perusteella monissa kirjastoissa sitä harkittiin. Suunnittelevat kirjastot on 

jätetty pois seuraavasta taulukosta. 
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Taulukko 1. Suomen kelluvat kokoelmat. 

Kirjasto Aloitusaika Lisätietoa 

Oulu 1/2015  

Vantaa 9/2015  

Espoo 1/2016  

Jyväskylä 1990-l / 2009  

Ylitornio/ 

Tornionlaakso 

1/2011 Aikaisemmin ainoastaan pääkirjasto ja 

kirjastoauto. 

Rovaniemi 1/2006 / 3/2016 Myöhemmin rajoituksia / uudelleen suunnitteilla. 

Tampere 2/2016  

Lahti 5/2015 Äänikirjat, elokuvat, musiikki ja konsolipelit sekä 

pienessä määrin mm. vieraskielinen aineisto. 

Laajempi suunnitelmissa. 

Sotkamo 10/2015 Pääkirjaston ja kirjastoauton välinen kokoelma 

kelluu. Aikakauslehdet eivät kellu. 

Kuhmo Alusta asti Pääkirjaston ja kirjastoauton välillä 

 

 

Kartoituksen perusteella hyviä kohteita kyselytutkimukselle oli useita. Oulu jätettiin 

pois tutkimuksesta, sillä siellä on toteutettu jo pilottitutkimus (ks. 4.2). Rovaniemen 

tilanne vaikutti melko sekavalta, sillä vaikka siellä oli kellutettu jossain määrin, nyt 

puhuttiin siitä, että kellutus olisi uudelleen suunnitteilla. Jyväskylässä kellutus oli ollut 

käynnissä niin pitkään, että kysely ei välttämättä sinällään sovi heidän tilanteeseensa. 
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Lisäksi Jyväskylän kellutuksesta on saatavilla tietoa jonkin verran, mitä ei voi sanoa 

muista kirjastoista. Lahti kellutti niin pientä osaa aineistostaan, että kovin kattavia 

selvityksiä sieltä tuskin saisi. Sotkamossa kellutus oli käytössä vain pääkirjaston ja 

kirjastoauton välillä. Tutkimuskohteiksi valittiin Ylitornio eli nykyinen Tornionlaakso, 

Espoo, Vantaa ja Tampere. Ylitornio edustaa kirjastoja, joissa kelluva kokoelma on 

ehtinyt vakiintua, ja mahdollisesti on kehitetty ja korjattu myös ongelmia. Espoossa ja 

Vantaalla on ollut käytössä kelluva kokoelma jo jonkin aikaa, mutta muutos on edelleen 

tuoreessa muistissa. Tampere valittiin, koska sen ajateltiin tuovan esille kelluvan 

kokoelman käyttöönoton alkuvaiheen näkökulmaa. 

 

4.2 Pilottitutkimus Oulun lähikirjastoille 

 

Pilottitutkimuksessa (Mustaniemi 2015) tarkasteltiin kelluvaa kokoelmaa kokoelmatyön 

välineenä ja sen vaikutuksia kokoelmalle ja kokoelmatyölle. Tutkimus suoritettiin 

nettikyselynä, joka lähetettiin Oulun lähikirjastojen henkilökunnalle. Kysely oli 

jokseenkin sama kuin tässä tutkimuksessa tehtävä, mutta siihen on nyt lisätty 

kysymyksiä perustietoihin ja yksi avoin kysymys lisää. Kyselyyn tuli 24 vastausta. 

Kahteen kysymykseen tuli vain 23 vastausta todennäköisesti unohduksen vuoksi. Isoa 

muutosta nämä eivät tuoneet kyselyn analysointiin, vaikkakin mielipiteet vaihtelivat 

joissakin kysymyksissä hyvinkin paljon. Joka tapauksessa tämä olisi vältetty tekemällä 

kysymyksiin vastaaminen pakolliseksi. Tässä tutkimuksessa kysymykset laitettiinkin 

pakollisiksi vastata.  

Avoimiin kysymyksiin saatiin 16 vastausta, ja ne auttoivat paljon, minkä vuoksi niiden 

määrää lisättiin tähän tutkimukseen. Pilottitutkimuksessa niiden avulla saatiin esille 

vaikutuksia, joita kyselyssä ei ollut otettu huomioon. Niissä ilmeni myös se, että 

pääkirjastoon kohdistuvat erilaiset vaikutukset kuin lähikirjastoihin. Tämän vuoksi oli 

välttämätöntä ottaa ne mukaan tähän tutkimukseen, vaikka alun perin arveltiin, että 

pienissä kirjastoissa vaikutuksetkin saattaisivat olla näkyvämpiä. Tähän tutkimukseen 

lisättiin myös erillinen kysymys kehitysehdotuksista, sillä pilottitutkimuksessa ei niitä 

juuri noussut esille. Jos asiasta kysyttäisiin erikseen, mahdollisesti henkilökunnalla olisi 

lisää kehittämisideoita. 
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4.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Kysely lähetettiin valittujen paikkakuntien kaikille kirjastoille. Tutkimuksesta rajattiin 

pois laitoskirjastot ja kirjastot, jotka olivat tutkimuksen toteutusaikana koko ajan kiinni, 

kuten Pähkinärinteen kirjasto Vantaalla. Kirjastojen yhteystiedot hankittiin kirjastojen 

verkkosivuilta, ja Vantaan kirjastot haettiin Helmetin kirjastohaun kautta (Espoo 2016, 

Tampereen kaupunki 2016 & Ylitornion kunta 201x). 

Kysely lähetettiin eteenpäin neljä kertaa vuonna 2016: 10.5., 25.5., 7.6. ja 20.6. 

Aineiston käsittely aloitettiin 4.7., jonka jälkeen tulleita vastauksia ei enää otettu 

huomioon tutkimuksessa. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 85 kappaletta. Alueittain 

aineisto jakautuu kuvion 1 mukaisesti. Tornionlaaksosta vastaukset jäivät odotettua 

vähäisemmäksi. Toisaalta vastausten vähyyteen vaikutti myös työntekijöiden vähyys ja 

mahdollisesti myös se, että Tornionlaaksossa kelluva kokoelma on ollut pisimpään 

käytössä ja siten tilanne on ehtinyt vakiintua ja mahdollisesti kiinnostus laantua. Kysely 

sopii todennäköisesti myös paremmin kirjastoille, joissa kelluva kokoelma on ollut 

käytössä vasta jonkin aikaa. Tätä tukisi myös se, että suurin osa vastaajista työskentelee 

Espoossa ja Tampereella, jotka molemmat olivat ottaneet kelluvan kokoelman käyttöön 

tämän vuoden puolella. Toisaalta Espoon ja Tampereen kirjastoilla on enemmän 

työntekijöitä töissä ja siten enemmän mahdollisia vastaajia. 

 

 

Kuvio 1. Alueet. 
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Haastattelupyynnöt lähetettiin kirjastotoimenjohtajille, ja pyydettiin välittämään viestiä 

eteenpäin. Haastatteluista suurin osa suoritettiin kesäkuun 2016 aikana. Jokaisesta 

kirjastosta haastateltiin yksi henkilö. Haastattelujen lähtökohtana oli pyrkimys 

haastatella kelluvan kokoelman käyttöönotossa mukana olleita henkilöitä, jotka tiesivät 

asioista eniten. Tornionlaakson kohdalla tämä ei melkein toteutunut, sillä suunnittelusta 

vastannut henkilö oli jäänyt vuoden alussa eläkkeelle. Hänen numeronsa saatiin 

haastateltavalta, ja hän vastasi yhteydenottoon elokuun alussa.  Alla olevassa taulukossa 

on tiedot toteutuneista haastatteluista. Tornionlaakson kirjastonhoitajan kanssa tehdyn 

haastattelun taltiointi oli valitettavasti vahingoittunut siten, että haastateltavan ääni 

kuului todella huonosti. Analysoidessa haastattelua käytettiin vain selkeästi 

ymmärrettyjä kohtia. Onneksi myöhempi haastattelu entisen kirjastotoimen johtajan 

kanssa oli laajempi ja taltiointikin onnistunut, joten tulosten kannalta ongelmasta ei 

onneksi ollut paljoa haittaa. 

Taulukko 2. Haastattelut.  

Kirjasto Haastateltava Haastattelun 

ajankohta 

Espoo Aineistopäällikkö 9.6.2016 

Tampere Kokoelmapäällikkö 3.6.2016 

Tornionlaakso Kirjastonhoitaja 22.6.2016 

Vantaa Johtava 

informaatikko 

10.6.2016 

Tornionlaakso Entinen 

kirjastotoimen 

johtaja, eläkkeellä 

8.8.2016 

 

Tutkimukseen saatu aineisto kuvaa hyvin yleisellä tasolla Suomen kelluvia kokoelmia. 

Haastatteluaineisto tuo myös tietoa yksittäisten kellutuksen toteuttamisesta. Ainoana 

kirjastona Tornionlaaksosta ei saatu tarpeeksi kyselyaineistoa, jotta sen kellutusta 
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voidaan kuvata perusteellisesti työntekijöiden näkökulmasta. Onneksi haastatteluista 

saatu aineisto oli hyvin kattavaa ja tutkimuksen tavoitteena oli yleisesti kuvata Suomen 

kellutuksia ja yksittäisten kirjastojen toimia tarkastellaankin lähinnä siitä näkökulmasta, 

että kuinka kellutusta on toteutettu Suomessa. Aineistoon haettiin myös 

monipuolisuuttaa käyttämällä lukuisia menetelmiä. 
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5 TULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi kyselyn ja haastattelujen kautta saatuja tuloksia. Ensiksi 

selvitetään vastaajien perustietoja vastaajien iästä siihen mihin kirjastotyön osa-alueisiin 

he osallistuvat. Sen jälkeen käsitellään kelluvan kokoelman toteutusta, edelleen 

kehittämistä ja sen vaikutuksia kokoelmaan ja kokoelmatyöhön. Lopuksi selvitetään, 

kuinka kelluva kokoelma soveltuu työntekijöille ja asiakkaille. 

 

5.1 Vastaajien perustiedot 

 

Perustiedoista muodostuu selkeä kuva vastaajien iästä ja työkokemuksesta. Vastaajien 

ikä ja heidän työkokemuksensa vaihtelevat suuresti, mikä tuo kyselyyn monipuolisuutta. 

Suurin osa (57,5 %) vastaajista on 41 vuotta vanha tai vanhempi. Jako on kuitenkin 

melko tasainen, kuten kuviosta 2 voidaan huomata. Ainoastaan odotetustikin ikäryhmät 

20 tai nuorempi ja 61 tai vanhempi jäävät alle kymmenen vastaajan. Ikäryhmät 31 - 40 

ja 51 – 60 ovat kyselyssä edustetuimpia.  

 

 

 

Kuvio 2. Ikäjakauma. 

 

Kuvion 3 mukaisesti suurin osa vastaajista (57,6 %) on työskennellyt kirjastoalalla 1 - 

15 vuotta. Myös työkokemuksen kohdalla jako on melko tasaista, joten kyselyllä on 
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tavoitettu mahdollisimman monipuolinen otanta. Nykyisessä kirjastossaan suurin osa 

vastaajista, eli 81,2 prosenttia, on työskennellyt alle vuodesta kymmeneen vuoteen 

(Kuvio 4). 40 vastaajaa on tehnyt töitä nykyisessä työpaikassa 1 - 5 vuotta. Tässä kohtia 

jako on selkeästi painottunut. Iso osa vastaajista on siis työskennellyt nykyisessä 

työpaikassaan tai jopa itse kirjastoalalla vasta verrattain vähän aikaa. Tämä saattaa 

näkyä joustavuutena muutokselle. Nykyisessä kirjastossaan on työskennellyt alle 

vuoden 15 vastaajaa. Osa vastaajista on siis todennäköisesti työllistynyt kirjastoon sen 

jälkeen, kun kelluva kokoelma on jo otettu käyttöön.  

 

 

 

Kuvio 3. Työkokemus kirjastoalalla. 

 

Kuvio 4. Työkokemus nykyisestä kirjastosta. 
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Vastaajista 76,5 prosenttia työskentelee lähikirjastossa, mikä on ymmärrettävää, sillä 

suurin osa kirjastoista, joille kysely lähetettiin, oli lähikirjastoja (kuvio 5). 

Todennäköisesti kyselyn tulokset kuitenkin heijastelevat vahvemmin vaikutuksia, joita 

kelluvalla kokoelmalla on lähikirjastoihin. 56,6 prosenttia vastaajista työskentelee myös 

muissa alueen kirjastoissa (kuvio 6). Vastauksissa on siis useamman kirjaston 

näkökulmaa, ja useissa kirjastoissa työskentelevät saavat laajemman näkökulman 

kelluvan kokoelman vaikutuksiin. Huomionarvoista on myös kolme vastaajaa, jotka 

työskentelevät kirjastoautossa. 

 

Kuvio 5. Nykyinen pääasiallinen kirjastoni on… 

 

Kuvio 6. Työskentelettekö myös muissa alueen kirjastoissa? 

 

Suurin osa vastaajista osallistuu niin asiakaspalveluun (97,6 %) kuin kokoelmien 

kehittämiseenkin (74,1 %). Tämä voi johtua osittain myös siitä, että näillä alueilla 

työskenteleviä voi kiinnostaa eniten kelluvaan kokoelmaan liittyvän kyselyn 

täyttäminen. Asiakaspalvelun suuri osuus oli odotettavissa, sillä suurin osa kirjastojen 

työntekijöistä osallistuu todennäköisesti ainakin jossain määrin asiakaspalveluun. 

Kokoelmien kehittämisen osuutta tarkastellessa pitää ottaa huomioon myös se, että 
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ihmisillä voi olla erilaisia määritelmiä käsitteelle. Käsitteen laajuuden vuoksi voidaan 

kuitenkin olettaa, että suurin osa vastaajista on todella sen kanssa tekemisissä. (Kuviot 7 

& 8.) 

 

Kuvio 7. Osallistutteko asiakaspalveluun? 

 

Kuvio 8. Osallistutteko kokoelmien kehittämiseen? 

 

5.2 Kelluvan kokoelman toteutus 

 

Kelluvan kokoelman toteutuksesta kirjastoissa kertoivat Tampereella 

kokoelmapäällikkö, Espoossa aineistopäällikkö, Vantaalla vastaava informaatikko ja 

Tornionlaaksossa kirjastonhoitaja ja entinen kirjastotoimenjohtaja. Tampereella 

kellutusta oli alettu suunnitella keväällä 2015 ja otettiin käyttöön helmikuussa 2016. 

Espoossa suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2015 ja tammikuussa 2016 kellutus 

aloitettiin. Vantaan suunnittelu alkoi jo loppuvuodesta 2014 ja kellutus päästiin 

aloittamaan syyskuussa 2015. Pisimpään kellutus on ollut käytössä Tornionlaaksossa. 
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Ylitorniolla kellutusta alettiin suunnitella 90-luvulla samalla, kun suunniteltiin siirtymää 

atk-lainaukseen. Ylitornion kirjaston ja kirjastoauton välillä kellutus alkoi 1999. Pellon 

ja Ylitornion yhdistyessä Tornionlaakson kirjastoksi samalla aloitettiin kelluttaminen 

vuonna 2011. Yhdistymistä ja siihen liittyviä toimintatapoja suunniteltiin vuonna 2010. 

Noin vuoden suunnitteluaika on kaikkien kirjastojen kellutuksen aloituksessa yhteistä. 

 

5.2.1 Kellutukseen valmistautuminen 

 

Kirjastoilla oli monia syitä kellutuksen käyttöönottoon. Tampereella muiden kirjastojen 

kokemukset vakuuttivat heidät kelluvan kokoelman vaikutuksista. Erityisesti heille 

taustalla oli taloudelliset vaikutukset, kuten kuljetusten väheneminen, sillä ”aina täytyy 

koittaa löytää keinoja säästää ja saada paljon uusia toimintatapoja”. Espoossa oli myös 

vaikututtu kellutuksesta, kun kirjastotoimenjohtaja oli käynyt Aucklandissa, Uudessa-

Seelannissa ja pitänyt näkemästään. Kellutukseen siirtymisen taustalla olivat kuitenkin 

järkisyyt tehostamisesta eli kuten aineistopäällikkö sanoi ”pystytään tekemään 

vähemmän ja saamaan enemmän”. Vantaalla kellutukseen siirryttiin tavoitteena 

kuljetusten väheneminen, pienempien kirjastojen kokoelmien monipuolistuminen ja se, 

että aineisto ei turhaan seiso, vaan menee nopeammin asiakkaille. Järjestelyn tiedettiin 

myös toimineen Uudessa-Seelannissa. Ylitorniolla kellutukseen siirtymisen taustalla oli 

se, että sen koettiin olevan hyödyksi asiakkaille ja aineiston myös kiertävän paremmin. 

Kellutukseen siirtymisen taustalla on siis niin taloudelliseen tehostamiseen liittyviä syitä 

kuin aineiston vilkkaampi kierto ja asiakkaiden parempi palvelu. 

Tieto kellutuksesta haettiin pääasiallisesti muiden kirjastojen kokemuksista niin 

ulkomailta kuin Suomesta. Tampereella muodostettiin työryhmä, joka keräsi muiden 

kirjastojen kokemuksia: kokemustietoa haettiin muun muassa Jyväskylästä ja Oulusta. 

Lehdistä seurattiin, miten ulkomailla oli kellutus toteutettu. Tietoa haettiin myös 

Axiellilta kirjastojärjestelmään liittyen. Muuten kellutukseen lähdettiin melko omin 

päin. Espoossa tietoa hankittiin monista lähteistä. Tärkeimmiksi lähteiksi muodostuivat 

Uusi-Seelanti ja Vantaa, joka oli ”ikään kuin testilaboratorio että miten se kellutus 

toimii Helmetin ympyröissä”. Espoosta käytiin myös Oulussa ja Jyväskylässä, ja lisäksi 

artikkeleita ja tutkimuksia etsittiin, vaikka niitä löytyi huonosti. Kokemustiedon lisäksi 
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käytettin Bartlettin (2014) Floating Collections: A Collection Development Model for 

Long-term Success -kirjaa.  

Myös Vantaalle luettiin jonkun verran Bartlettin (2014) kirjaa, vaikka johtavan 

informaatikon mukaan tänä saattoi tulla vähän myöhään, sillä he olivat jo tehneet 

omalla tavallaan kaiken. Tästä huolimatta hän kokee kellutuksen alkaneen sinänsä 

hyvin, eikä huomioitavia asioita kauheasti ilmaantunut jälkikäteen. Vantaalla selvitettiin 

ennen kellutusta, miten kellutus toimii nykyisessä järjestelmässä ja sitten mietittiin mitä 

täytyy tehdä, että kaikki saadaan toimimaan. Toimenpiteisiin kuului esimerkiksi 

luokituksen, kategorioiden ja muiden yhtenäistäminen. Ennen kellutusta saatiin myös 

lisää aineistorahaa, jolla pystyy hankkimaan vähän enemmän sitä aineistoa, joka kelluu 

pois. 

Ylitorniolla ja sitten myöhemmin Tornionlaaksossa koettiin, että tietoa kelluvaa 

kokoelmaa varten oli hankalaa löytää. Kelluva kokoelma mainittiin lähinnä 

sivulauseissa ja silloinkin mainittiin vain, että sellainen on käytössä. Yhdessä teoksessa 

kerrottiin, että pitää olla huolellinen, varsinkin jos pienempi ja isompi yksikkö 

kelluttavat, jotta aineisto kelluu tasapuolisesti. Siirtymä tehtiinkin melko vähällä 

tietopohjalla. Kelluvasta kokoelmasta oli kuultu monesta paikasta ja monien asenne oli 

melko arka sen suhteen, oliko kyseessä hyvä muutos. Tornionlaaksossa koettiin 

kuitenkin, että heidän olisi hyvä kokeilla oman talon sisällä, kahden yksikön välillä. 

Entinen kirjastotoimenjohtaja sanookin, että pian ”hoksattiin että hyvähän tuo oli”. 

Kelluvaan kokoelmaan valmistauduttiin lähinnä keskustelemalla henkilökunnan kesken. 

Tornionlaakson siirtymässä onkin havaittavissa, että tietoa kellutuksesta oli paljon 

vähemmän 90-luvulla ja 2010-luvun alussa. Muidenkin kirjastojen kohdalla 

kokemustieto oli pääasiallinen lähde, joten tiedon määrä ei juurikaan ollut kasvanut. 

5.2.2 Kellutuksen laajuus 

 

Tampereella lähtökohtana oli, että kokoelma kelluisi mahdollisimman laajasti, mutta 

asiaa alettiin miettiä tarkemmin ja esimerkiksi kirjastoauton kellumisesta luovuttiin, kun 

toinen kirjasto sai heidät vakuuttuneiksi idean huonoudesta. Lopulta oli päädytty siihen, 

että kotipalveluosasto, kirjastoauto, nuotit, partituurit, LP-levyt, ViP-lainat eli viikon 

lainat, varasto, lehdet, työhuoneaineisto, käsikirjasto, kotiseutu-, maakunta- ja 
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Hervanta-kokoelma eivät kellu. Päätösten taustalla oli esimerkiksi järjestelmäteknisiä 

syitä. Yhdeksi esimerkiksi kokoelmapäällikkö nostaa varastoaineiston: jos pääkirjaston 

varastoaineisto kelluu kirjastoon, jossa ei ole varastoa, järjestelmä kuitenkin muodostaa 

tälle kirjastolle varasto-osaston. Osa musiikkiaineistosta haluttiin säilyttää 

pääkirjastossa, sillä siellä on kattavin kokoelma ja usein asiakkaat hakevat aineistonsa 

juuri sieltä. Samoin myös esimerkiksi kotiseutukokoelma saattaisi hajaantua jonnekin, 

jossa sillä ei ole käyttäjiä. 

Espoossa kellutukseen lähdettiin melkein koko kokoelmalla, muun muassa kirjastoauto, 

LP-levyt ja lehdet jätettiin ulkopuolelle. Lehdet jätettiin ulkopuolelle, koska niillä on 

yleensä oma paikkansa lehtihyllyssä ja pääkirjaston erikoislehdille ei löytyisi paikkaa 

eikä todennäköisesti yleisöäkään lähikirjastossa. Aineistopäällikön mukaan on mietitty, 

olisiko ollut parempi aloittaa laajemmin kuten Vantaalla ja sitten tarvittaessa supistaa, 

sillä kynnys saattaa olla korkeampi tehdä muutoksia tulevaisuudessa. 

Vantaalla kellutukseen lähdettiin myös suurin piirtein koko kokoelmalla. Päätökset teki 

ryhmä, jossa oli edustajat kaikista kirjastoista. Yksi ruotsinkielinen kirjasto jäi 

ulkopuolelle ja myös varastot mukaan lukien Helmetin musiikkivarasto. Aineistolajeista 

eivät kellu LP-levyt, videot, kasetit, esineet ja lehdet. Aluksi lautapelitkään eivät 

kelluneet, mutta Espoon ehdotuksesta niitäkin alettiin kelluttaa. Taustalla oli käytännön 

syyt: lautapelit kuluvat vähemmän, kun niitä ei olla jatkuvasti kuljettamassa laatikoissa 

edestakaisin. Myös kirjastoauto otettiin mukaan kellutukseen, vaikka Espoossa oli 

päädytty eri ratkaisuun. Auton mukaanotosta ei ole ilmennyt hirveästi hankaluuksia. 

Ainoana kirjastona Tornionlaakso lähti kelluttamaan koko kokoelmallaan ilman 

rajoituksia. Kirjastonhoitaja Tornionlaaksolta toteaa kuitenkin, että todennäköisesti 

tulevaisuudessa, kun kellutusta lähdetään laajentamaan, jäävät lehdet sen ulkopuolelle. 

Lehdet ovatkin yksi yleisimmin kellutuksen ulkopuolelle jätetyistä aineistoista. 

Tornionlaaksollakin on ollut ongelmia niiden suhteen ja sen takia muutoksia on täytynyt 

tehdä. Tornionlaaksossa kirjastoautoon on tilattu omat lehdet. Esimerkiksi jos sekä 

autoon ja Pelloon on tilattu Hyvä Terveys -lehti, niin osa ihmisistä haluaa varata lehden 

etukäteen ja auton lehti lähteekin Pelloon, vaikka heille on omakin lehti tulossa. Tämän 

taustalla on se, että auton lehti lähtee heti lainattavaksi, kun taas pääkirjaston lehdet 

eivät, koska sekä Pellossa että Ylitorniolla on lehtisalit. Tätä on ratkaistu esimerkiksi 
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sillä, että kun auton lehti laitetaan rekisteriin, niin uusin numero ei ole heti varattavissa. 

Tämäkin ongelma oli kuitenkin melko yksinkertaisesti ratkaistavissa. On mahdollista, 

että pienemmällä kirjastolla koko kokoelman kelluttaminen on hyvä ratkaisu ja 

isommalla mietittävää on enemmän. Toisaalta Espoon aineistopäällikön idea siitä, 

kellutus aloitettaisiin laajemmin ja sitten tarvittaessa supistettaisiin, olisi varmasti 

kokeilemisen arvoinen. 

Mielenkiintoista on myös verrata kellutuksen toteuttamisessa vahvasti mukana olleiden 

vastauksia kellutuksen laajuudesta siihen, mitä työntekijät katsovat kellutettavan. 

Vastaajista 80 prosenttia toteaa, että heidän kirjastonsa ei kelluta kaikkea (Kuvio 9). 

Loput vastaajat eivät kiinnostavaa kyllä ole samoilta kirjastoalueilta, ja muutenkin 

vastauksissa siihen, mitä ei sitten kelluteta, on laajaa sisäistä vaihtelua. Tämä osoittaa 

ainakin sen, että joko kaikki työntekijät eivät ole selvillä siitä, mitä kellutetaan ja mitä ei 

tai kirjastoissa on eri käytäntötapoja, joista ei olla selvillä. Mahdollisesti jossain 

pienemmässä lähikirjastossa oma kokoelma kelluu kokonaan, joten osasta muiden 

kirjastojen kellutuksista ei välttämättä tiedetä. Tämä on mielenkiintoista siitäkin 

näkökulmasta, että kokoelma pitäisi nyt olla yhteinen. Osa vaihtelusta johtuu kuitenkin 

todennäköisesti yksinkertaisista unohduksista.  

 

Kuvio 9. Kelluttaako kirjastonne kaikkia kokoelmien osia? 

 

Vaihtelua kuvaa myös alla oleva taulukko 3, johon olen kerännyt tiedot, siitä mitä 

kellutetaan työntekijöiden mukaan, ja kuinka monta kertaa mikäkin vastaus mainitaan. 
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Taulukko 3. Mitä ei kelluteta? 

Mitä ei kelluteta? Mainintojen lukumäärä 

Lehdet 63 

Musiikkiaineisto  33 

Varastoaineisto 21 

ViP-lainat 18 

Kirjastoauto 14 

Erikoisaineisto 8 

Esineet 7 

Paikalliskokoelma 6 

Kotipalvelu 3 

Jokin yksittäinen kirjasto 2 

VHS 1 

Kartat 1 

 

Musiikkiaineisto on koottu yhdeksi ryhmäkseen, mutta sen alle kuuluu niin LP-levyjä, 

C-kasetteja kuin nuotteja ja partituureja. ViP-lainoilla tarkoitetaan viikon lainoja, jotka 

ovat uutta ja paljon varattua aineistoa. Jotkut vastaajista toivat esille myös tarkempaa 

tietoa. Esimerkiksi kahdessa vastauksessa tuotiin esille, että musiikkiaineisto kelluu, 

mutta vain isompien kirjastojen välillä, joissa on musiikkikokoelma. Nämä kaksi 

vastausta on silti sisällytetty taulukkoon, sillä ne joka tapauksessa rajoittavat kellutusta. 

Varastoaineiston kohdalla tehtiin myös tarkennuksia, esimerkiksi puhuttiin lasten 

aineiston varastosta tai musiikkivarastosta. Erikoisaineiston kohdalla tuotiin esille 

sellaisia kokoelmia kuin japaninkielinen kokoelma, kiinankielinen kokoelma ja 

pokkaritorni. Yksittäisten kirjastojen kohdalla mainittiin laitoskirjasto ja minikirjasto 
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Aalto. Yksi vastaajista toi myös esille, että Kauniaisen kokoelma ei kellu, vaan on oma 

kuntansa Espoon sisällä. Tätä vastausta ei ole sisällytetty taulukkoon, sillä kyseessä on 

kirjastojen ulkopuolinen rajaus. 

 

5.2.3 Kelluva kokoelma käytännössä 

 

Tampereella valmisteltiin muiden kokemuksia kuuntelemalla ja erityisesti järjestelmään 

liittyvät asiat selviteltiin, mutta itse kokeiluun lähdettiin kerralla koko kirjasto ilman 

suurempia vaiheistuksia, kun kaikki vaikuttavat ”asiat oli mietitty ja huomioitu”. Aivan 

kellutuksen alussa Tampereelle otettiin käyttöön tarkasteluaika: aina kellutuksen alusta 

kesään saakka mitään kelluvaa aineistoa ei saanut palauttaa niin sanottuun omistavaan 

kirjastoon. Näin haluttiin selvittää mitä kelluu ja paljonko kelluu, ja tämän tarkastelun 

pohjalta haluttiin muodostaa tasausohjeet kertyvää aineistoa varten. Kasautumisesta oli 

myös varoitettu kirjastoja ja sanottu, että henkilökunnan pitää tarkkailuajan vain sietää 

sitä.  

Tampereella oli suunnitelmissa valinnan keskittäminen, mutta ensin oli tarkoitus hoitaa 

kellutus kunnolla käyttöön ja sitten keskityttäisiin toiseen isoon muutokseen. Keskitetty 

valinta oli suunnitteilla ottaa käyttöön syyskuussa 2016. Karsinta ja poisto toimivat 

entisellä mallilla siten, että kirjastot hoitivat omat kokoelmansa, mutta nyt lisäyksenä sai 

poistaa myös muiden kirjastojen aineistoja. Kokoelmapäällikkö ei koe, että yhteistyö 

kirjastojen välillä olisi muuttunut kelluvan kokoelman myötä, vaikka kokoelma on nyt 

yhteinen. Iso muutos olikin kaikenlaisten toimenpiteiden ja menetelmien 

yhtenäistäminen. Vaikka ennen oli luultu, että käytännöt ovatkin yhteiset, oli 

esimerkiksi tarroituksessa ja hyllytyksessä eroja kirjastojen välillä. Yhteisen kelluvan 

kokoelman myötä, tällainen vaihtelu ei enää ollut mahdollista. 

Espoossa aloitettiin projekti kelluvan kokoelman valmistelua varten, jossa keskeisenä 

osana oli harmonisointi eli siirtyminen ”erillisten paikalliskokoelmien sijasta yhteen 

yhtenäiseen Espoon kokoelmaan”. Kuten Tampereellakin, yksittäiset kokoelmat olivat 

eriytyneet hyvin voimakkaasti. Tämä tarkoitti sitä, että kokoelman peruskulttuurit, 

genret, tarroitukset ja muut piti yhtenäistää. Jo aikaisemmin, parin vuoden ajan, 
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Espoossa oli tehty muutoksia, jotka palvelivat hyvin kelluvaa kokoelmaa. Muun muassa 

oli tehty keskitystä: valinta ja käyttökuntoon saattaminen keskitettiin. Käyttökuntoon 

saattamisen keskittämisellä varmistettiin se, että merkinnät olivat yhtenäisiä. Poistot 

päätettiin tehdä edelleen yksilötasolla, mutta heillä kehiteltiin yhteisvastuullisia 

poistoja. Esimerkiksi jos lakikirjaan ilmestyy uusi painos, joka tekee muut kirjat 

käyttökelvottomiksi, ja tätä uutta painosta hankittaessa huomataan, että vanhoja 

painoksia on kaikkialla, niin tämä huomion tekijä varaa aineiston poistokortille, jolloin 

kokoelmanhoitaja saa tiedon, että poistoille on tarvetta. Tällä toimintatavalla haluttiin 

myös turvata paikallinen vastuu kokoelman hoidosta eli suurin osa poistoista tehdään 

edelleen paikallistasolla. 

Aucklandin mallin mukaisesti Espoossa muodostettiin syndikaateiksi kutsuttuja eri 

kirjastojen keskustelu- ja yhteistyöryhmiä. Kaksi virkaa siirrettiin myös 

aineistokeskukseen kokoelmapalveluiden rooliin, jolloin koordinoivaan rooliin tuli 

”aikuisten kokoelmaihminen” ja yksi lastenkirjastotyöhön keskittyvä työntekijä. Nämä 

henkilöt olivat myös keskeisessä asemassa syndikaattien vetäjinä. He kiertävät paljon ja 

tekevät myös ihan työpäiviä eri kirjastoissa. Tällä tavalla luodaan konkreettisesti 

yhteisiä toimintatapoja. Samalla pyritään siihen, että siirtymä paikallisesta ajattelusta 

laajempaan etenee. Viisi aluetta muodostaa kolme syndikaattia. Ensin on Entressen 

Espoon keskuksen alue ja Tapiolan alue yhdessä syndikaatissa, sitten Espoonlahti, 

kirjasto Omena ja Mammarinkylän Olavi ja lopulta Leppävaaran alue omana 

syndikaattinaan. Syndikaattien tarkoituksena on juuri kellutukseen liittyvien asioiden 

käsittely. Syndikaatit ovat keskeinen tukirakenne aivan käytännön 

kokoelmahoidollisissa asioissa. Kellutusta ei voi erottaa kokoelmanhoidosta, sillä iso 

totuus on, että kaikki on nyt yhteistä kokoelmaa.  

Vantaalla oli valmistauduttu hyvin etukäteen kellutukseen. Esimerkiksi valinta oli jo 

keskitetty, joten muutoksia ei siis tarvinnut tehdä paljoakaan. Kellutukseen siirryttiin 

käytännössä kerralla ja tähän ollaan oltu tyytyväisiä. Kellutuksen alkaessa 

kellutusvastaavat kokoontuivat ja huomattiin, että tiettyjen keskitetysti päätettyjen 

kategorioiden, kuten jännitys ja viihde, lisäksi kirjastot olivat itse muodostaneet erilaisia 

lisäkategorioita, esimerkiksi yhdessä kirjastossa oli erotiikka. Kokouksessa käytiin eri 

kategoriat läpi ja päätettiin, että mitä otetaan käyttöön keskitetysti. Näiden luokkien 
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yhtenäistämisestä on tullut eniten palautetta; eri kirjastot laittoivat saman sarjan eri 

paikkoihin, ja toivottiin, että kaikki samat kirjat olisivat samassa paikassa, jos ne 

kelluvat toiseen kirjastoon. Jotkut olivat myös kokeneet, että monet erilaiset merkinnät 

olivat häiritseviä. Joissain kirjoissa oli siis entisiä kategoriamerkkejä, joita ei ollut 

muutettu. Jotkut päätyivät itse muuttamaan merkit, vaikka tätä ei kannatettu 

taloudellisessa mielessä. Osaa erinäköiset kirjan selät häiritsivät siis niin paljon, että he 

olivat valmiita korjaamaan itse ongelman vastustuksesta huolimatta. Kuten haastateltava 

toteaa, nämä merkit eivät ole ilmaisia, ja tulevastakaan ei voi tietää; tällä hetkellä on eri 

kategoriat, mutta tämä voi vielä muuttua. Edessä oli myös luokitusjärjestelmän 

mahdollinen muutos lautakunnan päätöksen jälkeen. 

Vantaalla kyseltiin aluksi kirjastoista, olivatko kokoelmat kasvaneet, mitä mahdollisesti 

haluttaisiin toisesta kirjastosta ja mitä haluttaisiin hankittavan. Lisääntyneen 

aineistorahan avulla näitä toiveita onkin täytetty. Kellutuksen alettua kaikista 

kirjastoista lasten aineistot lähtivät kellumaan ja niitä onkin täydennetty aika paljon. 

Toisaalta taas jännitystä kerääntyi kaikkialle paljon ja sitä onkin ohjeistettu poistamaan. 

Katsotaan myös, mitkä aineistot ”jämähtävät”, esimerkiksi tietyt kielet, ja harkinnassa 

on, että kokoelmien vaihtumisen mahdollistamiseksi aletaan lähettää laatikoita 

kirjastosta toiseen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kokoelmaa muokataan sen 

mukaan, mitä kellutus kertoo. Informaatikon mukaan pitkällä tähtäimellä kellutus 

vähentää aineistorahan tarvetta ja tämä pitää myös huomioida valinnassa. Osittain tämä 

vähentyminen näkyy jo, sillä uutta jännitystä valittaessa on päädytty vähentämään 

hankintoja. Kertyminen osoittaa, että vaikka aluksi teoksiin on paljon varauksia, lopulta 

ne jäävät hyllyyn tilaa viemään. Kasaantumisen ongelmaan on haettu myös ratkaisuksi 

kellutuslista, jossa ilmaistaan, onko jotain liikaa ja mitä taas tarvitaan lisää. Osa ei 

kuitenkaan käyttänyt listaa ja jonkun verran teoksia lähetettiin Tikkurilaan, jossa oli 

muutenkin tilaongelmia. 

Tornionlaakson entinen kirjastotoimenjohtaja nostaa kelluvan kokoelman tarkkailun 

prioriteetiksi. Kelluvassa kokoelmassa on pieniä ongelmia, jotka aiheuttavat vinoumaa, 

jolloin kaikki on yhdessä yksikössä. Entisen kirjastotoimenjohtajan sanoin ”sellaista 

silmien auki pitämistä vaatii kaikilta”. Tavoitteena onkin tasapuolisen kokoelman 
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tarjoaminen kaikille asiakkaille riippumatta missä päin seutukuntaa he asuvat. Siksi 

vinoumia tarkkaillaankin erityisesti ja kun niitä huomataan, aineisto lähtee heti muualle. 

Tornionlaakson kirjastossa alettiin työtehtäviä myös keskittää, mutta se tuli vuosien 

myötä, eikä silloin kun yhteinen kirjasto perutettiin. Työnjako muodostui siten, että 

kirjastonhoitaja huolehtii poistoista, varastoon siirroista ja nykyisin myös hankinnasta. 

Kun haastateltava toimi kirjastotoimenjohtajana, hän hankki AV-aineiston, mutta ei 

tiedä millainen systeemi nykyisin on käytössä.  

Tornionlaakson entinen kirjastotoimenjohtaja nostaa myös esille sen hyvän puolen 

kelluvassa kokoelmassa, että kirjastoilla ei ole ylettömästi rahaa. Kelluva kokoelma 

tarjoaa saman kokoelman kaikkien käyttöön ja aineisto siirtyy paikasta toiseen. 

Aineiston hankinnassa on siis mahdollista säästää. Kaikkia kirjoja ei osteta kaikkialle, 

vaan niitä kierrätetään. Tornionlaaksossa voi myös sanoa olevan yhteistyön kirjastojen 

välillä kunnossa. Kirjastot jakavat saman henkilökunnan. Yhteisen kirjaston lisäksi 

molemmilla on yhteinen kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonhoitaja, jotka liikkuvat 

molemmissa paikoissa. Virkailijat eivät liiku joka päivä: kaksi virkailijaa Pellossa ja 

kaksi Ylitorniolla. Ajan myötä yhteistyö onkin parantunut: aikaa on käytetty siihen, että 

asioita viedään yhteisymmärryksessä eteenpäin. 

Käytännössä kirjastoilla on ollut hyvinkin erilaisia tapoja kelluttaa, esimerkiksi 

Tampereen tarkkailujakso ja Espoon syndikaatit. Toiset ovat kokeneet yhteistyön 

aktiivisen tavoittelun tärkeämmäksi kuin toiset. Yhteisesti vaadittuja toimintoja ovat 

esimerkiksi keskittäminen ja yhtenäistäminen, vaikka eri kirjastot ovat hoitaneet ne eri 

vaiheessa prosessia. 

 

5.2.4 Kelluva kokoelma ja henkilökunta 

 

Tampereella ohjeistuksia tehtiin muun muassa siitä, kuinka poistojen kanssa 

menetellään, mutta myös vanhoihin käytäntöihin piti puuttua: joitakin toimistoja piti 

yhtenäistää. Tasausohjeet oli tarkoitus muodostaa vasta tarkasteluajan päättyessä. 

Kysyttäessä henkilökunnan suhtautumisesta kelluvaan kokoelmaan, Tampereen 

kokoelmapäällikkö toteaa, että omasta kokoelmasta luopuminen on ”iso henkinen 
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kysymys”. Erityisesti pienissä kirjastoissa on voimakkaasti ajateltu, ”että tää on meidän 

kokoelma ja me on tehty tää meidän asiakkaille ja että tämä on nyt hyvä tällaisena”. Nyt 

kun asiakkaat, kasaantuminen ja toisaalta myös aineiston katoaminen muualla 

vaikuttavat kokoelman rakenteeseen, ei henkilökunnalla ole enää samaa kontrollia 

siihen. Tämä omista kokoelmista luopuminen on saattanut johtaa myös keskitetyn 

valinnan suosimiseen: miksi henkilökunta enää valitsisi aineistoa, kun kokoelmakaan ei 

enää ole yksin heidän. Kirjastoista on huolehdittu siitä, kuinka hyllyt täyttyvät, mutta 

aineistoa ei lainata. Tähän kokoelmapäällikkö toteaa, että kirjat todennäköisesti vasta 

kelluvat ensimmäistä kierrostaan ja että alkuvaiheessa tällaista pitää vain sietää ja 

myöhemmin nähdään mihin tilanne siitä kehittyy eteenpäin. Kirjastoista tulee myös 

esimerkiksi sellaista palautetta, että kun ennen oli vain muutama kymmenen DVD-

elokuvaa ja nyt niitä kertyy niin, etteivät mahdu hyllyyn. Tähän haastateltava toteaa, 

että asiaa voi katsoa toisestakin näkökulmasta: jos niitä elokuvia nyt kertyy niin paljon, 

niin olisiko aikaisemmin ajateltu väärin, kun ei ole elokuvia hankittu lisää ja nyt pitäisi 

tehdä tilaa tälle aineistolle, mitä asiakkaat haluavat lisää. 

Espoossa henkilökunnalle annettavaan ohjeistukseen kuuluu muun muassa 

tasapainotusohje ja poisto-ohje. Yleisesti kokoelmanhoito pyritään pitämään 

itseohjautuvana, mutta seikkaperäiset ohjeet on muodostettu tilanteita varten, joissa 

syntyy esimerkiksi kasaumia huonolla tavalla. Haastateltava kuitenkin painottaa, että 

ohjeet eivät ole mekaaniset, vaan niissä on tilaa omalle harkinnalle ja lähinnä kertovat 

mitä pitää ottaa huomioon missäkin tilanteessa. Poisto-ohje ei aineistopäällikön mukaan 

liittynyt sinänsä kellutukseen, mutta se oli osa yhtenäisten linjojen rakentamista. 

Ohjeistuksen piiriin voi lukea myös sen, että projektiryhmä kävi ennen kellutusta 

kiertueella jokaisella alueella. Jokaisessa kirjastossa keskusteltiin, jaettiin tietoa ja 

vastattiin kysymyksiin ja huoliin. Henkilökunta on suhtautunut muutoksiin hyvin, mihin 

on aineistopäällikön mielestä auttanut myös asiakkaiden kokemus muutoksesta. Suora 

palaute asiakkailta vaikuttaa paljon selkeämmin kuin hallinnolliset tai taloudelliset syyt 

uudistuksen taustalla. 

Aikaisemmin Vantaalla oli käytössä siirtokokoelma, mikä tarkoitti, että osalla kirjastoja 

ei ollut muuta omaa kuin suomenkieliset, vaan heillä oli kiertävä kokoelma, joka tietyn 

väliajoin siirtyi kirjastosta toiseen. Siirtokokoelma purettiin kelluvan kokoelman myötä, 
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ja siten valitsijoille piti antaa ohjeita mitä valitaan mihinkin kirjastoon. Kellutuksen 

alettua annettiin ohjeistuksia siitä, mitä tehdään, kun jokin tietty aineisto kelluu 

kirjastoon. Esimerkiksi kahdessa kirjastossa oli käytössä aiheryhmäluokitus; 

ohjeistuksessa oli ohjeet mitä tehdään tällaisten teosten suhteen. Myös tasapainotuksesta 

annettiin ohjeistusta. Informaatikon mukaan ohjeistukset eivät olleet kuitenkaan 

mitenkään tiukkoja, vaan suurin osa ohjeistuksesta annettiin käymällä kirjastoissa ja 

keskustelemalla. Poistojen suhteen on ohjeistettu, että nyt on yhteinen kokoelma ja 

poistopäätöksiä voi tehdä järkevästi ja ammattitaidolla, vaikka aineisto olisikin niin 

sanotusti jonkun toisen. Tällainen poistaminen on koettu jonkin verran vaikeaksi. 

Vantaalla henkilökunta on suhtautunut ”ainakin vähitellen” positiivisesti muutokseen. 

Joiltakin kirjastoilta on tullut palautetta, mutta sitten heillä on huomattu, että ovat 

muutoksen voittavia osapuolia, sille heille on tullut aineistoa, jota ei aikaisemmin ole 

ollut ja lainauksetkin ovat nousseet. Kellutuksen koetaankin olevan hyvä muutos, ”se 

luo kuitenkin sellaista vaihtuvuutta”. Itse kellutuksesta ei siis juurikaan valitettu, mutta 

kuten haastateltava huomauttaa lähikirjastoissa oli jo totuttu sattumanvaraiseen 

kokoelmaan, joten muutos ei välttämättä ollut niin suuri heille. 

Tornionlaaksossa henkilökuntaa ohjeistettiin, että aineisto tosiaan jää sinne, minne se 

palautuu. Sehän kelluvan kokoelman koko idea on, ”se palautuu semmoiseen 

yksikköön, johon sitä ei alun perin ole ajateltukaan”. Esimerkiksi, jos Tornionlaakson 

kirjastoon on hankittu jotain harvinaisempaa tietokirjaa vain yksi kappale ja jos kukaan 

ei ole ajatellut laittaa sitä autoon, mutta kirja menee sinne asiakkaan toimesta. 

Henkilökuntaa kehotettiin myös pitämään silmällä uutuuksia, etteivät ne keräänny 

yhteen ja samaan yksikköön. Kun varausjono loppuun, on vaarana, että useampi sama 

nide jää samaan paikkaan. Hyllytettäessä tuplakappaleet huomataan ja laitetaan 

kelluttamaan muualle. Kelluvaa kokoelmaa tarkkailtaessa katsottiin, saavutetaanko 

haluttuja tavoitteita ja henkilökuntapalavereissa keskusteltiin, onko huomattu jotain 

mikä ei toimi. Sovittiin myös, että tiskissä työskenneltäessä kirjoitetaan muistiin 

esiintyneet ongelmat, jotta ne eivät unohdu. 

Tornionlaaksossa kelluvasta kokoelmasta on pidetty, erityisesti yhteisestä 

varausjonosta. Isompien kirjastojen tilanne saattaa olla erilainen. Entinen 

kirjastotoimenjohtaja on puhunut siitä, kuinka he tarkkailevat uutuuksia, niin isommista 
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kirjastoista on sanottu esimerkiksi, että heillä ei ole välttämättä ammatti-ihmisiä töissä, 

vaan esimerkiksi siviilipalvelusmiehiä, jotka eivät pysty tällaisia miettimään. 

Henkilökunnalle on annettu monenlaista ohjeistusta ja suhtautumistavat kellutukseen 

ovat vaihdelleet. Yhteistä on se, että henkilökunnan kanssa on pyritty keskustelemaan ja 

ohjeistuksissa on painotettu työntekijöiden omaa harkintaa ja osaamista. Keskustelun 

määrä kellutuksesta saattaa vaikuttaa myös positiivisesti henkilökunnan suhtautumiseen 

muutoksia kohtaan. Tutkimuksen tulosten perusteella annetut ohjeistukset ovat 

onnistuneet. Henkilökunnalle annetut ohjeet kelluvan kokoelman suhteen on koettu 

myös selkeiksi: 53 vastajaa ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä (kuvio 

10). 

 

Kuvio 10. Henkilökunnalle on annettu selkeät ohjeet kelluvan kokoelman hoitoon. 

 

5.3 Kelluvan kokoelman kehittäminen 

 

Kelluva kokoelma on otettu käyttöön lähinnä kokemustiedon perusteella ja 

kirjallisuuden puolesta voidaan jo sanoa, että kaikki kirjastot eivät ole samanlaisia eli se 

mikä toimii toisaalla, ei välttämättä toimi eri kirjastossa (Bartlett, 2014, xiv). Siten 

kelluvassa kokoelmassa on tietysti vielä paljon kehitettävää. Tässä alaluvussa 

käsitellään kehittämisenaiheita, joita niin kellutuksen toteuttajat kuin työntekijätkin 

kokevat tarpeellisiksi.  
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5.3.1 Kellutuksen laajentaminen 

 

Yhä suurempiin kellutusalueisiin siirtyminen vaikuttaakin olevan tulevaisuuden 

suunnitelma. Se, kuinka hyvin kelluva kokoelma toimii yhä laajemmilla alueilla, on 

vasta tulevaisuudessa tiedettävissä. Kirjastoissa oli useampi laajenemissuunnitelma jo 

käynnissä.  

Suunnitelmissa oli yhteinen kelluva kokoelma Espoon ja Vantaan välillä. Kokoelmat on 

tarkoitus yhtenäistää ajan kanssa, mutta haastattelun aikaa päätökset olivat vielä 

tekemättä. Siirtymä oli ajoitettu tammi-helmikuuhun 2017. Pitkän tähtäimen tavoitteena 

on Helmet-tason kellutus, jolloin myös Helsingin kokoelma kelluisi Espoon ja Vantaan 

kanssa. Vantaan johtavan informaatikon mukaan yhteistyössä Helsingin kanssa esteenä 

ovat järjestelmään liittyvät vaikeudet. Helsinki ei halua lähteä mukaan Sierran kautta, 

sillä heillä ei ole resursseja vaadittavaan määrään ihmisten tekemää kokoelmatyötä; 

Helsinki tarvitsisi erilaisen järjestelmän, joka tarkkailisi esimerkiksi aineiston määrää 

hyllyssä. 

Tornionlaakson kirjastossa on seuraavaksi suunniteltuna entistäkin laajempi 

kelluttaminen. Lopullisena tavoitteena on koko Lapin kelluminen. Tällä hetkellä Lapin 

kirjastoon kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, 

Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, 

Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kuntien 

kirjastot sekä joitain museo- ja oppilaitoskirjastoja (Lapin kirjasto, 201x). 

Kirjastotoimenjohtaja on itse eläköitynyt ja huomasi kauhistuvansa ajatusta, vaikka itse 

oli aikaisemmin ollut ajamassa tällaista avoimuutta. Hän nostaa esille sen, että eri 

kunnat resursoivat eri tavalla kirjastoja, ja hänen mielestään kaikkien pitäisi laittaa 

aineiston hankintaan saman verran rahaa tai suhteessa asukaslukuun. Näin 

Tornionlaaksossakin tehdään, Pello ja Ylitornio maksavat menonsa suhteessa 

asukaslukuun. Käyttökin menee yleensä asukasluvun suhteen. Entinen 

kirjastotoimenjohtaja uskoo toiminnan laajentuvan ja silloin asiaa pitää miettiä tarkasti. 

Todennäköisesti laajempi kellutus toisi muutoksi myös Tornionlaakson kellutukseen. 

Kirjastohoitaja arvioi, että mahdollisesti lehdet jäävät kellutuksen ulkopuolelle, kun 

siirrytään Lapin kirjaston kellutukseen. 



55 
 

5.3.2 Tietotekninen apu kellutukseen 

 

Kelluvaan kokoelman kehitysehdotuksista monet liittyvät kirjastojärjestelmään tai 

mahdollisiin muihin teknisiin apuvälineisiin. Tampereen kokoelmapäällikkö toivoisi 

tasaamiseen teknistä apua eli järjestelmää, joka ilmoittaisi, ”että teillä on nyt tätä kirjaa 

jo kolme kappaletta, että lähettäkääpä tämä nyt vaikka tonne, siellä ei ole sitä yhtään”. 

Kokoelmapäällikön mukaan tähän tarkoitettuja kaupallisia järjestelmiä kyllä on, mutta 

he haluaisivat saada ominaisuuden suoraan omaan kirjastojärjestelmään. Työntekijät 

kaipaisivat eniten työvälinettä, joka osaisi tasapainottaa eli lähettää aineistoa sinne, 

missä sitä tarvitaan sieltä, missä sitä on liikaa (H4, H13, H23, H35, H44, H47, H55).  

Nykyisen järjestelmään kaivataan myös kehitystä. Järjestelmän ei koettu palvelevan 

kovin hyvin kelluvasta kokoelmista hakua: esimerkiksi luettelotietue näyttää niteet 

omistavan kirjaston mukaan, mikä nykyolosuhteissa on ”hyödytöntä tietoa” (H54). 

Samaan tapaan yksi vastaaja kaipaa järjestelmään niteitä paikalla -hakuominaisuutta, 

sillä nyt täytyy selata kaikki kirjastot läpi, että saa tietää, mitä omassa kirjastossa on 

paikalla (H50). Toinenkin vastaaja kaipaa ohjelmaa, joka laskee kirjojen määrän 

kussakin kirjastossa, sillä tällä hetkellä lähinnä arvaillaan (H6). Järjestelmään 

haluttaisiin myös keino, jolla voisi lähettää isoja määriä aineistoa kerralla, sillä 

yksittäisten niteiden eteenpäin lähettäminen on työlästä (H12). Kelluvan kokoelman 

hallintaan halutaan selkeästi apua, erityisesti juuri tasapainottamisen suhteen. Kuten 

yksi vastaaja toteaa ”it-ohjelmat, jotka antavat syvällistä tietoa kokoelman liikkumisesta 

ja joita osataan syvällisesti käyttää, antaisivat paljon lisäarvoa aineistotyölle erilaisina 

tukitoimintoina, joita kellutus varmastikin vaatii” (H63). Monet kaipaavatkin 

helpompaa ja sujuvampaa tapaa tasapainottaa, vaikka kaikki eivät viittaakaan 

mahdolliseen tietotekniseen ratkaisuun (H3, H15, H30, H44, H58). 

Järjestelmän taipumattomuudesta kertoo myös Vantaan johtava informaatikko. 

Kirjastojärjestelmän vuoksi kaikkiin kirjastoihin piti perustaa ”niin sanotut 

musiikkiosastot”, vaikka kaikissa kirjastoissa ”nyt se sama musiikkikokoelma oli 

kaikissa”. Kirjastojärjestelmässä teostiedoissa osasto ei saanut muuttua vaan vain 

kirjaston numero, kun aineisto siirtyi toiseen kirjastoon, ja koska Tikkurilassa ja 

Myyrmäellä oli musiikkiosastot, niin muuallekin piti perustaa sellaiset. 
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5.3.3 Varausmaksujen poistaminen 

 

Työntekijöille tärkeä kehittämiskohde on varausmaksu. Varausmaksu halutaan poistaa 

kokonaan (H7, H8, H15, H34, H37, H40, H54). Poiston uskotaan lisäävän liikkuvuutta 

ja saatavuutta, sillä osa asiakkaista ei halua maksaa varausmaksua (H15), jolloin he joko 

luovuttavat aineiston suhteen tai odottavat sen saapumista takaisin kirjastoon. Kuten 

yksi vastaaja nostaa esille, aineiston palaamisesta takaisin ei ole mitään varmuutta, joten 

tasapuolisuuden nimissä maksut pitäisi poistaa (H8). Koetaan jopa, että kelluvaan 

kokoelmaan ei pitäisi siirtyä, ennen kuin varausmaksut ovat poissa (H37). Vastaaja 

kertookin siitä, kuinka asiakkaat ovat ilahtuneet siitä, että aineistoa voi palauttaa ilman 

kuljetusmaksua mihin vain, mutta he eivät vielä ole huomanneet, että maksu on vain 

siirretty seuraavalle asiakkaalle maksettavaksi varausmaksun muodossa (H37). Toisessa 

vastauksessa ehdotetaankin, että varausmaksun tilalle pitäisi tulla maksu esimerkiksi 

noutamattomista varauksista (H54). Tällainen järjestely onkin käytössä esimerkiksi 

Oulussa (Oulun kaupunki 2015). 

 

5.3.4 Keskittäminen 

 

Keskittäminen on monessa kirjastossa toteutettu jo ennen kellutusta (esimerkiksi 

Espoo), sen aikana (Tornionlaakso) tai sitä oltiin haastattelujen aikaan vasta 

suunnittelemassa (Tampere). Keskittäminen, erityisesti valinnan keskittäminen, on 

vastausten perusteella tarpeellinen osa kellutusta. Kirjallisuudessakin toimintojen 

keskittämisen on todettu helpottavan prosessia (Bartlett 2014, 25, Cress 2005, 49 - 50).  

Tampereen kokoelmapäällikkö toteaa, että kellutus ja keskitys liittyvät ”erittäin 

läheisesti toisiinsa” ja kuulemma lähikirjastoista on todettu, ”että kellutus ei voi täysin 

onnistua ennen kuin on keskitetty valinta”.   

Valinnan keskittämisen tarpeellisuuden taustalla on käytännön syitä: yksi vastaajista 

toteaa, että hankittavien niteiden määrää on nykyisin vaikeampi arvioida. Hänen 

mukaansa erityisesti suosittujen kirjojen kohdalla ei voi tietää päätyykö yhtään 

kappaletta kirjastoon koskaan vai tuleeko niitä liian monta palautuksina (H2). Kaksi 
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vastaajaa toivoo suoraan keskitettyä valintaa ja uutuusaineistonkäsittelyä (H18, H28). 

Näin päästäisiin yhtenäiseen ajatteluun (H28). Toisaalta yhden vastaajan mielestä 

uutuuksien tuntemus ja aineistoon tutustuminen kärsivät, kun uutuudet lähtevät 

varaajille suoraan pääkirjaston hankintaosastolta (H55). Keskittäminen vaikuttaa siten 

olevan välttämätön osa kellutusta, mutta samalla se vaatii henkilökuntaa pitämään yllä 

aineiston tuntemustaan eri keinoin kuin ennen. Kokoelmanhoidon koetaankin vaativan 

laajempaa asiantuntemusta, sillä ”koko kaupunginkirjaston tilanne ei vain oman 

kirjaston” pitää ottaa huomioon (H20). 

 

5.4 Kelluvan kokoelman vaikutukset kokoelmaan ja kokoelmatyöhön 

 

Kelluvan kokoelman myötä suurin osa vastaajista kokee kokoelman uudistuneen: 58 

vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta (kuvio 11). Tämä vahvistaa 

käsitystä siitä, että kelluva kokoelma muuttaa kirjaston kokoelmaa ja tuo uutta aineistoa.  

 

 

Kuvio 11. Kokoelma on uudistunut kelluvan kokoelman myötä. 

Itse kokoelman ja kokoelmatyön luonne koetaan muuttuneeksi. Kokoelmatyö on 

muodostunut päivittäiseksi tehtäväksi, kun ennen kesällä tehtiin poistoja kerralla iso 

määrä: tämä vaikuttaa myös siten, että omaa työaikaa pitää suunnitella eri tavalla (H12 

& H43). Kokoelmatyö on muuttunut myös sisällöllisesti. Vastaajan mukaan yksittäisen 

kokoelman muodostumista pitää tarkkailla: esimerkiksi tarvittaessa tasapainotetaan, 

arvioidaan aineiston kysyntää ja palautetaan erityisaineistoa muualle (H20). Tähän 

liittyy vahvasti se, että kokoelman luonne on muuttunut. Yksi vastaajista toteaakin, että 
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kelluvan kokoelman myötä ”henkilökunta oppii ymmärtämään, ettei oma kokoelma ole 

koko tarjonta” (H22). ”Kokoelmaa pitääkin nyt ajatella koko kaupungin yhteisenä” 

(H27), ja siten sen suhteen tulee toimia johdonmukaisesti. Yksi vastaajista katsookin, 

että yhtenäisajattelun takaamiseksi sekä valinta että uutuusaineiston käsittely pitäisi 

keskittää (H28). 

Siirtyminen kelluvaan kokoelmaan ja siten omasta kokoelmasta luopuminen on tuonut 

merkittävälle osalle vastaajista vaikeuksia kokoelman tuntemukseen. Suurin osa 

vastaajista (40 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä kokoelmatuntemuksen 

vaikeutumisesta. Kuitenkin merkittävät 31,8 prosenttia ovat täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa (kuvio 12). Mielipiteiden jakautumisen taustalla voi olla monia 

syitä. Yksi on mahdollisesti erilaiset tavat toimia: toiset työntekijät hyödyntävät 

enemmän kirjastojärjestelmää teoksia etsittäessä, kun taas toiset kauan kirjastossa 

työskenneltyään muistavat kokoelman ilman tietokonetta. Kelluvan kokoelman myötä 

kirja, joka oli ennen omassa hyllyssä voi olla toisella puolen kaupunkia. Toisaalta osa 

työntekijöistä tottuu nopeammin muutoksiin kuin muut. Muutos kelluvaan kokoelmaan 

johtaakin siihen, että kokoelmatyötä tehdessä pitää tukeutua entistä enemmän 

kirjastojärjestelmään.  

 

 

Kuvio 12. Kelluva kokoelma on vaikeuttanut kokoelman tuntemusta. 

Kokoelman tuntemuksen vaikeutuessa kellutuksen myötä, osalle myös aineiston 

suositteleminen on vaikeutunut. Suureelle osalle suositteleminen ei ole ongelma: 37 

vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin eri mieltä suosittelemisen vaikeutumisesta, mutta 25 
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vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja jopa 23 vastaajaa eivät ole 

muodostaneet selkeää kantaa asiaan (kuvio 13). 

 

 

Kuvio 13. Aineiston suositteleminen asiakkaille on vaikeutunut kokoelman 

liikkuvuuden vuoksi. 

 

5.4.1 Hyllyttäminen 

 

Kelluttaminen on vaikuttanut hyllyttämiseen. Ongelmia on erityisesti hyllytilan kanssa. 

Aineistoa on vaikeaa saada mahtumaan hyllyyn (H4). Toiset hyllyt ovat liian täynnä ja 

toiset tyhjiä (H9). Kuitenkin kirjastoihin tulee myös aivan uutta aineistoa, jota ei 

aikaisemmin ole ollut kuten vieraskielistä aineistoa, lautapelejä ja muuta (H8). Samalla 

tämä tuo myös lisätyötä, kun uudelle aineistolle pitää miettiä hyllypaikkoja (H8). 

Tällaisten yksittäisten aineistojen säilyttämiseen on ainakin yhdessä pienessä kirjastossa 

reagoitu laittamalla aineisto esille Kelluvien kirjojen kärryyn; siten kellutusta 

mainostetaan asiakkaille ja varmistetaan, että aineisto on helposti löydettävissä (H26). 

Hyllytilanne vaatii myös jatkuvaa seurantaa (H55). Kellutuksen tuomia uutuuksia tulee 

tarkkailla, mutta myös sen tuomia ongelmia. Kokoelman raikastumista onkin haluttu 

korostaa, vaikka yksi vastaajista sarkastisesti mainitseekin kokoelmaa virkistävät 

uutuudet, kaksois- ja kolmoiskappaleet (H47). Toiset vastaajat kuvaavat aidosti 

ilahtuneena uutta aineistoa (H8), ja osa katsookin niiden kertovan käyttäjistä ja tuovan 

lisää valikoimaa asiakkaille (H8, H13). 



60 
 

 

5.4.2 Aineiston kasaantuminen ja hajaantuminen 

 

Kasaantumisen kohdalla mielipiteet vaihtelevat suuresti. 29 vastaajaa on täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä aineiston liiasta kasaantumisesta, ja 31 on täysin tai jokseenkin 

eri mieltä. Toisaalta, kuten kuviosta 14 voi huomata, aineistoa on kasaantunut jonkun 

verran, mutta voimakkaiden mielipiteiden vähyyden vuoksi tätä ei ehkä pidetä suurena 

ongelmana tai osassa kirjastoja ei kasaantumisongelmaa ole ollenkaan. Pienellä osalla 

kirjastoista ongelmana voi myös olla hajaantuminen. Kirjastojen väliset erot selittävät 

todennäköisesti vastauksen jakautumisen. 

 

 

Kuvio 14. Kirjastoon on kasaantunut liikaa aineistoa. 

 

Useampi vastaaja tuo esille sen, että heidän kirjastossaan samaa teosta seisoo useampi 

kappale hyllyssä (H13, H14, H17, H47, H58) Mainittuja kasaantuvia aineistoja ovat 

esimerkiksi DVD-levyt, dekkarit, palkittu suomenkielinen kaunokirjallisuus ja 

”tietynlainen marginaalinen aikuisten tietokirjallisuus” (H5, H32, H43). Kasaantumisen 

ongelma on tietysti ratkaistavissa tasapainottamistoimilla tuoden tietysti lisää tehtävää 

työtä. Yksi vastaajista toteaa kuitenkin, että ylimääräisen aineiston eteenpäin 

lähettämisestä on tehty epämiellyttävää (H17). Hän ei vastauksessaan tarkenna, mistä 

tämä johtuu. Tampereella ollaan vielä kokeiluvaiheessa, jossa aineiston annetaan liikkua 

vapaasti eikä aineistoa tasapainoteta, joten lukuisat kasaantumismaininnat eivät ole 
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valtava yllätys (H32). Kasaantumiseen liittyvät myös hyllytilan ongelmat, kuten 

yhdessä vastauksessa todetaan ”kasautumat ovat pakottaneet työläisiin 

hyllymuutoksiin” (H54). Yksi vastaaja nostaa esille, että aineisto on myös kasaantunut 

yhteen tai kahteen kirjastoon, jopa niihin kaikista pienimpiin (H56). Tämä tukee 

kirjallisuudessa esille noussutta käsitystä joistakin kirjastoista, joihin kellutus vaikuttaa 

merkittävämmin kuin muihin (Bartlett 2014, 24).  

Jopa 43 vastaajaa kokee kokoelmien osien olevan epätasapainossa (kuvio 15). Toisaalta 

jopa 27 vastaajaa on täysin tai jokseenkin eri mieltä, joten mahdollisesti heidän 

kirjastoissaan epätasapaino ei ole ongelma tai siellä osataan tasoittaa kokoelmaa. 

Hyllytys- ja kasaantumisongelmat kertovat kuitenkin, että monelle kokoelmien osien 

epätasapaino hankaloittaa työtä. Kirjastojen väliset erot näkyvät tässäkin kohtaa 

selkeästi. 

 

Kuvio 15. Kokoelman osat ovat epätasapainossa.  

Hajaantumisen ongelmat eivät ole yhtä yleisiä vastausten perusteella. Suurin osa, 49 

vastaajaa kokee, että aineistoa ei lähde liikaa muihin kirjastoihin. Suurin osa vastaajista 

on lähikirjastoista, mikä sopisi, sillä kirjallisuuden mukaan usein juuri pääkirjastot 

kärsivät aineiston katoamisesta (Bartlett 2014, 23). Verrattaessa eri kirjastojen osuuksia 

ja vastauksia kuviossa 16 on huomattavissa yhtäläisyyksiä. 17 vastaajaa työskentelee 

pääkirjastossa, kun 15 vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

aineistoa lähtee liikaa heidän kirjastostaan (Luku 5.1: kuvio 5). 



62 
 

 

Kuvio 16. Kirjastosta lähtee liikaa aineistoa muihin kirjastoihin. 

 

Kuitenkin ristiintaulukoidessa asia ei olekaan niin yksinkertainen. Verrattaessa 

vastaajan kirjastotyyppiä kasaantumista ja hajaantumista koskeviin väitteisiin ainakaan 

tämän tutkimuksen tulokset eivät täysin tue tätä teoriaa. Vastaajat, jotka ovat 

lähikirjastoista jakautuvat kahtia kasaantumisen suhteen: noin kolmannes (36,9 %) on 

jokseenkin tai täysin eri mieltä aineiston kasaantumisesta ja vastaavasti sama määrä on 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä asiasta. Pääkirjastojen puolella suurin osa (41,2 %) 

on täysin tai jokseenkin eri mieltä kasaantumisesta. Toisaalta sama määrä ihmisiä ei ole 

myöskään osannut vastata kysymykseen tai eivät ole samaa, eikä eri mieltä väitteen 

kanssa. On huomattavaa kuitenkin, että pääkirjastoilla kasaantumisen ongelma on 

harvinaisempaa vastaajien mukaan. Lähikirjastojen puolella mielipiteet ovat 

jakautuneet. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Pääasiallinen kirjasto suhteutettuna väitteeseen ”kirjastoon on kasaantunut 

liikaa aineistoa”. 

 Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei 

samaa, 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

 

% 

 

Vastaajia 

 

 

Kirjastoauto 0 % 0 % 33,3 % 66,7 % 0 % 100 3 

Lähikirjasto 7,7 % 29,2 % 26,2 % 29,2 % 7,7 % 100 65 

Pääkirjasto 11,8 % 29,4 % 41,2 % 5,9 % 11,8 % 100 17 

Vastaajia 7 24 25 22 7  85 

 

 

Hajaantumisen harvinaisuus näkyy myös taulukossa 5. Sekä lähikirjastojen (58,4 %) 

että pääkirjastojen (64,7 %) puolella suurin osa on täysin tai jokseenkin eri mieltä 

hajaantumisesta. Hajaantuminen on siis harvinaista lähikirjastojen puolella, mutta 

samalla sitä ei kuitenkaan esiinny pääkirjastoissa: vain yksi pääasiallisesti kirjastossa 

työskentelevä on täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Voidaan siis todeta, että tämän 

tutkimuksen puitteissa ei huomattu pääkirjastojen olevan todennäköisempi kohde 

aineiston hajaantumiselle. Toisaalta kasaantumisesta kärsivät monet, joten jostakin 

liiallisen aineiston on täytynyt saapua. Voidaan siis todeta, että jos hajaantumista 

ilmenee, se on todennäköisesti suurissa osin huomaamattomampaa. Pääkirjastojen 

isoissa kokoelmissa saattaa myös olla hankalaa huomata aineiston katoa, ennen kuin se 

olisi hyvin suurta. Ristiintaulukoinnin tuloksiin saattaa vaikuttaa myös se, että 56,5 

prosenttia vastaajista työskentelee useissa alueen kirjastoissa (luku 5.1: kuvio 6). Nämä 

kirjastot voivat kuitenkin yhtä hyvin olla kaikki lähikirjastoja. 
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Taulukko 5. Pääasiallinen kirjasto suhteutettuna väitteeseen ”kirjastosta lähtee liikaa 

aineistoa muihin kirjastoihin”. 

 

 Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei 

samaa, 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

 

% 

 

Vastaajia 

 

 

Kirjastoauto 0 % 0 % 0 % 100% 0 % 100 3 

Lähikirjasto 21,5 % 36,9 % 24,6 % 16,9 % 0 % 100 65 

Pääkirjasto 23,5 % 41,2 % 29,4 % 0 % 5,9 % 100 17 

Vastaajia 18 31 21 14 1  85 

 

Liiallinen aineiston katoaminen ei yleensä vastaajia haittaakaan, vaan sisällön 

hajaantuminen nostetaan esille. Yhtä vastaajaa harmittaa asiantuntemuksella hoidetun ja 

muodostetun musiikkikokoelman hajautuminen ympäri kaupunkia (H17). Kaksi 

vastaajaa nostaa esille erityisesti sarjojen hajaantumisen. Toinen vastaajista joutuu 

jatkuvasti varaamaan sarjojen ykkösosia takaisin pienemmistä kirjastoista, joihin ne 

ovat jääneet jumiin (H25), kun taas toinen kertoo siitä, kuinka hyllyissä olevat sarjat 

ovat todella rikkonaisia (H62). Toisaalta tällainen rikkonaisuus voi kertoa myös siitä, 

että aineisto liikkuu ja että kokoelmassa on mahdollisesti tarvetta lisäniteille. 

Vastauksissa ilmenee toive siitä, että kokoelma pysyisi hyllyssä kokonaisuudessaan: 

sarjat ehjinä ja oma aineisto oman asiakaskunnan piirissä. Kokoelma ei voi koskaan 

kuitenkaan olla täydellisenä hyllyssä, sillä aineiston kuuluukin olla lainassa ja liikkua.  

Tietyt osat saattavat siis kokea kasaantumisen ja hajaantumisen vaikutukset 

merkittävämmin. Kokoelman tasapainottamiseen on haettu erilaisia ratkaisuja. Espoossa 
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isoksi ongelmaksi ilmeni Sellon lastenosasto, jonka kokoelma lähti leviämään muualle 

ja hyllyt tyhjenivät kuvakirjoista ja suosituista lastenkirjoista. Ratkaisuksi 

lastenaineistojen kokoelmanhoidosta vastaava järjesti säännöllisiä kuljetuksia Selloon 

kirjastoista, joihin aineistoa kasaantui. Kasaantumiseen ja hajaantumiseen voikin löytyä 

ratkaisut hyvin läheltä. Vantaalla samojen niteiden kasaantumista lähdettiin purkamaan 

siten, että aineistoa sai lähettää eteenpäin, mutta käyttäen kellutuslistaa. Listalla 

ilmaistaan, jos on jotain liikaa tai jos tarvitaan jotain lisää. Kellutuslistalla aineiston 

tarjonta kohtaa aineiston kysynnän. 

Kuinka kelluvan kokoelman tuomia ongelmia pitäisi sitten tulkita? Mitä esimerkiksi 

kasaantuminen kertoo kokoelmasta ja asiakkaista työntekijöille? Yksi vastaajista 

mainitsee kirjastonsa olevan ”selkeästi vastaanottava kirjasto” ja katsoo kasaantumisen 

olevan ”peiliin katsomisen paikka”, vaikka se kokoelmaa virkistääkin: miten he saisivat 

asiakkaat palauttamisen sijaan lainaamaan kirjaston aineistoja (H49)? Toisesta 

näkökulmasta kertoo vastaaja, jonka mielestä luulo siitä, että kirjastoon palautuu 

asiakkaiden haluamaa aineistoa, on väärä: heidän aineistoaan palautuu muualle ja jää 

sitten seisomaan hyllyyn, ja vastaavasti heille jää aineistoa, jota he muualta haluavat 

(H25). Vastausten taustalla on tyystin erilaiset tulkinnat samankaltaisesta tilanteesta. 

Kelluvan kokoelman tuomien ongelmien tulkitseminen ja toiminnan muuttaminen 

asiakasta palvelevalla tavalla ei selkeästi ole yksinkertaista ja vaatii kokemusta ja 

tutkimusta kelluvan kokoelman käyttäytymisestä. Parhaiten tällainen tarkastelu toimii 

varmasti kirjastokohtaisella tasolla. 

 

5.4.3 Yhtenäistäminen  

 

Yhtenäistämisellä tarkoitetaan kellutuksen piiriin kuuluvien kirjastojen toimintatapojen 

yhdistämistä: kokoelman ollessa yhteinen, aineiston merkintöjen, genrejen ja muiden 

olla yhdenmukaistaminen on olennaista. Yhtenäistäminen on tuottanut yllättävän paljon 

vaivaa vastauksien lukumäärän perusteella ja se vaikuttaa olevan lähes välttämätöntä 

kokoelman yhteisyyden vuoksi. Erilaiset merkinnät sekoittavat hyllytystä, ja 

genremerkintöjä ja siten sitä, miten aineisto hyllytetään, on täytynyt yhtenäistää eri 

kirjastojen välillä (H3, H31, H41, H53). Yksi vastaaja huomauttaa, että joillakin 
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kirjastoilla on jäänyt kellutusvalmistelut kesken (H39). Se tulisikin vastaajien mielestä 

hoitaa etukäteen huolella (H19), ja aineiston merkitsemisen tavan pitäisi olla selkeästi 

yhtenäinen ja tiukempi kuin ennen (H3).  

Yhtenäistämisprosessi onkin jatkuvaa, ja yksi vastaajista nostaa esille sen 

mahdollisuuden, että samalla luovutaan hyvistä käytännöistä yhtenäisyyden nimissä 

(H54). Samalla voi miettiä, tekeekö yhtenäisyys mahdollisten uudistusten 

käyttöönotosta vaikeampaa tulevaisuudessa. Yksi vastaajista mainitsee käytännön, jossa 

ensisijaisesti lapsille suunnattua kirjallisuutta on sekä aikuisten että lasten osastolla 

pääkirjastolla, mutta ”aikuisten osaston kappaleen kelluttua lähikirjastoon, hyllypaikka 

ei palvelekaan enää kohderyhmää” (H57). Yhtenäistämiseen liittyy myös väliaikaista 

työmäärän lisääntymistä, kun aineistoa pitää tarroittaa uudelleen (H30). 

Yhtenäistäminen saattaa lisätä hetkeksi työnmäärää, mutta sen tekemättä jättäminen 

tuottaa selkeästi ongelmia muille työntekijöille ja mahdollisesti jopa asiakkaille. 

 

5.4.4 Aineiston poistaminen 

 

Osa vastaajista kokee poistamisen vaikeutuneen kelluvan kokoelman myötä. 22 

vastaajaa on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, mutta toisaalta 

enemmistö on jokseenkin tai täysin eri mieltä (kuvio 17). Taustalla on todennäköisesti 

yksilöiden eri tavat hoitaa poistoja. 

 

Kuvio 17. Aineiston poistaminen on vaikeutunut. 
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Poistoihin liittyvät vaikutukset vaihtelevat vastaajasta toiseen. Kaksi vastaajaa toteaa, 

että aineiston siirtämisestä on tullut vaivattomampaa: tämän vuoksi poistoja ei tehdä 

enää niin herkästi, vaan kysytään, onko toisella kirjastolla tarvetta kyseiselle aineistolle 

(H23, H24). Toinen vastaajista nostaa kuitenkin sen esille, että nyt kun poistetaan 

herkemmin teoksia, joilla ei ole kysyntää, niiden tilaaminen muualta tarvittaessa taas 

kasvattaa kuorman määrää. Toisaalta vähäinen nidemäärä on haavoittuva. Vastaajan 

mukaan ”kun se yksi jäljellä oleva nide katoaa tai hajoaa, ollaan ilman”. Tämä voi 

johtaa myös siihen, että varastoniteistä tulee korvaamattomia, jolloin ratkaisuksi 

varastoaineisto laitetaan lainauskieltoon. (H24) Kysynnän mukaan tehtäviä poistoja ei 

siis kannata tehdä säilytystehtävän kustannuksella. Samalla ratkaisematta jää se, kuinka 

poistoja voidaan tehdä, kun ei tunneta muiden kappaleiden kuntoa, vaan poistetaan vain 

järjestelmän tietojen mukaisesti. Tällöin poistaja saattaa tietämättään karsia 

hyväkuntoisempia kappaleita. Poistojen tekeminen kelluvassa kokoelmassa saattaakin 

olla arvioitua ongelmallisempaa, kun pitää miettiä milloin aineistoa siirretään ja milloin 

sitä poistetaan. 

Yksi vastaajista kuvaakin, kuinka muista kirjastoista kelluu huonokuntoista aineistoa, 

joka pitäisi vain poistaa, eikä lähettää eteenpäin. Kelluvan kokoelman myötä vastaaja 

kokee, että hyllyjä pitää tarkkailla entistä huolellisemmin ja poistoja tehdään ”aika 

rankalla kädellä”, kun hyllyt täyttyvät useista kappaleista samaa nidettä. (H27) 

Poistaminen on lisääntynyt huonokuntoisen aineiston myötä (H29). Aineiston kuntoon 

ja ajankohtaisuuteen pitääkin kiinnittää enemmän huomiota (H27). Samalla poistaminen 

koetaan helpommaksi; poistetaan myös huonokuntoisia kirjoja, jotka eivät ole ”meidän 

kirjastosta” (H61). Aktiivisen poistotyön merkitys vaikuttaakin korostuvan kelluvan 

kokoelman kanssa, ja se mainitaan myös kehitysehdotuksia selvitettäessä (H25, H43). 

Vastausten erilaiset näkökulmat kuvaavat vastaavasti ihmisten erilaisia lähtökohtia 

poistamiseen. Toiset poistavat herkemmin, kun toiset vastaajat keskittyvät enemmän 

aineiston siirtämiseen. Loppujen lopuksi kokoelman yhteisyys on ainakin jollain tasolla 

ymmärretty ja muualta tullutta aineistoa kohdellaan samaan tapaan kuin omaa 

alkuperäistä aineistoa. 
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5.4.5 Kuljetukset ja taloudellinen tehostaminen 

 

Tämä osio tarkastelee kelluvan kokoelman vaikutuksia logistiikkaan ja niin 

taloudellisiin menoihin kuin työaikaan. Ymmärrettävästi näihin väitteisiin vastaajat ovat 

kokeneet kaikista vaikeimmaksi vastata ja erityisesti taloudellisiin säästöihin liittyvä 

väite on osoittautunut hankalaksi. Kuviosta 18 voidaan huomata, että suurin osa, 46 

vastaajaa, kokee aineiston liikkuvan enemmän kuin ennen. 48 vastaajaa onkin sitä 

mieltä, että kuljetusten määrä ei ole pysynyt samana (kuvio 19). Kuljetettavan aineiston 

määrän katsoo vähentyneen 52 vastaajaa (kuvio 20). Tästä voidaan päätellä, että suurin 

osa kokee kuljetusten määrän ja kuljetettavan aineiston vähentyneen, mutta toisaalta 

aineiston liikkuvan enemmän kuin ennen asiakkaiden avulla. Yksi vastaaja kokeekin 

kuormien pienentyneen molempiin suuntiin (H43). Yksi vastaaja on kuitenkin kuullut, 

että seutukuljetusten määrä olisi lisääntynyt paljonkin (H8). Kuljetuksiin vaikuttavat 

lukuisat asiat kirjallisuuden mukaan, jolloin vaihtelu eri kirjastojen välillä on hyvinkin 

ymmärrettävää (ks. luku 3.2). 

 

Kuvio 18. Aineisto liikkuu enemmän kuin ennen. 
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Kuvio 19. Kuljetusten määrä on pysynyt samana. 

 

Kuvio 20. Kuljetettavan aineiston määrä on vähentynyt. 

 

 

Siihen tuoko kelluva kokoelma taloudellisia säästöjä vastasi 59 vastaajaa, että ei ole 

samaa eikä eri mieltä, viitaten siihen, että suurin osa vastaajista ei osannut sanoa asiasta 

mitään (kuvio 21). Niistä 26 vastaajasta, jotka pystyivät antamaan mielipiteensä, 20 on 

täysin tai samaa mieltä siitä, että kelluvasta kokoelmasta on taloudellista hyötyä. Näin 

pienestä määrästä vastauksia ei voi antaa yleistyksiä, mutta suunta on selkeä ja säästöjen 

mahdollisuuteen ainakin uskotaan, ellei varmaa tietoa ole vielä saatavilla. 
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Kuvio 21. Kelluva kokoelma on tuonut taloudellisia säästöjä. 

 

Suurin osa vastaajista kokee, että kelluva kokoelma on tuonut lisätyötä, eikä vähentänyt 

työmäärää (Kuviot 22 & 23). Toisaalta väitteeseen työmäärä on pysynyt samana suurin 

osa vastaa, että ei ole samaa eikä eri mieltä. 21 vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin eri 

mieltä, ja 23 vastaajaa ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä (kuvio 24). Painotus 

vaikuttaa olevan niin, että työmäärä on kasvanut joillekin ja toisille pysynyt samana.  

Tällainen vaihtelu on selitettävissä erityisesti yksilö- ja kirjastotason syillä. Työmäärään 

vaikuttaa myös se, millaisissa tehtävissä vastaaja on töissä ja miten kelluva kokoelma 

on vaikuttanut kirjastoon yleensä. Eräs vastaaja kokeekin työmäärän kasvaneen (H14), 

toisaalta toinen vastaaja tuo esille, kuinka ensin kelluva kokoelma lisää töitä ja 

alkutoimenpiteiden jälkeen työmäärä jonkin verran vähenee (H33). Yksi vastaaja kokee 

työn lisääntyneen valtavasti (H56). Harmillisesti vastaaja ei kerro, mitkä asiat lisäävät 

työnmäärää. Työmäärää onkin hankala arvioida myös siinä mielessä, että kyseessä on 

päivästä ja työtehtävästä toiseen vaihteleva tekijä. 

 

Kuvio 22. Kelluva kokoelma on tuonut lisätyötä. 
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Kuvio 23. Kelluvan kokoelma on vähentänyt työmäärää. 

 

 

Kuvio 24. Työmäärä on pysynyt samana. 

 

5.5 Kelluvan kokoelman soveltuminen työntekijöille ja asiakkaille 

 

Seuraavaksi käsitellään kelluvan kokoelman soveltuvuutta niin työntekijöille kuin 

asiakkaille. Luvussa tarkastellaan, kuinka onnistuneeksi työntekijät ovat kokeneet 

siirtymän uuteen systeemiin ja selvitetään myös syitä niin positiivisten kuin 

negatiivisten syiden taustalla. Samalla selvitetään, kuinka kelluva kokoelma palvelee 

asiakkaita ja kohteleeko se kaikkia asiakasryhmiä samalla tavalla. 
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5.5.1 Työntekijöiden näkökulma 

 

Työntekijät ovat kokeneet siirtymisen kelluvaan kokoelmaan suhteellisen onnistuneeksi, 

ja yleisesti kelluvaan kokoelmaan vaikutetaan olevan tyytyväisiä. Kelluvan kokoelman 

koetaan myös tuoneen merkittäviä muutoksia. 53 vastaajaa ovat täysin samaa mieltä tai 

jokseenkin samaa mieltä kelluvaan kokoelmaan siirtymisen vaivattomuudesta (kuvio 

25). Suuri enemmistö, 53 vastaajaa pitää kelluvaa kokoelmaa hyvänä kokoelmatyön 

keino vastaisuudessakin (kuvio 26), ja 49 vastaajaa pitää kelluvan kokoelman tuomia 

muutoksia myös merkittävinä (kuvio 27). 

 

Kuvio 25. Kelluvaan kokoelmaan on siirrytty vaivattomasti. 

 

Kuvio 26. Kelluva kokoelma on hyvä kokoelmatyön keino vastaisuudessakin. 
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Kuvio 27. Kelluva kokoelma ei ole tuonut merkittäviä muutoksia. 

 

Suurin osa vastaajista kokee kelluvan kokoelman tuoneen enemmän hyötyä kuin haittaa 

(kuvio 28). Vaikka yleisesti kelluvaan kokoelmaan tunnutaan olevan tyytyväisiä, on 

myös huomioitava 11 vastaajaa, jotka ovat täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että 

kelluva kokoelma on tuonut enemmän hyötyä kuin haittaa. Kymmenen vastaajaa eivät 

myöskään pitäneet siirtymää kelluvaan kokoelmaan vaivattomana (kuvio 25). 

Vastauksissa onkin nähtävissä merkittävä vähemmistö, jolla on huolenaiheita kelluvan 

kokoelman suhteen. 

 

 

Kuvio 28. Kelluva kokoelma on tuonut enemmän hyötyä kuin haittaa. 

 

Tyytyväisyys kelluvaan kokoelmaan jakautuu melko tasaisesti kirjastojen välillä. 

Väitteeseen, että kelluva kokoelma tuottaisi enemmän hyötyä kuin haittaa kaikista 
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kirjastoista suurin osa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Espoossa oltiin eniten 

samaa mieltä (74,4 %), kun taas Vantaalla oltiin vähiten eri mieltä (5,9 %). Tampereella 

väitteeseen uskottiin kaikista vähiten: puolet vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä ja jopa 20,8 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

Tornionlaakso on jätetty vertailun ulkopuolelle, sillä sieltä ei saatu tarpeeksi vastauksia. 

 

Taulukko 6. Kirjaston mukaan suhteutettuna väite ”kelluva kokoelma on tuonut 

enemmän hyötyä kuin haittaa”. 

 Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei 

samaa, 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

 

% 

Vastaajia 

 

 

Espoo 4,7 % 7 % 14 % 27,9 % 46,5 % 100 43 

Tampere 8,3 % 12,5 % 29,2 % 33,3 % 16,7 % 100 24 

Vantaa 0 % 5,9 % 23,5 % 23,1 % 35,3 % 100 17 

Vastaajia 4 7 17 26 30  84 

 

Monet vastaajista kuvaavatkin kelluvan kokoelman onnistumista yleisesti positiivisesti 

(H3, H4, H14, H19, H20, H21, H22, H27, H45, H53, H59). Positiivisen näkemyksen 

taustalla on monenlaisia syitä. Kokoelman koetaan vaihtuvan enemmän kuin aiemmin 

(H20, H21, H45), ja ollaan myös hyvillään siitä, että ollaan siirtymässä pois 

”logistiikkapainotteisesta työstä” (H22). Tähän liittyen yksi vastaajista kokee, että 

nykyisin on helpompaa antaa kysyttyä materiaalia isoihin kirjastoihin lähikirjastoista 

ennen kuin ne sulkevat ovensa kesällä (H43).  

Joissakin positiivisista vastauksista erityisesti asiakkaan hyöty nostetaan esille (H4, 

H14, H19). Yhdessä vastauksessa todetaan, että kelluva kokoelma on 

”kokonaisuudessaan ihan hyvä uudistus. Asiakas hyötyy ja tätä työtä tehdään kuitenkin 
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asiakkaan hyväksi” (H4). Tästä vastauksesta erityisesti voi huomata käyttäjäkeskeisen 

ajattelutavan. Kelluvan kokoelman onnistuneisuus liitetään siinä hyvin vahvasti siihen, 

mitä hyötyä siitä on asiakkaille. Tämän työntekijän mukaan koko hänen työnsä tavoite 

on asiakkaan hyöty. Kelluvan kokoelman hyödyllisyyttä perustellaan erityisesti sillä, 

että asiakkaat pääsevät vaikuttamaan aineistoon (H14). Hyvänä on pidetty myös sitä, 

että aineisto saadaan pois laatikoista asiakkaiden ulottumattomista käyttöön (H27). 

Kelluva kokoelma on myös näyttänyt, että henkilökunta ei välttämättä tunnekaan 

asiakaskuntaansa niin hyvin kuin on luultu (H19). Nyt henkilökunnan täytyy vain osata 

lukea, mitä kokoelman vaihtelu kertoo (H63). Todennäköisesti osittain tähän liittyen 

yksi vastaajista kokee, että oma osaaminen pääsee käyttöön ja siten hyödyttää 

asiakastakin (H59). 

Yksi vastaajista tuo esille sen, että osa henkilökunnasta on jokseenkin tyytymätöntä 

kelluvaan kokoelmaan. Vastauksen sävystä päätellen ”heidän purnansa” ei kuulu 

vastaajan mielestä kelluvan kokoelman positiivisiin vaikutuksiin (H10). Jotkut 

vastaajista ovatkin täysin tyytymättömiä kelluvaan kokoelmaan ja kelluvan kokoelman 

kehittämiseksi tarjoavat ratkaisuna koko kokeilun lopettamista (H16 & H56). Yksi 

vastaaja kyseenalaistaa kelluvan kokoelman järkevyyden, sillä Helmetistä voi kuitenkin 

varata kirjoja ja sen, saadaanko sillä todella säästöjä aikaiseksi (H9). Toinen pitää 

kellutusta periaatteessa kannattavana, mutta on huolissaan siitä, että se kohtelee eri 

kirjastoja eri tavoin: toisissa katoaa aineistoa ja toisissa sitä kertyy (H13). 

Tasapainottamiseen kaivataankin selkeästi apuvälineitä (H15). Eräs kokee työmäärän 

kasvaneen (H14), toinen taas katsoo kelluvan kokoelman alkutöiden, esimerkiksi 

yhtenäistämisen, lisäävän hetkeksi työtä, mutta sen jälkeen työnmäärä vähenee (H33). 

Kelluvan kokoelman vaikutukset voivat siis olla moninaiset ja kirjastokohtaiset. 

Kirjallisuudessa esiintyneet lupaukset, kuten esimerkiksi juuri kuljetusten 

vähentymisestä, eivät välttämättä koske kaikkia kirjastoja. Toisaalta positiivisen 

palautteen määrä kertoo, että kelluvalla kokoelmalla on kyllä selkeästi hyvät puolensa 

henkilökunnan mielestä.  
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5.5.2 Asiakaskokemus kelluvasta kokoelmasta 

 

Seuraavaksi käsitellään kelluvaa kokoelmaa asiakkaiden kannalta. 40 vastaajaa ovat 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että asiakkaat ovat huomanneet siirtymisen 

kelluvaan kokoelmaa (kuvio 29). Mahdollisesti kelluvan kokoelman vaikutukset ovat 

siis näkyviä myös asiakkaille. Suurin osa kokee myös, että kelluvasta kokoelmasta on 

hyötyä asiakkaille (kuvio 30). Kelluvan kokoelman hyödyllisyydestä ollaankin hyvin 

yksimielisiä, 65 vastaajaa ovat hyvin tai jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

Kuvio 29. Asiakkaat ovat huomanneet siirtymisen kelluvaan kokoelmaan. 

 

 

 

Kuvio 30. Kelluvasta kokoelmasta on hyötyä asiakkaille. 
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Vastaavasti mielipiteet sen suhteen, palveleeko kelluva kokoelma kaikkia asiakasryhmiä 

hyvin, ovat jakautuneet, mutta toisaalta monella, 17 vastaajalla, ei ole mielipidettä 

asiasta tai ei osaa sanoa (kuvio 31). Suurin osa, 41 vastaajaa, on täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä siitä, mutta merkittävä määrä on toisaalta täysin tai jokseenkin eri mieltä 

asiasta. Vastauksissa nousee esille huoli siitä, että kelluva kokoelma ei kohtele kaikkia 

asiakkaita samalla tavalla. Yksi vastaaja huolehtii lapsista ja nuorista, jotka eivät ole 

innokkaita varaamaan. Heidän täytyy saada haluamansa suoraan hyllystä. Hänen 

mukaansa kirjaston nuorimmat asiakkaat eivät myöskään seuraa kirjallisuutta, ja siten 

he eivät osaa varata teoksia, joiden ilmestymisestä eivät tiedä. (H16) Huoli on 

ymmärrettävästi aiheellinen ja todennäköisesti kasvattaa tarvetta aineiston esittelylle 

niin näyttelyiden kuin vinkkauksenkin avulla. Huoli lapsista on vahvistettu myös 

kirjallisuudessa. Weber (2014, 34 - 37) nosti esille asiakasryhmiä, jotka kärsivät 

kelluvasta kokoelmasta ja lapset ja nuoret olivat yksi näistä ryhmistä. Yksi vastaajista 

kertoo myös siitä, kuinka kirjastoautoon kelluu aikuisten aineistoa ja lasten aineisto 

kelluu sieltä pois, jolloin yksikkö ei pysty palvelemaan kaikkia asiakkaita samalla 

tavalla (H48). Varaaminen ja siihen kehottaminen ovatkin nyt tärkeässä asemassa, kun 

aineiston palautuspaikastakaan ei enää voida olla varmoja (H21).  

 

Kuvio 31. Kelluva kokoelma palvelee kaikkia asiakasryhmiä yhtä hyvin. 

 

Tampereella katsotaan olevan eniten ongelmia kaikkien asiakasryhmien tasapuolisessa 

palvelussa: puolet (50 %) vastaajista ei usko kelluvan kokoelman palvelevan kaikkia 

käyttäjiä yhtä hyvin. Vastaavasti Vantaalla 64,7 prosenttia ja Espoossa 51,1 prosenttia 

vastaajista uskoo kelluvan kokoelman kohtelevan asiakkaita yhtä hyvin. Mahdollisesti 
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tähän voi vaikuttaa se, että Espoossa ja Vantaalla kellutus on ollut käytössä pitempään. 

Ero on kuitenkin niin huomattavan suuri, että sitä voitaisiin kokonaan pitää pelkästään 

huolille perustuvana näkemyksenä, joka haihtuu pois ajan myötä. Osa vastaajista on eri 

mieltä väitteen kanssa myös Espoossa ja Vantaalla: on mahdollista, että kaikki 

työntekijät eivät ole päivittäin tekemisissä kaikista haavoittuvampien ryhmien kanssa, 

kuten lasten ja nuorten, jotka mainitaan sekä kirjallisuudessa että vastauksissa. 

Tornionlaakso on jätetty taulukon ulkopuolelle, sillä yhden vastaajan mielipiteitä ei voi 

pitää suuntaa antavina koko kirjaston mielipiteistä. 

 

Taulukko 7. Kirjaston mukaan suhteutettuna väite ”kelluva kokoelma palvelee kaikkia 

asiakasryhmiä yhtä hyvin”. 

 Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei 

samaa, 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

 

% 

 

Vastaajia 

 

 

Espoo 9,3 % 11,6 % 27,9 % 30,2 % 20,9 % 100 43 

Tampere 12,5 % 37,5 % 20,8 % 20,8 % 8,3 % 100 24 

Vantaa 0 % 30 % 0 % 41,2 % 23,5 % 100 17 

Vastaajia 7 20 17 25 15  84 

 

43 vastaaja on jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että kokoelmat ovat muuttuneet 

enemmän asiakkaiden näköiseksi (kuvio 32). Toisaalta 32 vastaajaa ei ole pystynyt 

antamaan mielipidettään. Vastaavasti jopa 51 vastaajaa katsoo, että nykyisellä 

kokoelmalla pystytään hyvin palvelemaan asiakkaita (kuvio 33). 
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Kuvio 32. Kokoelmat ovat muuttuneet enemmän asiakkaiden näköisiksi. 

 

 

Kuvio 33. Asiakkaita pystytään palvelemaan hyvin nykyisellä kokoelmalla. 

 

Kelluvan kokoelman koettiin tuovan enemmän valikoimaa asiakkaille (H13), ja tämän 

uuden aineiston koettiin kertovan kirjaston käyttäjistä (H8). Asiakkaiden vaikutus 

kokoelmaan mainittiinkin useaan otteeseen vastauksissa, ja yksi vastaaja jopa 

innostuneesti kertoo siitä, että oli ”hieno huomata olleensa väärässä eli kuvitelleensa 

tuntevansa oman alueensa asiakkaat” (H19). Kokoelmien muotoutumista asiakkaiden 

näköiseksi ei kuitenkaan aina pidetä hyvänä asiana. Esimerkiksi yksi ahkera varaaja tuo 

kirjastoonsa kaikki ranskankieliset äänikirjat ja palautuksen jälkeen kyseinen aineisto 

jää hyllyyn, kun kirjastossa ei ole muita tarvitsijoita (H44). Samanlaisesta ongelmasta 

puhuu myös toinen vastaaja, jonka mukaan vieraskielisen aineiston lisäksi DVD-levyt 

eivät löydä käyttäjäänsä pienessä kirjastossa (H4). 
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Osa vastauksista kertoo asiakkaiden suhtautumisesta muutokseen. Palautuspaikan 

epävarmuudesta ei ainakaan vielä ole tullut kritiikkiä, mutta kiireellisemmän aineiston 

kohdalla vastaaja ei enää olisi niin varma suhtautumisen miellyttävyydestä (H36). Yksi 

vastaaja nostaa esille sen, että asiakkaat eivät ole kommentoineet kelluvaa kokoelmaa, 

joten mahdollisesti he eivät ole tietoisia muutoksesta (H30). Ainakin yhteen 

muutokseen oli reagoitu: asiakkaat olivat tyytyväisiä, kun kuljetusmaksuista luovuttiin 

(H8). Mahdollisesti asiakkaiden tietämättömyyteen vaikuttaa myös asiakasviestinnän 

vaikeus. Kellutusta on vaikeaa selittää ymmärrettävästi (H36). Vielä hankalampaa on 

todennäköisesti selittää, mikä kaikki kelluu, varsinkin kun aluksi vaikeuksia voi olla 

henkilökunnallakin pysyä perillä kellutuksen yksityiskohdista. Toisaalta esimerkiksi 

pilottitutkimuksessa kelluvan kokoelman käyttöönotto oli huomattu, vaikka asiasta ei 

juuri ollut tiedotettu Oulussa (Mustaniemi 2015). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kelluva kokoelma voidaan nähdä osana suurempaa kokoelmatutkimuksen linjaa, jossa 

on siirrytty kohti käyttäjäkeskeisempää lähestymistapaa. Asiakkaan hyöty onkin yksi 

isoimmista syistä positiiviseen suhtautumiseen kellutusta kohtaan. Samalla siihen voi 

liittää myös tehostamisen ja säästötoimiin pyrkivän toiminnan piirteitä. Kuten Espoon 

haastattelussa todettiin, ”pystytään tekemään vähemmän ja saamaan enemmän” tai 

Tornionlaaksossa todettiin kellutuksen tuovan mahdollisuuden säästöihin hankinnoissa. 

Tampereella vakuututtiin erityisesti taloudellisista vaikutuksista, kuten kuljetusten 

vähenemisestä.  

Kelluva kokoelma on myös selkeästi osa kokoelmien kehittämisyhteistyötä, ja 

todennäköisesti tulevaisuudessa, kun siirrytään yhä laajempiin kellutuksiin, jolloin 

kirjastoilla ei välttämättä ole läheistä yhteyttä maantieteellisesti, yhtäläisyyksien määrä 

todennäköisesti vain kasvaa. Kokoelmien kehittämisyhteistyössä kirjastojen 

velvollisuudet jaetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti yhteistyöhön osallistujien 

kesken, jotta käyttäjät hyötyvät (Branin 1991; tässä Johnson 2009, 265). Kellutukseen 

liittyykin olennaisella tavalla kustannustehokkuus ja asiakkaiden hyöty. Aikaisempi 

tutkimuskirjallisuus ei olekaan yhdistänyt kelluvaa kokoelmaa kokoelmien 

kehittämisyhteistyön alle. 

Kelluva kokoelmaa on lähdetty toteuttamaan tutkimuksen kohdekirjastoissa jokseenkin 

samoista lähtökohdista. Tietoa kellutuksesta on ollut hankalaa saada. Erityisesti tässä 

asemassa on ollut Ylitornio, joka on lähtenyt kelluttamaan jo 90-luvulla. Muut kirjastot 

ovat hyödyntäneet muiden kirjastojen kokemustietoa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Kellutukseen siirtymisen taustalla on monia syitä: haetaan hyötyä asiakkaille, 

monipuolisempia kokoelmia, kuljetusten vähenemistä, kierron lisääntymistä ja yleistä 

toiminnan tehostamista. Kokeiluun lähdetään yhdellä kertaa, mutta joitain osa-alueita on 

päädytty jättämään ulkopuolelle. Ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi lehtiä, joitain 

paikalliskokoelmia, musiikkiaineistoa ja kirjastoautoa. Kellutuksen ulkopuolelle jätetyt 

vaihtelevat kirjastosta toiseen. Yleensä kuitenkin painitaan samojen ongelmien parissa 

kuten juuri kokoelman tasapainottamisen. Ongelmien ratkaisut vaihtelevat kirjastosta 

toiseen. Yhteistä kaikkien kirjastojen välillä on kuitenkin se, että toimintoja on täytynyt 
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yhtenäistää ja toimintoja, erityisesti hankintaa, keskittää. Näiden toimien tekemisen 

vaihe vaihtelee. Yleisesti haastateltavat ovat kokeneet vastauksen kellutukseen olleen 

positiivista, vaikka tietysti palautettakin on tullut. Myös kysely tukee tätä uskomusta, 

vaikkakin myös negatiivinen palaute on vahvempaa. Työntekijöiden keskuudessa 

kelluva kokoelma on koettu suhteellisen onnistuneeksi ja yleisesti siihen vaikutetaan 

olevan tyytyväisiä. Kelluva kokoelma on myös tuonut merkittäviä muutoksia, ja 

siirtymä on ollut suurelle osalle vaivatonta. On huomioitava kuitenkin merkittävä 

vähemmistö, joka on tyytymätön. 

Tutkimuksessa korostuvat erityisesti kirjastokohtaiset eroavaisuudet. Kirjallisuudessa 

on jo todettu, että kelluva kokoelma todennäköisesti kohtelee eri kirjastoja eri tavalla 

(Bartlett 2014, 24). Tätä korostavat kyselyn vaihtelevat vastaukset ääripäästä toiseen: 

toisissa kirjastoissa aineisto kasaantuu, toisissa ongelmaa ei ole. Jatkuva 

tasapainottaminen ja kokoelman tarkkailu ovatkin ehdoton osa kelluvaa kokoelmaa ja 

siten tuovat lisää työtä. Tämä on myös kirjallisuudessa vahvistettu tosiasia.  

Suurimmaksi haitaksi on nostettu aineiston uudelleenjakaminen, kun osaan paikoista 

aineisto kasaantuu ja toisaalla se hajaantuu (Weber 2014, 26). Kirjallisuudessa on 

todettu, että usein pääkirjastot kärsivät aineiston hajaantumisesta (Bartlett 2014, 23). 

Tämän tutkimuksen perusteella hajaantuminen on harvinaista lähikirjastojen puolella, 

mutta samalla sitä ei kuitenkaan esiinny pääkirjastoissa. Tulosten perusteella pääkirjasto 

ei ole sen todennäköisempi kohde aineiston hajaantumiselle. Toisaalta pääkirjastoilla 

kasaantumisen ongelma on harvinaisempaa vastausten perusteella. 

Vaihtelu vastauksissa osoittaa, että kaikki kelluvaan kokoelmaan liitetyt lupaukset eivät 

välttämättä voi toteutua, eivätkä koske kaikkia kirjastoja. Toisaalta positiivisen 

palautteen määrä viittaa siihen, että kelluvalla kokoelmalla on hyvät puolensa, jotka 

saattavat siten korvata huonot, ainakin osalle henkilökunnasta. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö kelluvassa kokoelmassa olisi aina kehitettävää. Toisaalta on 

mahdollista, että ajan kuluessa, kellutukseen totuttaessa ja ongelmia ratkaistaessa, 

kellutus koetaan pysyvämpänä ja parempana ratkaisuna. Tähän viittaisi muun muassa 

vähäinen osallistuminen kyselyyn Tornionlaakson kirjastosta, jossa kellutus on ehtinyt 

vakiintua. Myös Tornionlaakson haastattelu viittaisi tähän. Toisaalta on mahdollista, 

että kellutus on soveltunut juuri Tornionlaaksoon erityisen hyvin. Tutkimuksen 
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perusteella ei voidakaan yleistää, että kellutus soveltuisi kaikkialle ja kaikkiin 

kirjastoihin. Tulevaisuudessa olisikin kiinnostavaa tarkastella, soveltuuko kellutus 

paremmin pienelle vai isolle kirjastolle ja miten kellutus toimii useiden kirjastojen 

välillä, laajalla alueella. Huomion arvoista on myös se, että suuntana vaikuttaa juuri 

olevan kiinnostus yhä laajempaa kellutusta kohtaan. 

Kellutukseen liittyvä asiakassuuntaisuus ja kustannustehokkuus näkyvät myös 

työntekijöiden näkemyksissä. Kellutuksen hyötyyn asiakkaille uskotaan vahvasti. Tämä 

saattaakin monelle työntekijälle olla se positiivinen puoli kellutuksessa, jonka myötä 

voidaan hyväksyä vaikeudetkin. Kaikki eivät kuitenkaan koe, että kellutus muokkaa 

kokoelmista asiakkaiden näköisiä ja osa on jopa huolissaan siitä, että kellutus ei kohtele 

kaikkia ryhmiä tasapuolisesti, kuten kirjallisuudessa Weberkin (2014, 34 – 37) on 

nostanut esille. Erityisesti Tampereella ollaan huolissaan eri asiakasryhmien palvelusta 

(taulukko 7). Kellutuksen ei koeta palvelevan ryhmiä, jotka eivät varaa aineistoa, 

erityisesti tämän katsotaan koskevan lapsia ja nuoria. Tähän ongelmaan kaivataan 

ratkaisua, ja muutakin kuin sitä, että varaamiseen yritetään kehottaa yhä enemmän. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä tehdä tutkimusta kelluvan kokoelman vaikutuksista 

käyttäjiin. Tässä tutkimuksessa on myös tullut ilmi, että osa asiakkaista on tietoisia 

muutoksista ja ovat huomanneetkin asian, joten on myös mahdollista kerätä käyttäjien 

mielipiteitä. 

Joillekin vastaajille säästöihin ja kuljetuksiin mielipiteen antaminen oli hankalaa. 

Voidaan kuitenkin todeta, että suurin osa kokee kuljetusten määrän ja kuljetettavan 

aineiston vähentyneen, kun aineisto liikkuu enemmän asiakkaiden avulla. Kellutuksen 

tuomiin säästöihin uskotaan myös, tätä tukee myös haastatteluissa esiin tuotu näkemys, 

että kellutuksen ansioista voi olla mahdollista säästää esimerkiksi hankinta-

kustannuksissa. Tehokkuus ja aineiston liikkuminen ilman kalliita kuljetuksia ovatkin 

tärkeitä päämääriä kellutuksessa. Kirjallisuudessa kuljetuskulujen ja siten kuljetusten 

lasku on vahvistettu jopa 65 % vastauksista (Weber 2014, 47). Todennäköisesti tässä 

tutkimuksessa vaikutti paljon myös se, että suurimmassa osassa kirjastoista kellutus oli 

ollut käytössä suhteellisen vähän aikaa, joten ilman tilastotietoja kuljetuksiin ja 

säästöihin on vaikeaa antaa muuta näkökantaa kuin oma arvioon perustuva mielipide. 
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Kellutuksen myötä niin kokoelma kuin kokoelmatyö ovat muuttuneet. Kokoelma ei ole 

enää oma ja siihen täytyykin suhtautua uudella tavalla. Omasta kokoelmasta 

luopuminen onkin osalle todella vaikeaa, ja osa kokee kokoelmatuntemuksensa 

heikentyneen muutoksen myötä. Kokoelmatyön luonne on muuttunut kokoelman 

luonteen myötä: kokoelmatyön tulee olla jatkuvaa ja siinä tulee ottaa huomioon 

kokoelman laajentuminen. Kokoelmien kehittämisyhteistyössä halu autonomiaan onkin 

nostettu yhdeksi isoimmista haasteista: kontrollista omaan kokoelmaan ja omasta 

vuosien aikana hiotusta kokoelmasta luopuminen on koettu hankalaksi (Johnson 2009, 

287 - 289). Kelluvan kokoelman perusluonteeseen kuuluu juuri sen hallitsemattomuus: 

aineiston liikkumisesta vastaa pääasiassa asiakkaat, ellei ongelmatilanteita synny. 

Sen sijaan, että arvioitaisiin omaa pientä kokoelmaa ja sen tarpeita, pitää ottaa 

huomioon koko kellutuksen yhdistämän koko alueen kokoelma. Tärkeänä osana tähän 

on myös yhtenäistäminen. Kaikissa kirjastoissa on omat toimintatapansa, mikä on 

yllättänytkin jotkut. Saman kunnan alueella on elänyt eri tapoja jäsentää kokoelmaa. 

Nyt yhteisen kokoelman alla, toimintatavat ja ulkoasut pyritään yhtenäistämään. Tämä 

saakin miettimään, karsiiko yhtenäistäminen samalla innovaatiota ja jättääkö se 

huomioimatta eri kirjastojen erot? Samalla myös yhtenäisen, ison kirjaston ja sen 

kokoelman muuttaminen on entistä hankalampaa ja vie enemmän aikaa. Muutokset 

tulee tuoda esille keskitetysti ja panna toimeen myös keskitetysti. Hyvä kommunikaatio 

eri kirjastojen välillä, eri henkilökunnan jäsenten välillä on tärkeässä asemassa myös 

kehittymisessä ja uusien toimintatapojen toteuttamisessa. 

Merkittävälle osalle vastaajista sellaiset työhön liittyvät perusasiat kuin poistaminen ja 

kokoelman tuntemus olivat vaikeutuneet kellutuksen myötä. Kokoelman jatkuva 

vaihteleva luonne onkin haaste niille työntekijöille, joille esimerkiksi suositteleminen 

on perustunut sille, että tiedetään mitä omassa kokoelmassa on. Tämä on myös 

kirjallisuudessa vahvistettu seikka: omaa kokoelmaa, jonka tunsi ja jonka avulla kykeni 

helpommin suosittelemaan, kaivattiin (Weber 2014, 40). Haasteena on myös 

toimintojen keskittyminen, sillä enää ei tutustuta aineistoon sitä tilatessa tai sen 

saapuessa kirjastoon, vaan aineisto lähtee suoraan kiertoon. Nykyisin tulee tukeutua 

enemmän kirjastojärjestelmään ja siten myös yleiseen kirjallisuuden tuntemukseen. 
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Omien toimintatapojen muuttaminen ja kirjallisuuteen syvemmin paneutuminen 

vaativat aikaa ja vaivaa.  

Bartlettin (2014, 23) mukaan aineisto joka ei liiku on helppo karsia pois. Käytäntö on 

kuitenkin erilainen. Tutkimuksen vastaajissa huolehditaan esimerkiksi vähäisen 

nidemäärän haavoittuvuudesta: kun yksi viimeinen nide katoaa, ollaan ilman. Jokaisen 

poiston kohdalla pitääkin miettiä, onko se kannattavaa. Kasvavatko vastaavasti 

kuljetukset, kun niteitä on vähemmän? Joudutaanko loppujen lopuksi hankkimaan lisää, 

kun ahkerasti poistetaan. Poistamisessa pitääkin miettiä muitakin asioita kuin vain 

kysyntää. Hyllyssä ei kannata pitää aineistoa vain siltä varalta, jos se joskus liikkuisi, 

mutta entä jos liikkumattomuuden taustalla on vain väärä sijainti ja lukijakunta, joka ei 

varaa aineistoa? Erilaiset näkökulmat, kuten vastauksissa ilmenee, ovat hyvästä: osa 

poistaa helposti, kun taas toiset mieluummin siirtävät aineistoa. 

Moni vastaajista uskoo kelluvan kokoelman muokkaavan kokoelman asiakkaiden 

näköisiksi. On kuitenkin hyvä miettiä, miten kelluvan kokoelman viestejä voidaan 

tulkita oikein? Vastauksissa ilmeni monta tapaa tulkita samanlaista tilannetta. Kelluvan 

kokoelman tuomien ongelmien tulkitseminen ja toiminnan muuttaminen asiakasta 

palvelevalla tavalla ei selkeästi ole yksinkertaista ja vaatiikin kokemusta ja tutkimusta 

kelluvan kokoelman käyttäytymisestä. Parhaiten tällainen tarkastelu toimii varmasti 

kirjastokohtaisella tasolla. Kohdataan siis edelleen samanlaisia ongelmia kuin 

käyttäjätilastojakin arvioitaessa (ks. Wilén 2007, 24). Tämän vuoksi käyttäjiin 

kohdistuva tutkimus on edelleen erityisen tärkeää. 

Tutkimuksessa ilmenee myös tarve tietotekniselle tuelle. Erityisesti apua kaivataan 

kokoelman tasapainottamiseen. Kirjastojärjestelmät eivät tällä hetkellä tarjoa 

vaadittavaa tukea kellutukselle. Erityisesti tämä saattaa olla ongelma isoille kirjastoille, 

joissa kokoelman tarkkailu voi olla hankalampaa. Kirjastojärjestelmien tuottajien pitäisi 

huomioida kelluttaminen kehitystyössään. 

Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja kertovat Suomen kellutuksen tilasta ja 

toteutuksesta yleisesti. Aineisto vastaa myös hyvin esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 

sillä käytettiin kutakin menetelmää kohdennetusti vastaamaan niihin. Haastattelut 

kertovat kelluvan kokoelman toteutuksesta, kyselyn vastaukset kertovat kelluvan 
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kokoelman soveltumisesta asiakkaille ja työntekijöille ja sen vaikutuksista kokoelmaan 

ja kokoelmatyöhön. 

Kyselystä saatiin myös jonkin verran palautetta myös vastaajilta. Kyselyn vaihtoehtojen 

jaosta olisi voinut tehdä yksiselitteisemmän. Monille on jäänyt epäselväksi Likertin 

asteikon kolmas vaihtoehto, joka oli tarkoitettu juurikin sitä varten, jos asiasta ei ole 

mielipidettä eli ei osaa vastata, mutta avoimiin tulleiden vastausten perusteella tämä ei 

ole ollut tarpeeksi selkeää. Yksi vastaajista koki myös kyselyn tulleen liian aikaisin 

Tampereelle, mikä on todennäköisesti totta, sillä kysymyksiin voi olla hankalaa vastata, 

kun ei voi olla täysin varma, miten muutokset ovat vaikuttaneet tai ovat vaikuttamassa. 

Olisi siis todennäköisesti ollut parempi, että Tampereella olisi ollut erilainen kysely, 

mutta silloin tutkimuksen tulokset olisivat kärsineet. Toisaalta muutos ja sen seuraukset 

ovat tuoreessa muistissa ja kyselyyn oli todennäköisesti kiinnostusta vastata, joten 

Tamperetta ei kannattaisi jättää edelleenkään pois tutkimuskohteiden listalta. 
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Liite 2: Haastattelurunko 

 

’Milloin teillä alettiin kelluvaa kokoelmaa suunnitella?  

’Miksi kirjastossanne siirryttiin kelluvaan kokoelmaan? 

’Mistä hankitte tietoa kelluvasta kokoelmasta ja sen käyttöönotosta? 

’Miten valmistauduitte kelluttamiseen? 

’Siirryittekö kelluvaan kokoelmaan heti vai osittain? 

’Kellutetaanko teillä kaikkea aineistoa? 

 Mitä aineistoa ei kelluteta? 

 Miksi sitä ei kelluteta? 

’Oletteko kelluvan kokoelman myötä siirtyneet keskittämään joitain kokoelman 

hoitamisen osa-alueita?  

’Millaisia ohjeita olette antaneet henkilökunnalle kelluvaan kokoelmaan liittyen? 

’Tekevätkö eri kirjastot keskenään yhteistyötä kelluvan kokoelman ylläpitoon liittyen?  

’Miten kirjastossanne on pyritty varautumaan kelluvan kokoelman mahdollisiin 

vaikutuksiin? 

’Millaisia hankaluuksia on tullut käyttöönoton yhteydessä? 

’Kuinka henkilökunta on suhtautunut prosessiin? 

’Onko noussut esille kehittämistarpeita? 

’Kuinka kelluvaa kokoelmaa on lähdetty kehittämään eteenpäin? 
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