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Johdanto 
 

 

 

Kuvitelkaa kirjasto ilman kirjoja. Kuvitelkaa kirjasto ilman kirjahyllyjä. Poistakaa nyt 

vielä itse rakennus. Kuvitelkaa kirjastorakennuksilta vapautuva tila ja niiden tontit. 

Rakentakaa niiden paikalle jotain muuta. 

 

Ajatusleikki on erikoinen, mutta kirjastojen sisältä katsottuna mahdollinen. Kirjas-

toissa on vielä kirjoja ja kirjahyllyjä. Suomessa on edelleen noin 800 yleistä kirjas-

toa, suurien kaupunkien pääkirjastoja ja pienempien kuntien lähikirjastoja. Kirjasto-

autoja maassa ajaa edelleen 153. Saaristossa kulkee jopa yksi kirjastovene. Kirja-

hyllyjen määrää ei tilastoida, mutta maan kirjastoissa on yli 35 miljoonaa kirjaa. Ne 

ovat kaikki vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä.1

 

 

Kirjastoilla on edelleen myös käyttäjiä. Vuonna 2011 yleisten kirjastojen ovista kul-

jettiin 53 miljoonaa kertaa. Palvelua käytti lähes 2,1 miljoonaa ihmistä. Määrät ovat 

suuria, kansainvälisesti vertaillen jopa poikkeuksellisen suuria. 

 

Miksi siis ajatusleikki tyhjistä kirjastoista? Koska on nähtävissä, että myös yleisten 

kirjastojen on vastattava digitaalisen kulutuskäyttäytymisen murrokseen. Myös kir-

jastojen palveluvalikoima on siirtymässä verkottuneen maailman jakelutapoihin. 

Jos kirjastot eivät ole mukana muutoksessa, ne ovat sen ulkopuolella. Tällä hetkel-

lä ne ovat lähes kokonaan sen ulkopuolella. Muutos tulee olemaan hidas, mutta 

kirjastojen on oltava siinä mukana. Vaihtoehtoja muutokselle on hankala nähdä.  

 

Musiikki on yksi vastaus siihen, miksi. Vuodesta 2006 fyysisten musiikkitallenteiden 

lainaus on maan yleisissä kirjastoissa laskenut 43 prosenttia. Musiikki on erikoisai-

neisto, mutta se indikoi muutosta: kulutus on siirtymässä uusiin verkkojakelun ta-

poihin. Kyse ei ole vain digitaalisuudesta vaan verkkoon siirtyneen jakelun vallan-

kumouksesta. Kulutuksen säännöt ovat mullistuneet.  

 

                                                
1 Yleisten kirjastojen toimintaa tilastoidaan kattavasti. Tilastot löytyvät avoimesti verkosta 

osoitteesta http://tilastot.kirjastot.fi. Ellei toisin mainita, viittaan näihin tilastoihin.  
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Tilanne on kirjastoille uusi ja haasteellinen. Kuluttamisen tavat ovat siirtymässä 

alueelle, josta kirjastoilla on vain vähän kokemusta. 

 

Mikäli kirjastot sanovat verkkojakelun edessä jatkossakin ei, ne jatkavat nykyistä 

toimintatapaansa. Niiden nykyinen asiakassegmentti täyttynee vielä pitkään. Jos-

sain vaiheessa voi kuitenkin syntyä kysymys, täyttääkö kirjasto enää lakisääteistä 

tehtäväänsä. On esimerkiksi mahdollista, että jatkossa joitakin aineistoja julkais-

taan vain verkossa. Toisaalta jos kirjastot siirtävät toimintansa täysin verkkoon, voi 

kirjastoista muodostua vain tietynlainen verovaroin ylläpidetty digitaalisen verkkoja-

kelun subventoija. Itse palvelun tuottaa tällöin jokin kolmas osapuoli. Malli lähenee 

ajatusta kansalaisille jaettavista kulttuuriseteleistä. Vaihtoehdoista kumpikaan ei 

ole kirjastoille ongelmaton. 

 

Käytännössä kirjastojen tulevaisuus löytyy ääripäiden välistä. On ilmeistä, että tiet-

tyjen aineistojen pääasiallinen kulutus siirtyy verkkoon varsin nopeasti. Yhtä ilmeis-

tä on, että osalle aineistoista näin ei käy pitkään aikaan. Ylipäätään verkkojakelun 

murros on Suomessa ollut useita muita maita hitaampaa. Esimerkiksi e-

kirjamarkkinat ovat maahan vasta syntymässä.  

 

Musiikin suhteen merkittävä muutos ei ole ollut vain jakeluväylän muuttuminen, 

vaan uudenlaisten palvelumallien syntyminen. Kirjastojenkin kannalta suurin muu-

tos on ollut alan siirtyminen verkossa myytävien yksittäisten albumien ja kappalei-

den myynnistä kokonaispalveluihin, joissa asiakkaille tarjotaan aikaperustaisesti 

pääsyä levy-yhtiöiden katalogeihin. Kun vielä kymmenen vuotta sitten levy ostettiin 

verkosta pääasiassa albumi- ja kappalemuodossa, saa asiakas nyt samaan hin-

taan kuukauden käyttöoikeuden miljoonien kappaleiden katalogeihin. Muutos ei ole 

ollut vain tekninen, vaan saatavuutta ja kulutustapaa koskeva. 

 

Ja siksi tämä selvitys kirjastoista, musiikista ja verkkojakelusta. Kirjastot eivät ole 

pystyneet vastaamaan tapahtuneeseen muutokseen. On epäselvää, onko näin 

tapahtumassa tulevaisuudessakaan. Kirjastojen musiikkipalvelut perustuvat edel-

leen CD-lainaukseen. Mutta voivatko kirjastot olla merkittävä kulttuuritoimija myös 

jatkossa, jos ne pysyvät edelleen tässä mallissa? Mikäli kirjastot eivät sopeudu 

uusiin tapoihin toimia, käyttäjät luultavasti äänestävät jaloillaan. Musiikin kohdalla 

näin onkin jo tapahtunut. 
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Kirjastoille kysymys ei ole vain siitä, mitä ne haluaisivat tehdä, vaan siitä, mitä ne 

voivat tehdä. Esteitä on tekijänoikeuslaista kustantajien haluun lisensoida aineisto-

ja. Lopulta kysymys on rahasta. Aineistojen lisensoinnin ja verkkojakelun kustan-

nukset voivat ylittää kirjastojen voimavarat. Yleiset kirjastot ovat kaikille avoimia 

kirjastoja, ja toisin kuin esimerkiksi tiedekirjastoilla, niiden asiakassegmentti on 

täysin avoin. Verkkojakelussa suuruuden haasteet korostuvat. Yleisen kirjasto toi-

minta perustuu myös pääasiassa nykyaineistoon, jolle on olemassa kaupalliset 

markkinat. Yhtälö on haasteellinen. 

 

Kirjastoille musiikki on ollut merkittävä osa palveluvalikoimaa. Äänitteiden osuus 

yleisten kirjastojen kokonaislainauksesta on kuluneen kymmenen vuoden aikana 

vaihdellut vajaasta yhdeksästä prosentista reiluun kuuteen prosenttiin. Ainakin tä-

män selvityksen näkökulmasta sen painoarvo on myös osaansa suurempi, sillä se 

kertoo ainakin jollain tavalla laajemmasta muutoksesta, joka kirjastoilla on edes-

sään. Kysymystä ei voikaan pohtia käymättä samalla läpi, miksi tai ketä varten kir-

jastot ovat. Kysymys verkkojakelusta on samalla kysymys tulevaisuuden kirjaston 

toimintatavoista, niiden asiakkaista ja kirjastojen yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

 

Sekin on mahdollista, että kirjastojen musiikkipalvelut ovat jo menneisyyttä. Tätä 

kysymystä käy läpi parhaillaan myös yleisten kirjastojen e-aineistostrategiaryhmä, 

jonka tänä syksynä valmistuneessa luonnoksessa toimenpidesuunnitelmaksi tode-

taan, että yleisten kirjastojen roolia musiikin jakelussa on syytä pohtia vakavasti. 

Työryhmä esimerkiksi ehdottaa kuluttajatutkimusta, jonka pohjalta voitaisiin löytää 

suuntaviivoja siihen, onko digitaalinen musiikki jatkossa osa kirjaston kokoelmia, 

vai olisiko kirjastojen syytä keskittyä muiden, kirjastoille merkittävimpien aineistola-

jien tarjontaan digitaalisena.2

 

 

Musiikin kohtaloa pohdittaessa on hyvä ottaa myös huomioon, että on olemassa 

useita aineistoja, jotka kulutus- ja jakelumallien muutosten myötä ovat joko poistu-

massa tai jo poistuneet kirjastoista, jos kohta ne ovat siellä koskaan olleetkaan. 

Tällaisia ovat esimerkiksi tietokonepelit ja elokuvat. Yksi yleisten kirjastojen riskeis-

tä onkin liukuminen yleisestä kulttuurilaitoksesta vain kaunokirjallisuuslaitokseksi – 

toiminta, jota voidaan jatkaa ainakin niin kauan, kun kulutus säilyy niiden fyysisissä 

tallenteissa, kirjoissa. Mikäli kirjastojen palveluvalikoima jatkaa kaventumistaan, 

                                                
2 Sähköiset sisällöt 2012b, 3. 
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kaventuvat kuitenkin samalla myös kirjastojen markkinat. Kysymys musiikin säily-

misestä kirjastoissa on tässäkin mielessä tärkeä.3

 

 

Lopuksi on hyvä muistaa, että yleinen kirjastolaitos on enemmän kuin sen aineisto. 

Yleisillä kirjastoilla on merkittäviä tehtäviä, jotka liittyvät vain osin tai ei lainkaan sen 

aineistoihin. Aineistot voivat myös olla muita kuin perinteisiä, auktorisoituja aineis-

toja. Kirjastojen ydin löytyykin paremmin tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden 

ajatuksista kuin siitä, missä muodossa sen tarjoamat aineistot ovat saatavilla.  

 

Kirjastojen tehtävä on myös aina ollut välittävä. Kirjastot eivät tuota aineistoja, ne 

eivät omista jakelumonopolia eivätkä päätä, miten kuluttajat kulttuuria kuluttavat. 

Jos kuluttamisen tavat muuttuvat, kirjastojen vastuulla on kuitenkin ainakin yrittää 

vastata muutokseen. 

 

 

 

Katoava kirjasto? 
 

Kirjastojen ja erityisesti musiikkikirjastojen katoamisesta on puhuttu paljon, myös 

kansainvälisesti.  

 

Kirjastojen musiikkitoiminnan vahvat maat ovat perinteisesti löytyneet Pohjoismais-

ta, erityisesti Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Myös Alankomaissa ja Belgiassa 

musiikki on ollut merkittävä osa kirjastojen valikoimaa. Mallit vaihtelevat. Kaikissa 

maissa yleisten kirjastojen lainaus ei esimerkiksi ole maksutonta.4

                                                
3 Kirjastot eivät tietenkään ole ainoa perinteinen toimija, jonka toiminnan verkkoon siirtynyt 

jakelu on haastanut. Perinteiset levyjä myyvät kivijalkaketjut ovat käytännössä jo kadon-

neet. Sama on tapahtumassa muiden muassa elokuvien myynnille ja vuokraukselle. Yh-

dysvalloissa konkurssissa ovat paitsi elokuvien Blockbusters myös merkittävä kirjakauppa-

ketju Borders. Niiden liiketoiminta on siirtynyt verkon toimijoille kuten Netflixille ja Amazonil-

le. 

 Verkkojakelun 

4 Maksullisuudesta esimerkki on juuri Alankomaat, jossa kirjastot perustuvat vuosimaksuun. 

Vuosimaksut ovat Alankomaissa itse asiassa jäsenmaksuja, sillä kirjastot ovat säätiö- tai 

yhdistysmuotoisia. Vaikka suurin osa niiden rahoituksesta tulee kunnilta, ne eivät ole sa-

malla tavoin kunnallisia laitoksia kuin yleiset kirjastot meillä tai esimerkiksi Tanskassa. Tällä 

on pieni mutta periaatteellinen merkitys myös silloin, kun puhumme kirjastojen mahdollisista 
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pioneeri on ollut Tanska, jossa erilaisia malleja on kokeiltu jo vuodesta 2004. Erilai-

sia pilotteja on ollut myös muualla. Ne ovat jääneet kuitenkin pistemäisiksi. 

 

Musiikkikirjastojen ja yleisemmin kirjastojen nykytilasta on monella tapaa vaikea 

saada otetta. Yleisellä tasolla muutos on kuitenkin selkeä. Jos katsomme vuosi-

kymmenien näkökulmasta, kirjastojen rooli on selvästi muuttunut. Erimerkiksi kir-

jastojen perinteinen tietopalvelurooli on kaventunut ja tilalle on syntynyt uusia pai-

notuksia, kuten kirjastotila. Kehitys onkin ollut luonnollinen. 1980-luvun kirjastoille 

ei ole tarvetta, mikä niille oli ennen internetiä. 

 

Suomessa tilastot eivät kuitenkaan suoraan tue ajatusta yleisten kirjastojen kriisis-

tä. 53 miljoonaa käyntiä vuodessa on edelleen merkittävä luku. Tilastojen mukaan 

kirjastojen käyttö on vuoden 2001 tasosta vähentynyt noin kuusi prosenttia, huo-

mattavan vähän. Trendi on ollut alaspäin, mutta esimerkiksi vuonna 2011 kirjasto-

jen käyttö jopa nousi. 

 

Musiikkikirjastotoiminnan kehitys kuitenkin vihjaa suunnasta. Samalla kun tilantees-

ta käydään keskustelua, käytännössä musiikkikirjastot ovat jo katoamassa. Trendi 

on selvä esimerkiksi Ruotsissa, paikallisesti esimerkiksi Gävlessa tai Tukholmassa. 

Alan uudet kaupalliset, verkossa syntyneet palvelumallit paitsi haastavat, myös 

usein ylittävät kirjastojen tarjonnan. Esimerkiksi Norjassa onkin todettu, että kirjas-

tojen on tilanteessa lähinnä vain todettava asioiden muuttuneen.5

 

 Eräällä tavalla 

kehitys onkin harmillinen vain kirjastojen näkökulmasta – kuluttajalle saatavuuden 

parantuminen on ollut merkittävä. Kyseessä on murros, jota voidaan ainakin osin 

verrata kirjastojen tiedollisen roolin muuttumiseen internetin myötä. 

Yleiset kirjastot ovat kuitenkin myös laajemmin murroksessa, eikä ole lainkaan sel-

vää, johtuvatko niiden haasteet vain aineistojen siirtymisestä sähköisiksi. On luul-

tavaa, että syyt ovat syvemmällä. Yleisten kirjastojen katoaminen on noussut kes-

kustelunaiheeksi mm. Britanniassa. Vaikka yleisten kirjastojen rooli on Suomessa 

perinteisesti ollut vahva, myös meillä on nähtävissä samansuuntaisen kehityksen 

aihioita. Kirjastolehdessä käytiin läpi loppuvuoden 2012 keskusteluja muiden mu-

assa Lahden ja Vantaan tilanteista. Kirjastot ovatkin säästöpaineiden ja supista-
                                                                                                                                   
musiikin verkkojakelupalveluista ja vertaamme niitä kaupallisten palveluiden hintaan asiak-

kaalle. 
5 Mijs 2012b 
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mistoimien alla meilläkin. Kuten esimerkiksi Kirjastoseuran puheenjohtajakin on 

huomauttanut, kirjastot ovat osa julkista palvelua, joka myös laajemmin uusii raken-

teitaan. Esimerkiksi Tanskassa oli ennen kuntaremontti tuhat kirjastoa, nykyisin 

noin viisisataa.6

 

 Kirjastoilla ei ole mitään syytä ainakaan tuudittautua menestyk-

seensä. 

Merkittävä syy muutokselle löytyy laajemmasta kulutuksen ja kulttuurin murrokses-

ta, joka parhaillaan länsimaissa on tapahtumassa. Uudet verkon palvelut ovat 

haastaneet kirjastojen perinteiset vahvuudet, sisältöjen laajuuden ja käytön ilmai-

suuden. Musiikki on tässäkin erinomainen esimerkki. Yhä useammalle kuluttajalle 

Spotify-musiikkipalvelun kuukausikustannus ei ole enää kynnyskysymys, jos se 

takaa suoran pääsyn lähes kaikkeen kuluttajan hakemaan sisältöön. Merkittävä 

musiikin uusi jakelukanava on YouTube, joka on käyttäjälleen ilmainen. Kulttuurin 

yleinen saatavuus on Suomessakin muutamassa vuosikymmenessä mullistunut. 

Vain kirjallisuus on säilyttänyt perinteiset asemansa – ja sekin vain osin. Kirjastojen 

perinteiset saatavuuteen ja ilmaisuuteen perustuvat vahvuudet on monella tapaa 

haastettu. 

 

Jossakin vaiheessa onkin luontevaa kysyä, mikä on julkisen kulttuuripalvelun rooli 

maailmassa, jossa sisällöt ovat yhä useammalle käytännössä avoimia. Kirjastojen 

perinteinen palvelumalli on perustunut laajoihin aineistoihin, mutta mitä tekevät 

kirjastot, jos kaupalliset toimijat tuottavat tämänkin palvelun niitä paremmin ja vain 

pienellä kustannuksella käyttäjälleen? Tulisiko niiden edes kilpailla alalla, jos tuot-

teilla on toimivat markkinat? Ja jos näin päätetään tehdä, mikä kirjaston palvelusta 

olisi tilanteessa enää kirjastomaista? 

 

Vaikka kirjastot löytäisivät musiikin verkkojakelussa niille ominaisen, kirjastomaisen 

palvelumallin, onkin luultavaa, etteivät ne pysty kilpailemaan asiakkaista kaupallis-

ten palveluiden kanssa. On ehkä epärealistista odottaa, että kirjastojen tulisi tähän 

kilpailuun edes osallistua. Kirjastopalvelut perustuvat aina tiettyihin rajoitteisiin. 

Mikäli kirjastot löytävät verkkojakeluunsa mallin, sen tulee löytää omat, kirjastomai-

set vahvuutensa. Tällainen voi olla mm. aineiston syvyys, vaikkakin kulttuuriaineis-

ton yleinen avautuminen on tapahtunut myös tässä aineistossa. Kysymys on mo-

nella tapaa kirjastoille hankala ja epäselvä. 

 
                                                
6 Relander 2012, 11 
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Keskustelussa pidetään usein selvänä, että musiikkiaineistolle tapahtunut muutos 

tulee tapahtumaan myös muiden aineistojen kohdalla. Esimerkiksi tulevaan säh-

köiseen lainaukseen ollaan jo pitkään valmistauduttu kirjastoissa myös kirjapuolel-

la. Kirjastoille musiikki on kuitenkin monella tapaa erikoistapaus, eikä sen ominais-

piirteitä tulisi vähätellä. Musiikin ja kirjallisuuden kulutustavat poikkeavat toisistaan 

merkittävästi. Kirjapuolella olla nähty samanlaista kokonaisen kulutustavan muu-

tosta, joka musiikissa on tapahtunut. Verkkojakelun suhteen musiikki onkin kirjas-

toille luultavasti haasteellisin näistä kahdesta. 

 

Vaikka yleisten kirjastojen luultavin tulevaisuus onkin jonkinlainen fyysisen lainauk-

sen ja verkkolainauksen yhdistelmä, on selvää, että verkkojakelu tulee muutta-

maan myös kirjastojen fyysisiä rakenteita. Mikäli fyysisen aineiston lainausluvut 

edelleen laskevat, on oletettavaa, että musiikkikirjastot ja –osastot tulevat vähene-

mään, pienenemään tai jopa katoamaan myös meillä. Musiikki ei tarkoita kirjastois-

sa vain äänitelainausta, mutta esimerkiksi nuottien ja musiikkikirjojen lainaus on 

äänitelainaukseen verrattuna pientä. Tämä toiminta voi sulautua luonnolliseksi 

osaksi muuta kirjastojen toimintaa. Laajemmin verkkojakeluun siirtyminen voi tar-

koittaa kirjastoissa muutoksia esimerkiksi sisällönkuvailu- ja asiakaspalvelutyöhön 

toimipisteissä. 

 

Samalla on hyvä kuitenkin todeta, että verkkojakeluun siirtyminen voi tarkoittaa 

myös uudenlaisia tehtäviä kirjastoissa, näin myös musiikkikirjastopuolella. Kirjasto-

jen olisikin hyvä panostaa siihen, mitä ne voisivat olla. Asia on kirjastoille tärkeä ja 

pohdinnan arvoinen. 

 

 

 

 

Mitä tilastot kertovat 
 

Suomalaiset yleiset kirjastot tilastoivat toimintaansa kattavasti. Valtakunnalliset 

tilastot ovat saatavilla viimeisen 10 vuoden ajalta avoimesti verkossa osoitteessa 

tilastot.kirjastot.fi. Viimeisin tilastovuosi on 2011. 

 

Tilastojen mukaan maan yleisistä kirjastoista lainattiin vuonna 2001 noin 103 mil-

joonaa lainaa. Viimeisin, vuoden 2011 kokonaislainaus oli reilut 97 miljoonaa. Vuo-
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den 2011 lainaus oli siis edelleen 93,8 prosenttia vuoden 2001 lainauksesta. Ko-

konaisuudessa yleisten kirjastojen lainauksen muutos ei siis ole ollut dramaattinen, 

ei ainakaan niin dramaattinen mitä alan keskustelun perusteella voisi luulla. 

 

Kirjastojen käyttötilastot usein uutisoidaan mediassa. Tällöin lainausmiljoonien si-

jaan kätevä ja helposti hahmotettava tieto on se, kuinka monta kirjaa (tai muuta 

lainaa) kuntalainen on keskimäärin lainannut kirjastosta. Tällä tavalla laskettuna 

vuonna 2011 jokainen suomalainen lainasi kirjastosta noin 18 kertaa. 

 

Kun katsomme tilastoja näin, kokonaislainauksen osalta kymmenen vuoden tilas-

tossa on vaihtelua, mutta vaihtelu on suhteellisen pientä. Vaihtelu sijoittuu 21,13 ja 

18,08 lainan väliin. 

 

 

 
 

Musiikin lainausta on hyvä verrata tähän. Musiikin osuus kokonaislainauksesta on 

vaihdellut vuoden 2001 8,6 prosentista vuoden 2011 6,43 prosenttiin. Tähän osuu 

myös käytännön lainausluku. Vuonna 2011 jokainen suomalainen lainasi keski-

määrin reilun levyn vuodessa, tarkalleen 1,17 musiikkiäänitettä.  

 

Tilastoista löytyvä tärkeä huomio on, että vielä vuonna 2001 luku oli vielä lähem-

pänä kahta (1,73). Itse asiassa vielä vuonna 2006 luku oli sama, 1,73. Vuoden 

2008 tilastoissa se on 1,55. Vuosina 2009–2011 musiikkiäänitteiden tunnusluku 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kokonaislainaus / 

asukasluku   20,07 20,68 20,93 21,13 20,26 19,61 19,21 18,92 18,64 18,08 18,22 

16,50 

17,00 

17,50 

18,00 

18,50 

19,00 

19,50 

20,00 

20,50 

21,00 

21,50 
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liukuu 1,46:sta 1,17:een. Vaikka luvuista ilmenee myös se, että musiikin lainaus on 

kirja-aineistoon verrattaessa ollut suhteessa lukumääräisesti suurta (mitä selittää 

se, kuinka musiikkia yleensäkin kulutetaan), keskeinen  huomio on, että prosentu-

aalisesti lasku on dramaattinen. 

 

 

 
 

 

Sama trendi nähdään vertailtaessa absoluuttisen lainauksen muutoksia kokonais-

lainauksen ja musiikkiäänitelainauksen välillä. Kirjastojen kokonaislainaus (joka 

sisältää musiikkiäänitteiden lainauksen) on pudonnut kymmenessä vuodessa 6,2 

prosenttia. Äänitelainauksen luku on pudonnut 42,7 prosenttia. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Musiikkiäänitteiden 

lainaus / asukasluku   1,73 1,85 1,85 1,84 1,78 1,73 1,66 1,55 1,46 1,27 1,17 
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Kuten tästäkin tilastosta nähdään, muutos on varsin tuore. Vielä vuonna 2006 mu-

siikkiäänitteitä lainattiin jopa enemmän kuin vuonna 2001. Vedenjakaja on vuosi 

2009, jolloin lainaus on tippunut merkittävästi. Vuonna 2010 lainaus oli 68,3 pro-

senttia vuoden 2001 tasosta. Vuonna 2011 äänitteitä lainattiin kirjastoista vain 57,3 

prosenttia vuoden 2001 tasosta.  

 

Absoluuttisina lukuina musiikkiäänitteiden vuosilainaus väheni tilastoaikana 8 

917 864 lainasta 6 247 083 lainaan. Pelkästään vuosina 2007–2011 tilastoista suli 

2 484 803 äänitelainaa. Luvut ovat merkittäviä, niin kokoluokkana kuin muutokse-

na. 

 

Valtakunnallisesti saatavilla on vain yleistilastoja, mutta myös tarkemmat paikallisti-

lastot kertovat samaa. Helsingin kaupunginkirjaston tilastojen mukaan äänitteiden 

lainaus on vuosina 2007 - 2011 vähentynyt käytännössä kaikissa genreissä. Vain 

lastenlaulut ovat säilyttäneet suosionsa, mikä sekin näyttäisi liittyvän yksittäisen 

kirjaston tuomaan tilastopiikkiin. Ehkä yllättäen useat muut kuin pop- ja rockmusii-

kin genret ovat Helsingissä pudonneet jopa yleisindeksiä enemmän. Vuosina 

2007–2011 – vain viidessä vuodessa – laulumusiikin lainaus tippui yli 24 prosenttia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kok.lainaus 100,0  103,2  104,6  105,7  102,0  99,1 % 97,4 % 96,3 % 95,3 % 92,5 % 93,8 % 
Mus.äänitteet 100,0  106,6  106,7  106,9  104,0  101,6  97,9 % 91,2 % 85,1 % 68,3 % 57,3 % 
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ja soitinmusiikki yli 31 prosenttia. Kaiken äänitelainauksen kokonaispudotus oli 

23,5 prosenttia. Trendiä vetää volyymiltään ylivoimainen pop- ja rock.7

  

 

Valtakunnallisista tilastoista löytyy myös muita tietoja, jotka tukevat ajatusta muu-

toksesta. Samalla kun tallenteiden lainaus on pudonnut, kirjastojen fyysinen ääni-

tekokoelma on kasvanut merkittävästikin, reilusta 1,6 miljoonasta niteestä (2001, 

4,2 % kokonaiskokoelmasta) reiluun 2,3 miljoonaan niteeseen (2011, 5,9 % koko-

naiskokoelmasta).  

 

Kirjastojen haasteena ei siis tilastojenkaan mukaan näyttäisi olevan niinkään mää-

rä kuin muoto. 

 

 

 

Selvityksen sisältö 
 

Jokaisen selvityksen tulisi toimia päätöksenteon tukena.  Kirjastojen, kuluttamisen 

ja koko verkottuneen maailman muutos on kuitenkin haastava yhtälö. Mitä lukuja, 

toimintamalleja tai edes toivottavia suuntia voisimme löytää? 

 

Kirjastoille on tarjolla kaupallisia musiikin suoratoistopalveluja, joita kirjastot voivat 

hankkia asiakkaidensa käyttöön. Käyn selvityksessä yleisesti läpi näitä palveluja ja 

niiden toimintamalleja. En niinkään pureudu yksittäisiin tuotteisiin. Käytännön pää-

töksen kannalta tuotteiden yksittäiset ominaisuudet kuten esimerkiksi käytettävyys 

ovat keskeisiä, mutta ne kuitenkin jäävät sen jalkoihin, kuinka järkevä tai sopiva 

malli ylipäätään on kirjastoille. Kirjastoilla on myöskään harvoin valtaa siihen, mitä 

tuotteiden ominaisuudet ovat. Tilanne on huono ja usealla tavalla sama kuin kirjas-

toille tutumpien kirjastojärjestelmätuotteiden osalta. Vaihtoehtoina on lähinnä ota 

tai jätä. Poikkeuksia tähän osin on, ja olenkin pyrkinyt tuomaan niitä esille. 

 

Tärkeää ja selvityksen kannalta käytännöllisempää onkin käydä läpi kirjastojen 

tavoitteita niiden itsensä näkökulmasta. Kirjastojen toiminta perustuu muiden mu-

assa lakiin. Onkin keskeistä hahmottaa, mitä verkkojakelupalveluihin siirtyminen 

                                                
7 Helsingin tilastot 2012, viitatut tilastot selvityksen liitteenä 
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tarkoittaisi kirjastojen yleisen toiminnan kannalta. Kyse ei ole vain yksittäisen palve-

lun hankinnasta vaan muutoksesta koko alalle. 

 

Lopulta kirjastojen päätös verkkojakelun suhteen perustuu tietenkin hintaan. Olen 

kuitenkin pyrkinyt välttämään suoran hankintakustannuksen nostamista esiin liiaksi. 

Ensinnäkin kyse on sopimusasiasta. Vaikka arvioita hinnasta voidaan antaa ja ne 

ovat joillakin palveluntarjoajilla myös julkisia, hinta on lopulta neuvottelukysymys. 

Siihen vaikuttavat seikat hankintakonsortion suuruudesta palvelun sisältöön.8

 

  

Toinen syy on epäsuorempi mutta merkittävämpi. Ulkoa ostettavan palvelun han-

kintakustannus ei nimittäin kerro paljoakaan kustannuksista tai säästöistä, joita 

uuden palvelumuodon rakenteisiin tuomat muutokset kirjastoissa vaativat tai tuot-

tavat. On esimerkiksi mahdollista, että verkkojakelu tarkoittaa muutoksia kirjastojen 

tietojärjestelmiin, jopa niiden kokonaisarkkitehtuuriin. Näin ainakin jos kirjastoilla on 

kunnianhimoa modernisoida asiakasliittymiään ja kokonaispalvelujaan malliin sopi-

viksi. Mikäli fyysisen lainauksen tarve edelleen vähenee, tämä toisaalta eittämättä 

vapauttaa kirjastojen resursseja muuhun työhön. Myös varsin hankalasti lasketta-

vat aineettomat hyödyt ja menetykset on otettava huomioon. Tällainen käsite on 

muiden muassa parantunut palvelu. 

 

Kirjastojen verkkojakelusta käydyssä keskustelussa kustannuksia on usein verrattu 

kirjastojen nykyisiin aineistobudjetteihin, mutta yllämainituistakin syistä ainakin 

keskustelua varten parempi vertailukohta olisikin kirjastojen kokonaisbudjetti ja se, 

mihin suuntaan kirjastot ovat yleisesti menossa. Toinen hyvä vertailukohta voisi 

olla yksittäisen lainan hinta. Ylipäätään kyse ei ole vain selkeästä yksittäisen han-

kinnan kustannusvaikutuspäätöksestä, vaan paremminkin laajemmasta, kokonaista 

kirjastojen toimintatapaa ja asiakaspalvelumallia koskevasta päätöksestä. 

 

Mikäli jokin kirjastoille tarjolla olevista tuotteista nähtäisiin tarpeelliseksi hankkia, 

tarkastelen niiden mahdollisia hankinta-, kehittämis- ja ylläpitotapoja viimeisessä 

                                                
8 Helsingin kaupunginkirjasto julkisti vuoden 2011 lopulla arvion, jonka mukaan tanskalai-

sen BibZoom-palvelun kustannus olisi kirjastoille ”noin 0,3 euroa vuodessa asiakasta koh-

den” (Kirjastot.fi 2011). Tanskassa BibZoom ilmoittaa kirjastoille hinnakseen 1,09 kruunua 

eli noin 0,15 euroa per asukas (Bibzoom 2012a). Tuotteiden hinnat ja sisällöt luonnollisesti 

vaihtelevat, mutta voidaan olettaa, että kustannushaarukka löytyy tästä suunnasta. Jotkin 

palveluista perustuvat kiinteän hinnan sijaan edelleen latauskohtaiseen hinnoitteluun. 
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osiossa. Puran myös joitakin palvelun hankintaan liittyviä yleisiä kirjastojen ohjauk-

seen ja strategioihin liittyviä perusteluja. Kirjastot eivät tee ratkaisujaan vain niiden 

itsensä takia vaan laajemman hallinnon ohjauksessa ja asiakkaitaan varten. 
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Malleja kirjastojen musiikkipalveluiksi 
 

 

 

Ennen kirjastoille tarjottavien tuotteiden vertailua on syytä hahmottaa musiikin uu-

den kuluttamisen kenttää. Musiikin tarjonta verkossa on moninaista. Perinteiseen, 

kirjastoille tuttuun julkaisu- ja käyttömuotoon näistä perustuu vain osa. 

Perinteisen toiminnan ulkopuolelle jää merkittäviä toisenlaiseen jakelu-, kustannus- 

ja käyttötapaan perustuvia malleja. Näistä voidaan mainita muiden muassa  

 

- mukautettu radiomalli sekä musiikin löytämisen palvelut (esimerkkinä Pan-

dora, Last FM, Spotify) 

- julkaisujakelultaan poikkeavat (SoundCloud, CC-pohjaiset)  

- harmaa mutta usein laillinen alue (YouTube) 

- laittomat (laittomat torrentit, muu laiton lataus). 

 

Näiden palveluiden käyttöluvut ovat merkittäviä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisella 

Pandoralla on sen oman ilmoituksen mukaan yli 60 miljoonaa aktiivista käyttäjää.9

 

 

Juuri perinteisen mallin ulkopuoliset palvelut ovat käytännössä mullistaneet kulu-

tuksen kentän. 

Useilla palveluista – kuten Pandoralla – on tarjottavanaan hybridimalli. Kappaleet 

ovat siis esimerkiksi suoratoiston tai radiomaisen kuuntelun lisäksi myös suoraan 

ostettavissa ja ladattavissa. Uusien kuluttamistapojen rajat ovat häilyviä ja poik-

keavat perinteisestä. Esimerkiksi usein videopalveluna ajateltu YouTube voidaan 

nähdä keskeisenä musiikin uuden kuluttamisen välineenä. Tämän vuoden eteläko-

realainen hitti, Psyn Gangnam Style, ylitti YouTubessa 800 miljoonaa katsomisker-

taa viidessä kuukaudessa. Määrät ovat valtavia ja poikkeavat perinteisistä kulutta-

mistavoista. 

 

Syksyllä uutisoitiin Yhdysvalloissa varsin laajasti kyselystä, jonka mukaan YouTube 

on jopa suosituin musiikin kuluttamisen väline alle 18-vuotiaiden keskuudessa. 

Lähes kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä videopalvelua 
                                                
9 Pandora 2012 
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musiikin kuunteluun. Tätä seurasi perinteinen radio (56 %), iTunes (53 %) ja CD:t 

(50 %). Ikäluokan suosituin verkon suoratoistopalvelu Pandora jäi näistä luvuista 

huomattavasti (35 %).10

 

 

Tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaiset nuoret löytävät siis musiikkinsa verkosta, 

mutta eivät ole kovinkaan kiinnostuneita maksamaan siitä. Sama näyttäisi pätevän 

myös meillä.11

 

 

Alan muutos ei siis koske vain saatavuuden uutta väylää vaan kokonaista uutta 

kuluttamisen mallia. Tämä on hyvä myös kirjastojen ottaa huomioon. Toisenlainen, 

perinteisestä poikkeava sisältöjen jakelu haastaa kirjastot myös silloin, kun ne har-

kitsevat perinteisen mallin mukaista verkkojakelua. 

 

Perinteisempään julkaisumuotoon (albumi, kappale) perustuvia palveluja on Suo-

messakin tarjolla lukuisia. Palveluiden maarajoitteet ovat edelleen merkittävä tekijä. 

Alan suurista toimijoista Google avasi juuri palvelunsa myös Euroopassa, mukaan 

lukien Suomessa.12 Ala on jatkuvassa muutoksessa. Tuotteita ja palveluja on usei-

ta.13

 

 

Merkittävimmät, Suomessa käytettävissä olevat perinteiseen malliin perustuvat 

palvelut voidaan jakaa suoratoistettaviin, kuukausiveloitukseen perustuviin palve-

luihin sekä vanhempiin, lataukseen ja yksittäisten albumien ja kappeleiden ostami-

seen perustuviin palveluihin. 

 

Näistä ensimmäiseen voidaan kuuluvat esimerkiksi suositut Spotify ja Rdio. 

 

Spotify 

- työpöytäohjelmisto, mobiilisovellukset, selainversio tulossa 

- yli 15 miljoonaa raitaa (kaikki merkittävät levy-yhtiöt) 

                                                
10 Smith 2012 
11 Omaa tarinaansa kulutuksesta kertoo myös Helsingin Sanomien tuore uutinen, jonka 

mukaan luvaton nettilataaminen on nuorten yleisin rikos (Sippola & Vihavainen 2012). Kes-

kityn tässä kuitenkin laillisiin musiikin kuluttamisen tapoihin. 
12 Etherington 2012 
13 Kuvan tuoteskaalasta ja palvelukentän värikkyydestä saa esimerkiksi Wikipedian listauk-

sesta (Wikipedia 2012: List of Online Music). 
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- kopiosuojattu suoratoisto, myös ilman verkkoyhteyttä, lisäksi kappaleita voi 

ladata 

- suoratoisto: ilmainen, mainosrahoitteinen versio tai maksullinen versio (4,99 

€ / kk Spotify Unlimited  / 9,99 € / kk Spotify Premium)  

- kappaleiden lataushinta 0,60-1,59 € 

 

Rdio 

- työpöytäohjelmisto, mobiilisovellukset, selainversio 

- yli 18 miljoonaa raitaa (kaikki merkittävät levy-yhtiöt) 

- kopiosuojattu suoratoisto, myös ilman verkkoyhteyttä 

- suoratoisto: 4,99 € / kk Web / 9,99 € / kk Unlimited, ei mainosversiota 

 

Myös latausmalli on edelleen vahva. Näistä tärkein on iTunes. 

 

iTunes 

- työpöytäohjelmisto 

- yli 28 miljoonaa raitaa (kaikki merkittävät levy-yhtiöt) 

- suojaamaton lataus 

- kappaleiden lataushinta 0,69-1,29 € 

 

Lisäksi Suomessa toimii edelleen vanhempia edellisen sukupolven latauspalveluja. 

Näitä ovat esimerkiksi DigiAnttila ja MTV3 Store Download. Useat tällä mallilla toi-

mineet pienemmät toimijat ovat jo lopettaneet toimintansa. 

 

Jos vertailemme kaupallisia palveluja mahdolliseen kirjastojen verkkojakeluun, tär-

keä huomio on, että suositut kaupalliset musiikkipalvelut ja etenkin suoratoistopal-

velut ovat enemmän kuin pelkkiä lataus- tai kuuntelupalveluita. Paremminkin kyse 

on palvelukokonaisuuksista, joihin sisältyvät soittolistat, yhteisöllisyys, mobiilisovel-

lukset, uuden musiikin löytämiseen keskittyvät palvelut ja esimerkiksi offline-käyttö. 

Palveluiden käytettävyyden ja joustavuuden merkitystä ei tule väheksyä. Esimerk-

kinä voidaan käyttää vaikkapa Soneran Viihdepakettia, jonka osana voi tilata Spoti-

fyn televisioon.  

 

Käytettävyyden ja palveluiden kokonaisajattelun merkitystä on vaikea korostaa 

liiaksi. Käytettävyydeltään ja kokonaispaketoinniltaan kirjastoille tällä hetkellä tarjot-

tavat tuotteet jäävät selvästi jälkeen niiden suosituista kaupallisista vastineista. 
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Mutta kuinka merkittäviä ja suosittuja uudet kaupalliset musiikin verkkopalvelut 

sitten ovat?   

 

Palveluiden sisältö- ja käyttäjämääristä on toisinaan vaikea saada yksityiskohtaisia 

lukuja, mutta joitain sentään tietoja palvelut antavat itsestään. Spotifyllä oli sen 

oman ilmoituksen mukaan tämän vuoden joulukuun alussa yli 20 miljoonaa käyttä-

jää, joista yli 5 miljoonaa käyttää palvelun maksullista versiota.14 Suoratoistopalve-

luiden noususta huolimatta iTunes on käyttäjämäärissä edelleen omassa sarjas-

saan. Se on ollut Yhdysvaltojen suurin musiikinjakelija vuodesta 2008, maailman-

laajuisestikin alkuvuodesta 2011. Arvioidaan, että lokakuussa 2012 iTunes Storella 

oli 64 prosenttia koko musiikin verkkomyynnistä Yhdysvalloissa. Maailmassakin 

sen osuus oli arvioiden mukaan 29 prosenttia.15

 

Suomessa äänitemyynnin kehitystä tilastoi Musiikkituottajat – IFPI Finland. Sen 

mukaan digitaalinen musiikkimyynti oli tämän vuoden elokuussa noin 31 prosenttia 

musiikin kokonaismyynnistä Suomessa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 

osuuteen syntyi kasvua 26 prosenttia.

 

16 Verkkopuolen noususta huolimatta alan 

kokonaismyynti kuitenkin laskee. CD-myynnin lasku vei kokonaismyynnin vuoden 

ensimmäisen puoliskon aikana noin 6 prosenttia pakkaselle.17

 

 

Viimeisimmät tilastot vahvistavat, että digitaalisten palveluiden suosio on Suomes-

sa edelleen kovassa kasvussa. Lokakuuhun mennessä digitaalinen myynti saavutti 

Suomessa 35 prosenttia kokonaismarkkinasta, ja suoratoistopalveluiden suosio 

kasvoi vuoden alusta lähes 55 prosenttia. Luvuissa näkyvät suoratoistopalveluiden 

kuten Spotifyn ja Rdion kasvava suosio.18

  

 

Sama kehitys on nähtävissä maailmalla. Alan standarditilastojen mukaan digitaali-

sen musiikin albumimyynti kasvoi Yhdysvalloissa vuoden 2012 ensimmäisellä puo-

liskolla 14 prosenttia. Vaikka verkkomyynti tulee rikkomaan taas ennätykset, se ei 

kuitenkaan albumimyyntiä mitaten edelleenkään ole ohittanut CD-levyjen myyntiä – 

                                                
14 Weber 2012 
15 Archer 2012 
16 IFPI 2012a 
17 IFPI 2012b 
18 IFPI 2012c 
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digimyynti oli alkuvuonna 38 prosenttia kokonaismyynnistä. Jos lasketaan digitaali-

sen myynnin kokonaisvaikutus (albumien lisäksi myös kappaleiden myynti), osuus 

on jo huomattavasti suurempi, 57,7 prosenttia.19

 

CD on siis edelleen merkittävä musiikin jakelutuote. Sen suunta on kuitenkin alas-

päin. Ja kuten jo todettua, se edustaa erilaista mallia kuin uudemmat verkkojake-

luun nojaavat palvelut, jotka ovat nousemassa. 

 

 

Mainittakoon, että vuosi oli hyvä myös vinyylilevyille. Niiden myynti kasvoi saman 

tilastoinnin mukaan alkuvuonna 14 prosenttia. 

 

 

 

Kirjastoille tarjottavia palveluja 
 

Kaupallisiin palveluihin verrattavat mutta erityisesti kirjastoille tarjottavat palvelut 

voidaan myös jakaa karkeasti latauspalveluihin ja suoratoistopalveluihin. Lataus-

palveluja ovat esimerkiksi tuotteet Freegal Music ja OverDrive Music, suoratoistoon 

perustuvia esimerkiksi Naxos Music Library ja Bibzoom.dk. 

 

Kirjastoille tarjottavissa palveluissa voi olla myös jotain varsin epäkirjastomaista, 

ainakin ensisilmäyksellä. Miltei kaikki niistä perustuvat ajatukseen lainasta, joka 

käytön jälkeen palautetaan. Toimintamalli vastaa fyysisen kirjaston toimintaa. Mutta 

myös poikkeavia malleja on.  

 

Yksi tällaisista on Freegal Music -palvelun malli, jossa asiakas voi viikossa lainata 

tietyn määrän suojaamattomia kappaleita, jotka asiakas lainauksen jälkeen voi 

myös pitää itsellään. Lainaa ei koskaan ”palauteta”, vaan lainan jälkeen asiakas 

omistaa lainaamansa kappaleet. Malli on erikoinen, sillä se muuttaa koko lainauk-

sen käsitteen. Kirjastosta syntyy lainaamisen ja palauttamisen sijaan suora aineis-

ton subventoija kuluttajalle. Se onkin herättänyt keskustelua.20

                                                
19 Nielsen 2012 

 Freegal on kuitenkin 

saanut myös suosiota, erityisesti yhdysvaltalaisten kirjastojen keskuudessa. 

20 Yhdysvalloissa jonkinlaisen kohun aiheutti suositun Librarian in Black –blogin teilaus 

Freegal-palvelulle (Librarian in Black 2011). Suomea ajatellen Freegalin malli kolmen kap-
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Myös laajemmin palveluissa on perinteisestä kirjastopalvelusta poikkeavia piirteitä. 

Kaupallisten suoratoisto- ja latauspalveluiden idea on niiden kattavuus. Palveluiden 

kautta on saatavissa yleensä yhden tai useamman levy-yhtiön miltei koko katalogi. 

Vaikka tarjonnassa on usein mainittuja puutteita (kuten suosittujen artistien kohdal-

la)21

 

, niiden toiminta-ajatukseen ei kuulu kirjastoille tuttu kokoelmanhallinta. Kyse 

on tässäkin mielessä kokonaispalvelusta. Tarjolla todella on valtavat määrät mu-

siikkia ja tavalliselle kuluttajalle myös varsin kattavasti. Kattavuus tarkoittaa kuiten-

kin usein lähinnä vain populaarimusiikkia, ei esimerkiksi taidemusiikkia. Perinteisiin 

kirjastopalveluihin verrattaessa klassisen musiikin saatavuudessa on palveluissa 

selviä aukkoja. 

Kirjastoille tarjottavissa palveluissa saatavuuden rajoitteet ovat suurempia. Tarjolla 

voi esimerkiksi olla vain yhden suuren levy-yhtiön katalogi (kuten Freegal ja Sony 

Music) tai pääasiassa vain tietyn laajan genren aineisto (Naxos ja klassinen mu-

siikki). Näistäkin rajoitteista huolimatta palveluiden tietty rajattomuus voi tuottaa 

kirjastoille haasteita, sillä palvelumalli on kirjastoille poikkeava. Kirjastoilla on usein 

myös vain vähän vaikutusvaltaa siihen, mitä aineistoa on tarjolla. Yleensä valitta-

vana on vain kokonaistuote.  

 

Fyysisen kokoelman vahvuuksia on ollut sen saatavuuden varmuus, mutta verkko-

palveluiden kokoelmat myös elävät, eikä niiden kokoelmien jatkuvuudesta ole taet-

ta. Palvelut ja aineistot ovat esimerkiksi olemassa vain niin kauan kuin kirjastoilla 

on sopimus palveluntarjoajan kanssa. Kirjastojen kokoelmapoliittista hankintalo-

giikkaa tai siihen liittyvää jatkuvuutta palvelut eivät tunne.  

 

Sama pätee kirjastojen perinteiseen vahvuuteen, aineiston kuvailuun ja löytämi-

seen. Palvelut eivät yleisesti ottaen tunne eivätkä käytä kirjastojen käyttämiä luoki-

tus- tai kuvailutapoja, vaan toimivat itsenäisinä, erillisinä palveluina, joilla on oma 

toimintalogiikkansa. Tällä on merkittäviä vaikutuksia kirjastojen palvelukokonaisuu-

den ja esimerkiksi tuotteistamisen hallintaan.  

 

                                                                                                                                   
paleen viikkorajoitteineen  tuntunee Spotifyn nykyiselle ilmaiskäyttäjälle lähinnä huvittaval-

ta. 
21 Nämäkin rajoitteet jatkuvasti poistuvat. Spotify-palvelusta löytyy nykyään esimerkiksi 

Metallica, yksi verkkojakelun näkyvimmistä vastustajista (Spotify 2012). 
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Kirjastot usein kritisoivat palveluiden kuvailun ja hakuominaisuuksien heikkoutta. 

Kritiikki onkin perusteltua, joskin samalla se kertoo siitä, että kirjastoilla on pitkään 

ollut omat tapansa jäsentää sitä, mitä hyvä löydettävyys tarkoittaa. Käyttäjälle mo-

nisyisiä hakulogiikoita tärkeämpää on esimerkiksi käytettävyys. Kuvailu- ja ha-

kuongelmia hankalampi seikka on kuitenkin juuri palveluiden eriytyminen.  

 

Mikäli kirjastot eivät asiaan voi vaikuttaa, on luultavaa, että asiakkaalle kirjasto pirs-

taloituu joukoksi erillisiä verkkopalveluita ja verkko-osoitteita, joilla on vähän tai ei 

ollenkaan yhteistä keskenään. Haaste on merkittävä. Kirjastojen tulisi pystyä hallit-

semaan omaa palvelukokonaisuuttaan, sen markkinointia ja sitä, mitä se käyttäjil-

leen pyrkii viestimään. 

 

Lopulta onkin hyvä kysymys, miten kirjastomainen on kirjaston verkkojakelupalvelu, 

jonka ainoa ”kirjastomaisuus” syntyy saatavuuden rajoittamisesta. Usein muistute-

taan, että äänitteet ovat perinteisesti olleet vain osa kirjaston tarjoamaa musiikki-

palvelua. Sisältöjen kuvailu, aineistojen avaaminen ja esittely sekä esimerkiksi ai-

neistolajien välinen linkitys (levy, nuotti ja kirja samasta sisällöstä) ovatkin olleet 

kirjastojen vahvuuksia. Kirjastoille tarjottavat suoratoistopalvelut miltei kaikissa ta-

pauksissa toimivat toisin, välittäen vain itse suoran sisällön.22

 

 Ajatus myös lähenee 

taas osaltaan kulttuurisetelimallia. Mallissa kirjastoilla ei ole aktiivista tehtävää pal-

veluiden määrittämiseen, kehittämiseen tai edes niiden hallinnointiin. Niiden osaksi 

jää lähinnä maksumiehen rooli. 

Tarjottavista tuotteista merkittävin poikkeus on Tanskassa toimiva Bibzoom, jossa 

kirjastoille on tyypitetty edes jonkinlaista roolia. Se on muutenkin palveluista monel-

la tapaa kiinnostavin. Muista poiketen se on varsin pitkälle kirjastojen itsensä mää-

rittämä. 

 

 

                                                
22 Kirjastojen vahvuuksia ei tulisi kuitenkaan liioitella. Palvelut tarjoavat monia käytettävyy-

teen ja kätevyyteen liittyviä haku- ja sisältöpalveluja, joihin kirjastot eivät omissa palveluis-

saan ole pystyneet. Näitä ovat esimerkiksi kattavat kansikuvat, soittolistat ja linkitykset eri 

palveluihin. Etenkään kirjastojen MARC-tyyppisen luetteloinnin ansioita ei tulisi liioitella. 

Verkkopalveluja ajatellen ajattelumalli on monin tavoin vanhentunut.  
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Bibzoom23

- työpöytäohjelmisto (PC ja Mac), mobiilisovellukset (Android, rajoituksin, 

vain osa aineistosta) 

 

- yli 10 miljoonaa raitaa (kaikki merkittävät levy-yhtiöt) 

- kopiosuojattu suoratoisto, lisäksi kappaleita voi ladata (Windows Media Au-

dio, laina-aika 7 päivää) 

- aineistoa viidellä kielellä: musiikkia, elokuvia ja e-kirjoja 

- artikkeleja ja suosituksia 

- tanskalaisen kulttuurin sivusto, historiallisia äänitteitä, yhteistyötä Tanskan 

radion kanssa 

- kirjaston maksamalla vuosimaksulla asiakkaalle rajaton käyttö 

 

Bibzoom ei ole vain musiikkipalvelu, vaan yleisemmin tanskalaisten yleisten kirjas-

tojen digitaalisen lainauksen alusta. Musiikin lisäksi se sisältää elokuvia, e-kirjoja ja 

kulttuuriaineistoa sekä muiden muassa Tanskaan muuttaneille suunnattua vieras-

kielistä aineistoa.  

 

Bibzoom on muihin kirjastoille tarjottaviin palveluihin verrattaessa varsin kirjasto-

mainen. Sillä on myös varsin selkeästi määritetyt kohdeyleisönsä. Musiikin suhteen 

niiksi mainitaan lapset ja nuoret (musiikkikasvatus), ikääntyvä väestö (digitaalinen 

kuilu) ja maahanmuuttajat (maailmanmusiikki).24

 

 

Palvelu on kehittänyt Århus Statsbiblioteket, joka toimii Tanskassa yleisten kirjasto-

jen keskuskirjastona. Palvelu avattiin jo vuonna 2004 osana Tanskan kulttuurimi-

nisteriön silloista aloitetta. Palvelu on siis ollut olemassa jo ennen vastaavien kau-

pallisten palveluiden tuloa markkinoille. Vuoteen 2010 saakka sen nimi oli net-

musik.dk. Vaikka kirjastot pyrkivät korostamaan, ettei palvelu kilpaile kaupallisten 

palveluiden kanssa, on sillä Tanskassa varsin poikkeava asema. Usein sitä vertail-

laankin suoraan esimerkiksi Spotify-palveluun.25

 

 

Bibzoom-mallissa lisenssien hankinta ja muiden muassa käyttöliittymän ylläpito on 

ulkoistettu. Sen taustalla oleva kirjastokonsortio Århusin keskuskirjaston vetämänä 
                                                
23 Tiedot on koottu julkisista lähteistä, kuten lehdistötiedotteista ja nettisivuilta. Niihin kan-

nattaa suhtautua suuntia antavina. 
24 Mijs 2012b 
25 Esim. DR 2012 
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vastaa palvelun kirjastomaisesta puolesta. Palvelussa on esimerkiksi kirjastonhoi-

tajien vetämä musiikkitoimitus. Konsortio on varsin kattava ja palvelu laajasti käy-

tössä.26 Palvelu on ainakin sen omien tilastojen mukaan Tanskassa myös erittäin 

suosittu.27 Palvelua kehitetään ilmeisen jatkuvasti. Uudet tulokkaat palveluun ovat 

esimerkiksi tietopalvelumaiset kysy musiikista -ominaisuudet.28

 

  

Vaikka Bibzoomin sisältömäärä on vaikuttava, myös siinä on rajoitteita. Bibzoom 

toimi useita vuosia pelkästään latauspohjaisena. Kun se kesäkuussa 2012 uudisti 

malliaan suoratoistopalveluksi, osa suurista levy-yhtiöistä päätyi vaatimaan lisära-

joitteita, sillä sen nähtiin kilpailevan kaupallisten palveluiden kanssa. Palvelussa 

onkin nyt rajoitteita Universalin ja Sonyn musiikin käytölle.29

 

 

 

 

Kokemuksia ja vaihtoehtoja 
 

Kokemuksia kirjastojen verkkojakelusta toki on myös muualta kuin Tanskasta. 

  

Belgiassa on Flanderin alueella yli kolmeasataa kirjastoa palveleva kirjastojen digi-

taalinen palvelukeskus nimeltä Bibnet. Kyseessä on eräänlainen puolikansallinen 

toimija, joka tarjoaa yleisille kirjastoille muiden muassa keskitettyjä hakupalveluja. 

Kyse on samantapaisista palveluista kuin tuleva kotimainen Kansallinen digitaali-

nen kirjasto tai Kirjastot.fi:n nykyinen Frank-monihaku.  

 

                                                
26 Palvelun hallintakonsortioon kuuluu Statsbiblioteketin lisäksi Odensen, Herningin ja Aa-

benraan yleiset kirjastot sekä,Tanskan Kansalliskirjasto. Malli on aidosti kansallinen.  
27 Bibzoomin omien tilastojen mukaan kesä-marraskuussa 2012 palvelusta ladattiin Tans-

kassa lähes 5,5 miljoonaa raitaa. Suoratoistojakin kertyi yli 2 miljoonaa. (Bibzoom 2012d) 

Lukuihin tulee suhtautua varauksella. Ne sisältävät ilmeisesti myös mm. automaattiset uu-

sinnat. Tämäkin huomioon ottaen luvut ovat suuria. 
28 Bibzoom 2012c 
29 Rajoitteet koskevat lähinnä uusimista. Nykymallissa Universalin ja Sonyn materiaalia voi 

palvelussa lainata/uusia neljä kertaa peräkkäin, jota seuraa kuukauden karenssi. (Statsbi-

blioteket 2012a). Rajoitteita on jouduttu asettamaan myös Bibzoom Shuffle –

mobiilisovellukseen (Android), joka on eräänlainen musiikin löytämiseen keskittyvä osa 

Bibzoomia. Siitä on karsittu pois Universalin aineisto. (Bibzoom 2012b) 
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Bibnetin kokeilussa on ollut kirjastojen tarjoama musiiikin suoratoistopalvelu Bib.fm. 

Sen mallissa aineistojen lisensointi ja palvelukokonaisuus on rakennettu itse yh-

dessä paikallisen kumppanin kanssa. Palvelulla on ollut haasteita sisältöjen lisen-

soinnista asiakasmäärien vähyyteen. Palvelu on parhaillaan tauolla odottamassa 

päätöstä jatkosta.30

 

Ranskassa kirjastoilla on puolestaan jo varsin pitkään ollut kokeilussa kaupallisen 

MusicMe-palvelun kirjastolaajennus. Sen kautta on saatavilla noin 6 miljoonan rai-

dan lisäksi esimerkiksi web-radiomaisia palveluja. Vaikka kokemukset ovat pilotti-

vaiheessa olleet myös hyviä, myös tällä palvelulla on ollut haasteita saavutettavuu-

den kanssa. Esimerkiksi Strasbourgin alueella käyttäjiä on ollut vain muutamia sa-

toja. Kokemuksien mukaan käyttäjiä on saavutettu lähinnä 35-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien keskuudessa.

 

31

 

 

Alankomaissa musiikkikirjastomalli on alkujaankin ollut varsin omintakeinen. Cent-

rale Discotheek Rotterdam (CDR) on esimerkiksi jo kauan digitoinut omaa materi-

aaliaan ja tarjonnut sitä tässä muodossa käytettäväksi tiloissaan. Kirjastojen tar-

joama ja jo useamman vuoden toiminut DigiLeen-palvelu (Naxos ja indie-yhtiöitä) 

on jo lopetettu käyttäjämäärien jäädessä vähäiseksi. Myös tämän palvelun ikäseg-

mentti oli varsin korkea (käyttäjistä yli puolet yli 50-vuotiaita). Kirjastot ovat käyneet 

neuvotteluja levy-yhtiöiden kanssa CDR:n yli 400 000 digitoidun levyn saattami-

seksi verkkojakeluun. Viimeisimpien tietojen mukaan suunnitelmissa on uuden 

verkkojakelupalvelun rakentaminen yhteistyössä Universalin kanssa.32

 

 

Ruotsissa toiminnassa on Musikwebb, jonka kautta kirjastonkäyttäjille tarjotaan 

reilua 4 miljoonaa musiikkikappaletta. Palvelu toimii latausperiaatteella. 

 

Kirjastoilla on siis monenlaisia ja monenkirjavia kokemuksia verkkomalleista jo pel-

kästään Euroopassa. Kokemuksista erottuu ainakin se, että laajasti ottaen malleja 

on kaksi: valmiin, täysin ulkoistetun tuotteen hankinta tai sen rakentaminen kirjas-

tomaisen pohjan päälle. Molemmissa on haasteensa. Etenkin viimeksi mainitut 

ovat onnistuneet tehtävässään tähän mennessä varsin huonosti. Se onkin tavoista 

kunnianhimoisempi ja haasteellisempi. 
                                                
30 Mijs 2012b 
31 Galaup 2011, Mijs 2012b 
32 Mijs 2012b 
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Kirjastoille ainakin eräänlainen malli on myös pelkkä aineistojen linkittäminen. Tätä 

on kokeiltu esimerkiksi edellä mainitussa belgialaisten kirjastojen monihaussa. 

Esimerkiksi Spotifyn tai iTunesin linkittäminen kirjastojen hakuliittymiin onkin mah-

dollista. Yleisesti ottaen verkon avoimen tiedon ja avoimien tai puoliavoimien sisäl-

töjen linkitys kirjastojen tietojärjestelmiin on tietenkin kannatettavaa. Kirjastoilla on 

tietynlainen välittävä tehtävä, jonka kautta tämä voidaan nähdä mielekkääksi. Ne 

myös rikastavat kirjastojen omia hakuluetteloita. Moderneissa ympäristöissä linkitys 

voidaan tehdä koneellisesti. Yksi ratkaisu onkin se, että kirjasto toimii vain verkon 

avointen tai puoliavointen sisältöjen linkittäjänä. 

 

Astetta pidemmälle ajatuksen vie Hollannissa tehty OpenBibliotheken.nl, joka tar-

joaa kirjastomaisen hakuikkunan muiden sisältöjen muassa Pirate Bay -palveluun. 

Aloite on yksityinen ja pamflettimainen, verkon vapautta ja kirjastojen puuttuvia 

oikeuksia korostava. Sitä kuitenkin tukevat useat merkittävät kirjastoalan vaikuttajat 

Hollannissa.33

 

 

Tällaista keskustelua ei suomalaisessa kirjastomaailmassa ainakaan vielä olla näh-

ty. Suomesta poiketen kirjastojen oikeuksiin ja verkkojakelun haasteisiin ollaan 

otettu kipakastikin kantaa maailmalla, esimerkiksi Ruotsissa.34

 

 

 

 

Haasteita ja kysymyksiä 
 

Kirjastojen verkkojakelu nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät kirjastojen tietoin-

frastruktuuriin ja niiden käsitykseen siitä, millainen kirjastojen kokonaispalvelupa-

ketti voisi olla. 

 

                                                
33 Bibliotheekblad 2012. Jeroen & Mijnsbergen 2012 
34 Esimerkiksi Ruotsin kirjastoseuran Säg hej till din nya bibliotekarie –kampanja herätti 

monenlaisia reaktioita tämän vuoden kesällä ja syksyllä. Mainoksen muotoon muokatussa 

pamfletissa esitettiin, että kirjastojen e-kirja-asioita vetää stereotyypitetty bisnesmies, siis 

markkinavoimat, ei kirjastot. Jos mitataan huomioarvoa, kampanjassa myös onnistuttiin. 

Biblioteksföreningen 2012. 
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Verkossa kirjastojen pääpalvelu on pitkään ollut aineistohaku. Sen pääasiallinen 

tehtävä on ollut kertoa asiakkaalle, löytyykö jokin kirja tai levy kirjastosta. Kyseessä 

on metatietovaranto, jonne kirjastot tuottavat metatietoja aineistoistaan. Aineisto-

luettelo on myös tiedonhaun väline, mutta lopulta kuitenkin viitetietokanta, jolla on 

välittävä, yleensä aineiston paikantamisen tai lainatilanteen selvittämiseen liittyvä 

tehtävä. 

 

Kirjastojen tietojärjestelmillä on ollut omat ongelmansa. Erityisesti asiakkaille suun-

nattu palvelupinta ei ole useinkaan pysynyt verkon muun kehityksen mukana. Asi-

akkaiden näkökulmasta ne ovat kuitenkin tähän saakka yleensä toimittaneet tehtä-

vänsä. 

 

Mutta miten nykymalli taipuu tilanteeseen, jossa kirjastot toimivat myös sisältöjen 

verkkojakelijoita? Kuten jo mainittua, riskinä on palvelukentän pirstaloituminen 

käyttöliittymiksi ja brändeiksi, jotka muistuttavat toisiaan vain vähän tai ei lainkaan. 

Tälle on hankala nähdä nykytilanteessa käytännöllistä vaihtoehtoa. Kirjastojen ny-

kyinen tekninen ympäristö ei yleisesti tue palvelurakenteiden kätevää laajentamista 

esimerkiksi niin, että kirjastot säilyttäisivät asiakkailleen vain yhden tai edes vain 

muutaman palveluikkunan.  Kirjastojen aikaisemmin tekemät sitoumukset ja pää-

tökset kuten suljettujen kirjastojärjestelmien ja verkkokirjastosovellusten hankinnat 

estävät nyt parhaiden ratkaisujen tekemisen.35

 

 

Kirjastojen onkin tässä vaiheessa pyrittävä löytämään muita tapoja, joilla asiakkaat 

rakenteista huolimatta löytäisivät palvelut mahdollisimman helposti – kokonaisuu-

dessaan. Yksinkertainen tapa on verkkoaineistojen linkitys nykyisiin aineistoluette-

loihin. Vaikka itse palvelut hajoaisivat useaan eri käyttöliittymään, haaste on siis 

ainakin kierrettävissä jos ei ylitettävissä. Tästä on myös syytä pitää kiinni, sillä kir-

jaston vahvuuksia on juuri keskitetty, kaiken aineiston sisältävä palvelu, jossa asia-

kas voi samasta palvelusta löytää paitsi musiikkia, myös siihen liittyvän kirjan tai 

vaikkapa nuotin tai libreton. 

                                                
35 Rakenteiden muuttaminen on haasteellista, mutta siihen tulisi ehdottomasti pyrkiä. Toi-

mivia esimerkkejä on olemassa, muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Esimerkiksi Tans-

kassa Bibzoomin metadata on saatavissa kirjastojen Ting-ympäristöön, jota käyttävät mui-

den muassa Århusin ja Kööpenhaminen kaupunginkirjasto (Bibzoom 2012a). Taustalla ei 

ole vain Bibzoomin ratkaisut vaan laajempi Tanskassa toteutettu kirjastojen tietojärjestelmi-

en avoimuus- ja laajennettavuusajattelu. Tästä Suomessa olisi paljon opittavaa. 
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On vielä kuitenkin avoinna, kuinka tämä ratkaistaan käytännössä. Auki on esimer-

kiksi se, kuka mallissa tuottaisi järjestelmien metatiedot. Tämäntapaisia käytännön 

kysymyksiä on paljon. Ne riippuvat myös valitun palvelun ratkaisuista. 

 

Palvelukentän hajoamiseen ja teknisiin kokonaisratkaisuihin on syytä kiinnittää 

vakavaa huomiota. Laajempi ja ratkaisuihin vaikuttava kysymys on, onko yleisten 

kirjastojen verkkojakeluratkaisu esimerkiksi paikallinen vai valtakunnallinen, ja kuka 

valtakunnallisessa mallissa vetäisi ja koordinoisi palvelua. Kysymys on paitsi käy-

tännöllinen (käyttöliittymän kääntäminen, vastuu sisältötyöstä, laajempien tietojär-

jestelmätason kysymysten ratkaiseminen) myös hallinnollinen (hankinta, kilpailutus, 

koordinointi).  

 

Jonkinlainen valtakunnallinen ratkaisu olisi kirjastoille toivottava jo siksi, ettei yh-

denkään yksittäisen kirjaston voimavarat muutokseen yksinään riitä. On myös 

mahdollista, että malli on esimerkiksi osin pohjoismainen. Palaan tähän seuraa-

vassa osiossa. 
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Näkökulmia ja käytännön kysymyksiä 
 

 

 

Kuten muuhunkin kirjastojen toimintaan, kysymykseen verkkojakelusta voidaan 

hakea ohjausta kirjastolaista ja muiden muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kir-

jastoille suuntaamista tavoitteista. 

 

Ministeriö on seurannut tilannetta ja tuntuu tuntevan sen varsin hyvin. Sen julkai-

sema Kirjastopolitiikka 2015 muiden muassa muistuttaa, että kirjastoilla tulee tarvit-

taessa olla kyky tunnistaa palvelutarpeiden muutos. Se myös huomioi, että tämä 

voi tarkoittaa kirjastoille totutuista vanhoista palvelumalleista luopumista.36

 

 Tätä voi 

lukea varsin suoranakin tekstinä. 

Kirjastolaki 904/1998 puolestaan linjaa yleisten kirjastojen tavoitteeksi ”edistää vä-

estön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastuk-

seen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvä-

listymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen”. Lain mukaan kirjastotoiminnassa on 

tavoitteena edistää myös ”virtuaalisten verkkopalveluiden ja niiden sivistyksellisten 

sisältöjen kehittymistä”. Sekä laki että ministeriön linjaus painottavat kansalaisten 

tasa-arvoisuutta. 

 

Valmistumassa olevassa yleisten kirjastojen e-aineistostrategiassa painotetaan 

näiden lisäksi myös hallitusohjelman viitekehystä. Hallitusohjelman tietoyhteiskun-

taosuus tähdentää yhdenvertaisuusperiaatetta myös kulttuurin osalta.37 Yleisten 

kirjastojen neuvoston strategia 2011–2016 puolestaan listaa tiedonsaannin vapau-

den yhdeksi yleisten kirjastojen viidestä arvosta ja mainitsee kirjastojen kriittiseksi 

menestystekijäksi kirjastojen yhteisten verkkopalveluiden jatkuvan kehittämisen.38

 

 

Helsingin kaupunginkirjaston uudistettu strategia mainitsee koko kirjaston ajatuk-

sen uudistustarpeen. 

                                                
36 Opetusministeriö 2009 
37 Sähköiset sisällöt 2012a, 1 
38 Yleisten kirjastojen neuvosto 2011, 2, 7.  
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Yhteenvetona voitaneen todeta, että ainakin nykytilanteessa on pitkälti kirjastojen 

itsensä määriteltävissä, miten tärkeänä ne musiikin sisältönä käyttäjilleen näkevät. 

Kirjastolaista, ministeriön tavoitteista tai hallitusohjelmasta ei löydy ainakaan mi-

tään sellaista, joka ei kannustaisi kirjastoja musiikin verkkojakelun suhteen suoraan 

toimeen. Esimerkiksi kirjastolakia voidaan lukea päinvastoin jopa velvoittavana. 

Kirjastojen omat strategiat ovat laajoja linjauksia, joissa vältetään ottamasta kantaa 

yksittäisiin ratkaisuihin. Ne kuitenkin laajasti tukevat ajatusta kirjastojen uudistumi-

sesta. 

 

Verkkojakeluratkaisu on kirjastoille myös käytännön kysymys, jossa punnittavana 

ovat resurssit, kustannukset ja saavutettavat tulokset. Argumenttina valinnan puo-

lesta voidaan käyttää kansalaisten eriarvoistumista tilanteessa, jossa sisällöt eivät 

kuitenkaan ole kaikille ilman kirjastoa saatavilla. Periaate on kirjastoille keskeinen. 

 

On myös muistettava, että maan kirjastokenttä ole vain pääkaupunkiseutu tai muut 

suuret kirjastot, joilla on jo edes jonkinlaista kokemusta e-aineistojen jakelusta. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tänä vuonna julkaiseman arvioinnin mukaan 

yleisten kirjastojen verkkoaineiston hankintakulut kaikista aineistohankinnoista oli-

vat koko maan keskiarvon mukaan vain 2,6 prosenttia. Jopa neljännes yleisistä 

kirjastoista ei hanki mitään maksullista verkkoaineistoa. Kirjastot ja asiakkaat eriar-

voistuvat kovaa vauhtia. Kuten sama julkaisu toteaa, kyse on myös negatiivisesta 

kierteestä, jossa asiakkaat eivät osaa kirjastoilta e-aineistoja kysyä, koska niitä ei 

ole tarjolla.39

Hankintaan kannustaa myös kirjastojen nykyisten musiikkipalveluiden ilmeinen 

suunta. Kirjastojen on syytä vastata palveluidensa vähenevään käyttöön aktiivisella 

otteella. Mikäli kirjastojen merkittävät tuotantomittarit eivät täyty tai ne ovat palvelu-

tilanteeseen verrattuna väärät, voi ratkaisuna olla rakenteellisten uudistusten sijaan 

leikkaukset. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2012 
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Kuka tekee, miksi tehdään 
 

Mutta jos tehdään, miten ja kenen kanssa? Yleisten kirjastojen viime vuosina tuot-

tamien strategioiden ja linjausten viesti on selvä: yhdessä yleisten kirjastojen yhtei-

sen konsortion kautta. Esimerkiksi yleisten kirjastojen e-aineistostrategian luonnos 

suosittaa, että ratkaisun on syytä olla keskitetty.40

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivillä esiteltiin joulukuussa 2012 luonnos 

uudeksi kirjastoasetukseksi. Myös sen viesti on vastaava. Luonnoksen keskuskir-

jastotehtäviä koskeva osa painottaa Helsingin kaupunginkirjastolle – maan keskus-

kirjastolle – tehtäviä, joita käytännössä on nähty vielä vähän. Luonnoksessa mui-

den muassa todetaan, että on keskuskirjaston vastuulla ”kehittää ja tarjota yhteis-

työssä muun kirjastoverkon kanssa kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tar-

peellisia yhteisiä verkko- ja tietopalveluja sekä työmenetelmä.”41

 

 Lauseen takana 

on ajatus, että on juuri keskuskirjaston vastuulla osata ja nähdä, kehittää ja tarjota. 

Ratkaisun on siis oltava valtakunnallinen ja sen vetäjä on keskuskirjasto, Helsingin 

kaupunginkirjasto. Keskitetyn ratkaisun tavoitteena on eittämättä paitsi paranevat 

palvelut, myös säästöt. 

 

Vaikka tahtotila on selvä, tämä asettaa keskuskirjastolle haasteita, joihin sen on 

budjetoinnissa ja rekrytoinnissakin valmistauduttava. Osoitus voi tarkoittaa myös 

sitä, että rahoitus on ainakin aluksi kansallinen.42

 

 Tähän tulisikin pyrkiä. Suositelta-

vaa olisi, että käytännössä tämä tarkoittaisi nykyisen keskuskirjastotoiminnan laa-

jenemista yksiköksi, jonne rekrytoidaan tiivis joukko osaajia. Tarve on myös osaajil-

le, joita kirjastojen perinteinen rekrytointi ei tunne. 

                                                
40 Sähköiset sisällöt 2012a 
41 Esitelmä tilaisuudessa 
42 Tätä suosittaa myös luonnos yleisten kirjastojen e-aineistostragiaksi. Luonnoksessa suo-

raan todetaan, että yleisten kirjastojen konsortiohankinnan yksikön rahoituksen tulisi löytyä 

pitkälti keskitetyistä varoista (OKM). Harkintaan tulee ottaa koko nykyinen rakenne. Luon-

noksessa suositetaan myös Kansalliskirjaston rahoitusosuuden tarkistamista. Sähköiset 

sisällöt 2012a 
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On myös hyvä peräänkuuluttaa rohkeutta. Lisensointi tai jonkin palvelun hankinta 

on vasta ensimmäinen askel uuden asiakaspalvelun toteuttamisessa. Esimerkiksi 

Bibzoomista käydyssä keskustelussa meillä ollaankin järkevästi korostettu pelkän 

käyttöönoton sijaan kumppanuutta, tässä tapauksessa Århusin Statsbibliotekin 

kanssa.43

 

 Suomi tuottaisi palveluun omasta puolestaan metatietoa, artikkeleita ja 

vinkkejä sekä muokkaisi osuuttaan itselleen istuvaksi. Tämä on erinomainen ja 

hyvä malli. 

Rohkea ja aidosti kehittävä, mahdollisesti jopa yleispohjoismainen yhteistyö olisi 

kirjastoille muutenkin erittäin toivottavaa. Tähän kannustaa myös yleisten kirjasto-

jen e-aineistostrategia.44

 

 

 

 

Tavoitemalli 
 

Kirjastojen tavoitemallia on vetänyt yhteen tässäkin selvityksestä jo useasti lähtee-

nä käytetty belgialainen Johan Mijs. Bibnet-verkkopalveluiden tiiminvetäjänä toimi-

va Mijs on ollut myös terveen skeptinen kirjastoille tarjottavia tuotteita kohtaan. 

Markkinoilla ei olekaan yksittäistä tuotetta, joka olisi yleisille kirjastoille täydellinen 

tai kokonaisuutena ongelmaton.  

 

Mijs on listannut hyvän kirjaston verkkojakelun ominaisuuksiksi muiden muassa45

 

 

- suoratoistopalvelu 

- sekä populaarimusiikkia että pitkä häntä, myös paikallista tarjontaa 

- integroinnit kirjastojen nykyisiin järjestelmiin: auktorisointi kirjastokortilla, lii-

tos kirjastojen metadataan ja hakujärjestelmiin 

- liitos muihin verkon avoimiin musiikkipalveluihin 

- tekninen avoimuus: linkitettävyys, laajennettavuus ja integroitavuus muihin 

verkkosivuihin ja mobiilisovelluksiin 

- palvelu- ja kustannusmallin kirjastomaisuus. 

                                                
43 Kirjastot.fi 2011 
44 Sähköiset sisällöt 2012a 
45 Mijs 2011 



 

31 

 

 

Mijs on samalla puhunut myös lisäarvoista, joihin kirjastojen tulisi verkkojakeluta-

voitteissaan pyrkiä. Näitä voisivat olla 

 

- vapaa, ”demokraattinen” saatavuus 

- erinomainen ja kaupallisia palveluja parempi löydettävyys, esimerkiksi klas-

sisen musiikin osalta, mutta myös yleisemmin 

- aineiston pitkän hännän kuratointi ja nostaminen esiin 

- vaihtoehdon luominen kaupallisille palveluille. 

 

Näihin ajatuksiin on helppo yhtyä. Haasteet eivät sinänsä ole teknisiä, vaikka tek-

niikan ja sen kokonaisajattelun avoimuus onkin kirjastoille keskeinen jatkuva haas-

te. Paremminkin ne ovat ajatuksellisia, organisatorisia ja käytännön hankintaan, 

toteutukseen ja kirjastojen jatkuvaan kehittämiseen liittyviä. 

 

 

 

Kohti kokonaiskuvaa 
 

Keskustelu kirjastojen tulevaisuudesta ja niiden vaikuttavuudesta on pitkään pyöri-

nyt niin kutsuttujen sähköisten aineistojen ympärillä. On kuitenkin hyvä todeta, että 

kirjastoilla on myös muita haasteita. Sähköisten aineistojen tai paremmin sanottuna 

aineistojen verkkojakelun kohdalla kyse on lopulta vain lisensointi- ja saata-

vuushaasteista. Näitä haasteita väheksymättä kirjastojen olisi hyvä päästä käsiksi 

myös laajempiin uudistuksiin. 

 

Tästäkin syystä olisi hyvä, jos kirjastot saisivat verkkojakelun auki. Kirjastojen pal-

velumalli on monella  tapaa vanhenemassa käsiin. Kirjastojen merkitys on monella 

tapaa ainakin maailmalla murenemassa, ja olisi hyvä päästä käsiksi siihen, miksi 

näin on tapahtumassa. Verkkojakelukysymys on eittämättä osa, mutta vain osa 

kysymystä.  

 

Epäonnistumisen riski on toki aina olemassa. Esimerkiksi Tanskassa musiikin 

verkkojakelun osalta riskejä on otettu jo vuodesta 2004. Tässä mielessä suomalai-

set kirjastot ovat vasta aloittelemassa. Kirjastojen kehittäminen tarkoittaa, että ris-

kejäkin on joskus otettava. Kirjastoille hyvä uutinen on, ettei muutos ole ehdoton, 
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täydellinen eikä se tapahdu välittömästä. On esimerkiksi selvää, että kirjastojen 

fyysinen kokoelma tulee elämään verkkojakelun rinnalla. 

 

Parhaiten uuden tekemiseen vastataan rakenteilla, joissa kehittäminen on paitsi 

suunnitelmallista myös jatkuvaa. Tässä tanskalaiset kirjastot ovat onnistuneet mei-

tä paremmin. Kirjastojen kehittämistyö on pitkäjänteistä. Mahdollinen verkkojakelu-

tuotteen tai –yhteistyökumppanin valinta tulisikin nähdä vasta alkuna. Kehittämis-

työlle esimerkiksi kirjastojen verkkoasiakaspinnoissa on vuosien painetta.  

 

Kysymykset ovat usein myös hyvin arkisia. On esimerkiksi erikoista, etteivät kirjas-

tot merkittävänä tietoyhteiskuntaorganisaatioina tue vaikkapa verkkomaksamista 

(Helsinki) tai että niiden peruspalvelut ovat verkossa epäluotettavia ja muutostilan-

teissa jopa saavuttamattomissa (Tampere). Maanlaajuisesti yleiset kirjastot ovat 

värikäs kenttä ja niiden palveluiden modernisointi haastava tehtävä, joihin tulisi 

löytää keskitettyjä, aidosti yhteismitallisia ratkaisuja. 

 

On luultavaa, että kirjastoille tarjottavien verkkojakelutuotteiden kirjo tulee kasva-

maan. Näin tullee käymään myös tieto- ja kaunokirjallisuuden puolella. Kirjastojen 

on tärkeää kuitenkin havaita, että palvelutuotteiden ostamisessa kyse on ratkaisus-

ta, joka ei sinänsä suoraan uudista kirjastojen rakenteita tai paranna niiden asia-

kaskäyttöliittymiä. Asiakkaiden näkökulmasta seurauksena voi olla myös palvelu-

täkki, jonka seassa navigointi on sekavaa ja turhauttavaa. Kirjastojen on itse otet-

tava aktiivinen ote kokonaispalveluidensa uudistamiseen. 

 

Palveluita on hyvä tehdä yhteistyössä – näin on myös verkkojakelun kohdalla. Kir-

jastoilla ei ole resursseja, osaamista tai tarvettakaan tehdä kaikkea itse. Vastuu 

palvelukokonaisuudesta on kuitenkin kirjastolla. Kolmas osapuoli voi toimia teknii-

kan, teknisen ylläpidon ja esimerkiksi sisältöjen teknisen toimittamisen osaajana, 

kirjasto taas asiakaspalvelun ja siihen liittyvän lisäarvon tuottajana. Kirjastojen tu-

lisikin nähdä itsensä yhä vahvemmin asiakaspalveluorganisaatioina. 

 

Aineistojen verkkosaatavuus on merkittävä askel, mutta kuten usein on todettu, 

yhtä keskeistä on palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys. Fyysiset kirjastot 

ovat menestyneet hyvin suunnitellun kirjastoverkon, laadukkaiden kirjastotilojen, 

ammattimaisen henkilökunnan ja pitkien aukioloaikojen takia – tarkasti ajatellun 
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kokonaispalvelun kautta. Verkon palveluihin tulisi kirjastoissa suhtautua samalla 

ammattimaisuudella. 

 

Kirjastojen on syytä myös nähdä, etteivät niiden verkkojakeluratkaisut ole erillisiä. 

Jo lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä malliin, jossa ratkaisut ovat paitsi kansallisia myös 

eri aineistolajien suhteen limittyviä. Vaikka esimerkiksi musiikilla on sen kuluttami-

sen suhteen erityispiirteensä, kirjastojen palvelumallissa se on vain yksi osa koko-

naiskenttää. Näin tulisi olla myös verkossa. 

 

Laajojen linjausten suhteen tukea tulisi antaa yleisten kirjastojen tuoreelle e-

aineistostrategialle. Sen linjaukset ja ehdotukset toimenpiteiksi ovat poikkeukselli-

sen hyviä. Musiikin suhteenkin olisi toivottavaa, että juuri tämä e-aineistostrategian 

mukainen kokonaismalli otetaan kirjastoissa vakavasti.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Sähköiset sisällöt 2012a, 2012b 
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Ehdotuksia toimenpiteiksi 
 

1) Musiikki on osa kokonaisratkaisua. Kokonaismallia on tuonut esiin tuore 

yleisten kirjastojen e-aineistostrategia. Seurataan sen suosituksia ja toteu-

tetaan tätä strategiaa mukaileva musiikin verkkojakelupalvelu, joka on käy-

tettävä ja kirjastomainen 

 

2) Palvelun määrittely, hankinta ja jatkokehitys toteutetaan kansallisena kon-

sortiona, mielellään sitäkin laajempana pohjoismaisena yhteistyönä. Myös 

tähän eväitä antaa laajempi yleisten kirjastojen e-aineistostrategia. Koko-

naisratkaisun on syytä olla keskitetty ja osa laajempaa näkemystä kirjasto-

jen verkkopalveluista. 

 

3) Kopioidaan suomalaiseen kirjastomaailmaan Tanskan jatkuvan kehittämi-

sen malli. Muodostetaan kokonaisnäkemys ja ollaan rohkeita – pelkkä tuot-

teen lisensointi on vasta alku. Musiikki on nähtävä osana kirjastojen laa-

jempaa palveluajattelua verkossa. 

 

4) Kirjastojen rakenteita uudistetaan kansallisesti. Kehitystä vetää keskuskir-

jasto, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä kansallisen kentän kanssa. 

Toimintaan resursoidaan siihen tarvittavat voimavarat 
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