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Er iK-neuvosto  

 

 

Varastokirjaston toiminnan arviointi. 
 

  

1) Varastokirjaston toiminnan vaikuttavuus ja laatu sekä miten kirjaston toiminta on  vastannut niitä 

tavoitteita, joihin sen perustamisella pyrittiin 

 

 Varastokirjasto ”perustettiin ottamaan vastaan, säilyttämään ja asettamaan käyttöön kaikenlaista 

kirjastoille itselleen ongelmallista aineistoa ja vähän käytettyä kirjallisuutta. 

 

Pienen mielipidekartoituksen mukaan erikoiskirjastojen edustajat ovat tyytyväisiä Varastokirjaston 

toimintaan. Toiminnan katsotaan olleen vaikuttavampaa kuin mitä siltä alun alkaen uskallettiin 

odottaa. Kirjastojen tilankäyttö ja kokoelmatyö ovat tehostuneet. Varastokirjastoon siirretyt teokset saa 

kaukolainoina nopeasti käyttöön. Voi vain todeta, että Varastokirjasto toimii erinomaisesti. 

 

Toivomuksena esitetään, että Varastokirjastoon hankittaisiin ulkomaisia väitöskirjoja ja  myös muita 

kuin painotuotteita esim. cd-romeja, mikrokortteja, elektronisia lehtiä ja tietokantoja..  

 

2) Varastokirjaston asema ja rooli Suomen tietohuoltojärjestelmässä, 

Varastokirjaston merkitys sen eri sidosryhmien kannalta sekä tähän liittyvät kehittämistarpeet ottaen 

huomioon kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet ja keskipitkällä aikavälillä odotettavissa olevat 

muutokset; 

 

Varastokirjaston nykyinen huomattava asema ja rooli on paljolti sen johdon ja henkilöstön innostuneen 

ja tehokkaan toiminnan seurausta. Varastokirjaston hallinnollinen asema suoraan opetusministeriön 

alaisuudessa on kaikesta huolimatta ollut vahvuus  ja  avaa jatkossakin uusiakin  

toimintamahdollisuuksia. Hallinnollisesti erilaisiin organisaatioihin kuuluvat kirjastot ovat 

Varastokirjaston asiakkaina ja yhteistyökumppaneina samanarvoisia. 

 

Varastokirjaston yhteiskunnallinen merkitys on suuri. Se on avannut luettelonsa verkkoon kaikkien 

maksuttomaan  käyttöön.  Kaukolainaus toimii joustavasti ja  nopeasti.  Myös kansainvälinen 

kaukopalveluyhteistyö ja siihen liittyvät kansalliset ja kansainväliset seminaarit Varastokirjastossa ovat 

vaikuttaneet tietohuoltojärjestelmään.   

 

Erikoikirjastot näkevät Varastokirjaston roolin tulevaisuudessa vahvistuvan  kaikkien 

kirjastosektoreiden yhteisenä keskuksena. Tähän on tarvetta sähköisten julkaisujen säilyttämisen ja 

hallinnan takia, jopa mahdollisena elektronisten  käyttösopimusten neuvottelijana.   

 

Kirjastojen lainaustoiminnan automatisoitumisen ja elektronisen tarjonnan  myötä kaukolainaus on 

muutosten edessä. Maahan tarvitaan  kaukopalvelukeskus, joka vastaa  sekä painetun että elektronisen 

aineiston saatavuudesta. Keskeinen haaste on elektronisten aineistojen käyttösopimusten laajentaminen 

joustavan kaukopalvelun sallimiseksi.  Eri aloilta olevien ja erimuotoisten tietolähteiden keskuksen 

(knowledge resource center)  tehtävä soveltuu Varastokirjastolle.    
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3) Varastokirjaston toimintaprosessien laatu ja tehokkuus sekä kirjaston 

hallintoon ja johtamiseen kohdistuvat kehittämistarpeet 

 

Toimintaprosesseista tutuin ja ulkopuolelle näkyvin on kaukopalvelu, joka toimii nopeasti ja 

tehokkaasti. Kokoelman luettelointi prosessi on tehokasta. Joitakin  toiveita luetteloiden suurempaan 

yksityiskohtaisuuteen ja johdonmukaisuuteen alkaa ilmetä tiedontarpeiden yksilöityessä.  

Edellä tulivat esille jo elektronisen aineiston ml. cd-romit ja muut kompaktit tallenteet hankinta-, 

säilytys ja käytön järjestämistoiveet.   

 

Erikoiskirjastot pitävät tarpeellisena osallistumista Varastokirjaston hallintoon ja johtoon muiden 

kirjastosektoreiden rinnalla.. 

 

 


