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VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO 

OKM 

johtokunta 

johtaja 

metadata logistiikka 



JOHTOKUNTA 

 

 Ari Muhonen, pj 

 Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto 

 Dorrit Gustafsson, Kansalliskirjasto 

 Asko Hursti, Porin kaupunginkirjasto 

 Janne Ranta, Yle 

 Tuula Snicker, Savonia AMK 

 



VARASTOKIRJASTO 

 Tehtävänä 

 Ottaa vastaa tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista 

siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön 

 Vähentää tilantarvetta kirjastoissa 

 Palvelee koko kirjastoverkkoa 

 Palvelut maksuttomia 

 OKM:n asetus 1346/2006) 

 Säädökset 

 Laki 1078/1988, asetus 94/1992 

 Toimintamenomomentti (29.40.04) 



YHTEISKUNNALLISET 

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 

 Vähentää kaikkien Suomen kirjastojen 

kokoelmatilatarvetta 

 Maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy 

tiedontarvitsijoiden käytettävissä 

 Palvelee kaikkia kirjastoja ja kaikkia kansalaisia 

 Tärkeä toimija kirjastoverkon kansallisen 

kokoelmapolitiikan ja tilahallinnan 

kehittämisessä 

 Kirjastot voivat kehittää omaa 

kokoelmanhallintaansa Varastokirjaston avulla 



TAVOITTEET SOPIMUSKAUDELLA 

 

 Ottaa vastaan voimavarojensa puitteissa 

kirjastoista siirrettävää aineistoa 

  tilaukset toimitetaan viivytyksettä 

 kehitetään elektronisia 

aineistonvälityspalveluita 

 Osallistuu kansallisen kirjastoverkon 

suunnittelu- ja kehitystyöhön 

 Varautuu toimintaympäristön muutoksiin 



KEHITTÄMISHANKKEET 1 

 

 Varautuu tulossopimuskaudella OKM:n 

asettaman Varastokirjaston yhdistämistä 

Kansalliskirjastoon selvittävän työryhmän 

esitysten pohjalta tehtäviin ministeriön 

linjauksiin 



KEHITTÄMISHANKKEET 2 

 

 Osallistuu kirjastosektoreiden hankkeeseen 

uudesta yhteisestä kirjastojärjestelmästä (UKJ) 

 Tavoitteena on järjestelmä, joka mahdollistaa 

aineistoa lähettävien kirjastojen osallistumisen 

Varastokirjaston aineistonkäsittelyyn 



KEHITTÄMISHANKKEET 3 

 

 Kokoelmapolitiikkansa selkiyttämiseksi ja 

rästien purkamiseksi Varastokirjasto laatii 

yhteistyössä kirjastosektorien kanssa 

lokakuuhun 2012 mennessä aineistojen 

vastaanottopolitiikan pelisäännöt ja 

karsintasuunnitelman, joiden toimeenpano 

käynnistetään vuonna 2013   



TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 

 Prosessit tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita 

 Palvelut asiakasystävällisiä 

 Asiakastyytyväisyyden seuranta 



MUUT ASIAT 

 

 Toteuttaa hallitusohjelman vaikuttavuus- ja 

tuloksellisuusohjelmaa 

 Vähennetään vähintään yhtä henkilötyövuotta 

vastaava määräraha 

 Lisäksi kehyskaudella toteutetaan muita 

hallitusohjelman mukaisia säästöjä 

 Varautuu sopeuttamaan toimintaansa 

väheneviin resursseihin 

 



BUDJETTI 2013 

 

 Kehys (noin 1,6 m€) 

 Plussaa:  

 VES 

 vuokrankorotukset 

 Miinus: 

 Tuottavuustoimet 

 Hankintamenosäästö 

 Valtion atk-säästöt 

 

 

Lisätila 2014 
 



UUSIEN RÄSTIEN SYNTYMISEN 

ESTÄMINEN, SIIRTOJEN HALLINNOINTI 

 kaksisuuntainen palautelomake 

 kokoelmayhdyshenkilöverkoston luominen 

 siirtojen suunnitelmallinen toteuttaminen 

 aineiston vastaanoton mitoitus 

 



AINEISTON SUJUVAN KÄSITTELYN 

TAKAAMINEN 

 aineiston tarkastus lähettävässä kirjastossa 

 ”Vastaanottopolitiikan pelisäännöt”: 
vastaanotettavan aineiston laatu: mitä tahansa 
ei oteta vastaan  

 kansainvälinen yhteistyö: mitä ei Suomessa 
tarvitse säilyttää, aineisto, jonka helppo ja halpa 
saanti ulkomailta on taattu  

 vastaanotetun aineiston käsittelyn priorisointi: 
hyvät (tarkistetut, hyvässä järjestyksessä olevat) 
lähetykset käsitellään ensin 

 Aineiston karsintasuunnitelma (onko nykyisissä 
kokoelmissa sellaista aineistoa, jonka 
säilyttämistä ei voi perustella?) 

 



KOKOELMAPOLITIIKKA 

 

 Varastokirjaston kehittämistä linjattaessa on 

olennaisen tärkeää arvioida, missä määrin eri 

kanavien kautta jo saatavilla olevien aineistojen 

säilyttäminen Varastokirjastossa on edelleen 

tarkoituksenmukaista.   

 Sekä kotimaisten että ulkomaisten aineistojen 

säilyttämisen periaatteet tulee linjata osana 

kansallista kokoelmapolitiikkaa. 

 



OKM:N TYÖRYHMÄ: VARASTOKIRJASTO - 

KANSALLISKIRJASTO 

 Valtiontalouden kokonaistilanne ei näillä näkymin 
mahdollista Varastokirjaston toimintamenojen 
lisäämistä.  

 Varastokirjasto voi suoriutua hyvin tehtävistään 
muuttuvassa ympäristössä vain, mikäli sen toiminta 
on kustannustehokasta ja sitä suunnataan 
määrätietoisesti vastaamaan asiakasorganisaatioiden 
ja aineistojen loppukäyttäjien palvelutarpeisiin.  

 Varastokirjaston keskeinen tehtävä, tieteellisistä ja 
yleisistä kirjastoista siirretyn fyysisen aineiston 
saatavuuden turvaaminen, säilyy relevanttina myös 
tulevaisuudessa.  

 Sen palveluja kehitetään osana kirjastoverkon 
kansallista ja kansainvälistä työnjakoa ja yhteistyötä.  

 



VARASTOKIRJASTON ON VARAUDUTTAVA 

 

 aineistojen määrän kasvuun  

 tilausten määrän kasvuun  

 

 toisaalta lisääntyneisiin tilatarpeisiin 

 niukkeneviin määrärahoihin ja 

 vähenevään henkilöstöön.   

 


