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Tiivistelmä
Aineistologistiikan muutos – aineiston saatavuus pienen ja suuren yleisen kirjaston näkökulmasta -hankkeessa koottiin tietoa tulevaisuuden logististen ratkaisujen tueksi, tavoitteena kirjastoaineiston mahdollisimman hyvä paikallinen saatavuus. Lisäksi hankkeessa haluttiin löytää keinoja pienentää kuljetuskustannuksia sekä ekologisia haittoja.
Hankkeen aikana pohdittiin, mitä hyvä saatavuus on asiakkaan näkökulmasta ja millaisen kirjastoelämän aineisto
viettää eli millainen on kirjan elinkaari projektikirjastoissa hankinnasta poistoon.
Hankeympäristönä toimi 15 kunnan- ja kaupunginkirjaston muodostama, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva kirjastokimppa, OUTI-kirjastot, jolla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja varausjono. Hankkeessa yhteistyökumppaneina työskentelivät Kuusamon, Pudasjärven ja Oulun kaupunginkirjastot.
Tärkeänä pidettiin logistiikan nykytilan selvittämistä. Erityisesti selvitettiin OUTI-kirjastojen kokoelman "aktiivivaiheen" logistiikkaa, yhteisen varausjonon vaikutuksia ja aineistokuljetusten sisältöä eri kokoisissa kirjastoissa. Selvitettiin myös kaukolainamäärien kehittymistä projektikirjastoissa ennen ja jälkeen yhteisen varausjonon. Jokaiselle
OUTI-kirjastolle selvitettiin otannoin niiden "kuljetusprofiili", eli mitä aineistoja kuormissa kirjastoon tuotiin. Tätä
tietoa voi hyödyntää mm. aineistovalinnassa.
Maksuton varaaminen ja yhteinen varausjono kasvattavat varausmääriä kaiken kokoisissa kirjastoissa verrattuna kirjastokohtaiseen varausjonoon. Hankkeessa selvitettiin hyvin suosittujen nimekkeiden tietokantahistoriaa tutkimalla,
mikä on varausjonon todellinen purkautumisnopeus ja kuinka pitkään varatut niteet viettävät kuljetuksessa, noutohyllyssä asiakasta odottamassa ja lopulta asiakkaalla lainassa. Todettiin, että varatut teokset viettävät keskimäärin
enemmän aikaa noutohyllyssä odottamassa asiakasta kuin kuljetuksessa. Aineiston kokonaiskiertoaika varaajalta
toiselle osoittautui OUTI-kirjastoissa olevan alle 24 päivää, mikä on selvästi vähemmän kuin laskennallinen enimmäisaika laina-aika, kuljetus- ja varauksen noutoaika huomioiden yhteensä on.
Hankkeen tuloksena todettiin, että suurin osa kuljetuksista on muuta kuin uutuusaineistoa (korkeintaan kaksi vuotta
aiemmin julkaistua). Todettiin myös, että kirjaston koosta riippumatta huomattava osa kuljetetusta aineistosta on
sellaista, mitä kirjaston omassa kokoelmassa ei ole. Tämä vaihteli suuren kirjaston 32 %:sta pienen kirjaston 60 %:
iin. Eli suureenkin kirjastoon tuoduista varauksista lähes kolmannes oli sellaisia, joita ei olisi löytynyt kirjaston
omasta kokoelmasta. Erityisesti vanhempaa tietokirjallisuutta tuotiin varauksina pienempien kirjastojen kokoelmista.
Kirjastokimppaan liittyminen tavallisesti vähentää kaukolainaliikennettä. Myös usein antava, suuri kirjasto hyötyy
antolainauksen vähentyessä. Suuren kirjaston ottolainaukseen kimpan syntyminen ei vaikuta yhtä voimakkaasti kuin
pienen tai keskisuuren kirjaston ottolainaukseen, joka muuttuu kirjastokimpan sisäisiksi varauksiksi.
Hankkeessa selvitettiin myös projektikirjastojen hankinta- ja poistovaiheen eroja ja niiden logistisia vaikutuksia. Logistiikan keventämistä ja aineiston paikallisen saatavuuden parantamista kokeiltiin ns. pikapokkarikokoelmalla sekä
selvitettiin pienellä asiakaskyselyllä e-kirjojen mahdollisuuksia logistisesta näkökulmasta.
Poistovaihetta pyrittiin kehittämään kokeilemalla poistettavan kirjastoaineiston myymistä verkkokirjastossa selattavan myyntiluettelon avulla.
Hanke sai rahoitusta Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta 38 000€ ja se toteutettiin vuosina 2016-2017.
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1 Seutukuljetusta tutkimaan
Vuosina 2012-2016 OUTI-kirjastokimppa kasvoi uusilla kirjastoilla, kirjastojärjestelmä vaihdettiin avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmäksi ja kirjastokimpassa otettiin käyttöön yhteinen varausjono. Monissa kirjastoissa lisättiin asiakkaiden itsepalvelua. Oulussa siirryttiin kelluvaan kokoelmaan ja aineiston keskitettyyn valintaan.
Uudistukset toisaalta vähensivät, toisaalta lisäsivät kuljetustarvetta. Kaikissa OUTI-kirjastoissa aineiston varaaminen
muuttui maksuttomaksi vuoden 2016 alussa ja yhteisen aineistotietokannan sekä yhteisen varausjonon ansiosta
kaikkien OUTI-kirjastojen aineisto oli asiakkaiden lainattavissa ja palautettavissa kimpan alueelle maksutta. Muutokset lisäsivät varausmääriä ja kuljetuksia kuntarajojen ylitse. Omatoimikirjastot ja varausten itsepalvelunouto taas
osaltaan kirjaston näkökulmasta helpottivat logistiikkaa.
Hankkeessa selvitettiin, miten yhteinen varausjono käytännössä toimi, millaisia vaikutuksia yhteisellä varausjonolla
eri kokoisissa OUTI-kirjastoissa oli ja millainen OUTI-kirjastojen logistiikan tila oli hankkeen aikana.

1.1. Hankkeen organisoituminen ja talous
Ohjausryhmä
Hanketyöntekijäksi valittiin kirjastonhoitaja Joni Rahja ajalle 1.8.2016–20.8.2017. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen
aikana 7 kertaa. Lisäksi työkokouksia pidettiin hanketyöntekijän ja ohjausryhmän puheenjohtajan kesken noin kahden viikon välein koko hankkeen keston ajan.
Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:
Ritva Niemeläinen
Outi Nivakoski
Jouni Pääkkölä
Joni Rahja
Maija Saraste
Noora Valkonen

kirjastotoimenjohtaja
kirjastonjohtaja
kirjastopalvelujohtaja
hanketyöntekijä
kirjastotoimen apulaisjohtaja
palvelupäällikkö, ohjausryhmän pj.
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Hankkeen budjetti
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta haettiin rahoitusta 38 000 €. Avustusta myönnettiin 38 000 €.
Taulukko 1. Hankkeen talous

Hankkeen budjetti

€

Toteutuneet kulut

€

Henkilöstökulut

38 000

Henkilöstökulut

38 000

Kirjaston oma työpanos

16 000

Kirjaston oma työpanos

9 583

Yhteensä:

54 000

Yhteensä:

46 788

Hankkeen omarahoitusosuus oli n. 20,5% kokonaiskuluista.

Tutkimusongelmat
Hankkeessa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:











Mitä on hyvä saatavuus asiakkaan kannalta ja mitkä seikat siihen vaikuttavat?
Miten logistisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa saatavuuteen?
Millaisia erilaisia käytäntöjä projektikirjastoilla on?
Millaisia yhteisiä käytäntöjä projektikirjastoilla on?
Millainen on aineiston elinkaari ja mitkä seikat sitä vaikeuttavat?
Millainen on OUTI-kirjastojen alueellisen kuljetuksen nykytila ja mitä kirjastojen välillä kuljetellaan?
Miten nopea on kysytyn aineiston todellinen kiertoaika?
Miten yhteinen varausjono ja kokoelman käyttö toimivat ja miten ne vaikuttavat erikokoisiin kirjastoihin?
Millä vauhdilla varausjonot purkautuvat?
Millainen on kaukopalvelun nykytila?

Hanke-esittelyt
Hankkeen alkuvaihetta esiteltiin 29.9.2016 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämillä Kirjastojen hankepäivillä, jossa kuulijoita oli noin 15 henkilöä.
Hankkeen välituloksia esiteltiin Oulussa kahdessa esittelytilaisuudessa 21.3.2017 ja 30.3.2017. Yhteensä tilaisuuksiin
osallistui 24 henkilöä. 30.3.2017 järjestettiin Oulun pääkirjastolla myös maakuntakirjastokokous, jossa kerrottiin välituloksista. Läsnä oli yhteensä 24 henkilöä ja etäyhteyden päässä 17 henkilöä.
Hanketta esiteltiin 8.6.2017 Jyväskylässä Suomen kirjastoseuran ja yhteistyökumppaneiden järjestämillä Suomen
kirjastopäivillä, jossa esitystä kuunteli noin 250 henkilöä.
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1.2. Kirjastojen toimintaympäristöt Oulussa, Kuusamossa ja Pudasjärvellä
OUTI-kirjastoihin kuuluivat hankkeen aikana Hailuodon, Iin, Kempeleen, Kuusamon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen,
Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän ja Utajärven kirjastot. OUTI-kirjastoista
hankkeessa mukana olivat Oulun, Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot.
OUTI-kirjastoilla oli yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha. Yhteisen varausjonon ja kokoelmankäytön ansiosta asiakas sai varaamansa teoksen mistä tahansa OUTI-kirjastosta ilman
erillistä seutuvarauksen tekoa. Vielä vuosina 2012–2015 OUTI-kirjastoilla oli käytössä seutuvarausmalli, jossa toisen
kunnan aineistoa pystyi varaamaan vain, jos kyseinen aineisto oli kirjastossa hyllyssä.
OUTI-kirjastoilla on jo kymmenen vuoden ajan ollut käytössä nykyinen aineistokuljetusten kokonaisuus, joka yhdistää kolme eri kuljetusta: kaupungin sisäinen yhden kuljettajan ja auton ajama kuriiriposti kirjastosta toiseen, maakunnan kuntien välillä liikennöivä yritys jonka kirjastokuljetusten keskuksena on Oulun pääkirjasto sekä näitä pitempiin kuljetuksiin normaalit Postin palvelut. (Mustakangas 2008.)
Taulukko 2. Projektikirjastot lukuina

OULU
2016

Muutos
2015

KUUSAMO
2016

Muutos
2015

PUDASJÄRVI
2016

Muutos
2015

Asukasmäärä

198 525

+ 1,1 %

15 688

– 0,9 %

8 257

– 1,7 %

Kokoelmien
koko

957 272

– 2,9 %

123 559

– 5,4 %

54 049

– 5,5 %

Kokoelma /
asukasluku

4,8

– 4,0 %

7,9

– 4,5 %

6,6

– 3,8 %

Hankinnat /
kokoelma

5,3

– 1,7 %

4,4

+ 5,3 %

4,7

– 4,1 %

3 594 886

+ 1,0 %

254 118

– 7,3 %

109 308

– 11,3 %

Lainaus / asukas

18,11

– 0,1 %

16,20

– 6,5 %

13,24

– 9,7 %

Aukiolotunnit

49 934

+ 12,3 %

4 924

– 1,5 %

2 346

– 4,8 %

Lainaus

1.2.1 Kirjaston fyysinen saavutettavuus ja kirjastoaineiston saavutettavuus
Hankkeen kirjastoissa aukiolotuntien reipas lisääminen (Oulussa), omatoimikirjastojen muodossa, ja lainamäärien
lisääntyminen tapahtuivat yhtä aikaa muiden panosmuuttujien ollessa samansuuntaisia kaikissa kunnissa.
Oulun kaupunginkirjastossa oli 26 kirjastoa ja kirjastoautoa, joista 10 oli vuoden 2017 loppuun mennessä omatoimikirjastoja. Omatoimikirjastojen avulla aukiolotuntien kokonaismäärä oli kasvanut noin 24 % vuodesta 2013 vuoteen
2017. Kuusamon kaupunginkirjastossa oli kolme toimipistettä: pääkirjasto, kirjastoauto Raito ja oppilaitoskirjasto
Naturpolis. Pudasjärven kaupunginkirjastoon puolestaan kuului pääkirjaston lisäksi kirjastoauto Iso Karhu. Kuusamossa ja Pudasjärvellä aukiolotuntien määrä laski vertailuvuosien välillä hieman.
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Kokonaislainaus lisääntyi Oulussa prosentilla päinvastoin kuin useimmissa suomalaissa kirjastoissa. Varausten määrä
lisääntyi vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 28 %. Kuusamossa ja Pudasjärvellä lainausmäärät olivat laskussa.

1.2.2 Kokoelma ja kuljetuskäytännöt saavutettavuuden osatekijöinä
Oulussa kirjastoaineiston saatavuutta parantaa laaja oman kokoelman nimekemäärä ja lyhyet kuljetusajat. Saatavuutta heikentävät pitkät kysytyn aineiston odotusajat. Kuusamossa ja Pudasjärvellä saatavuutta heikentävät yhteiseen varausjonoon liittymisen jälkeen kasvaneet kysytyimmän aineiston odotusajat ja Oulua hiukan pidemmät kuljetusajat sekä heikentynyt kokoelman paikallinen yllättävyys. Toisaalta saatavuutta ovat parantaneet varattavan aineiston määrän kasvu ja kaukolainojen vaihtuminen tavallisiksi varauksiksi, jotka ovat nopeampia ja asiakkaalle
maksuttomia.
Oulun kaupunginkirjasto oli OUTI-kirjastojen ylivoimaisesti suurin kirjasto kokoelman koolla ja lainauksella mitattuna. Oulun kokoelma oli hiukan yli puolet koko OUTI-kirjastojen kokoelmasta ja yli 60 % OUTI-kirjastojen kokonaislainauksesta vuonna 2016 tapahtui Oulun toimipisteissä. Kuusamon kaupunginkirjasto liittyi OUTI-kirjastojen
aineistokantaan vuoden 2017 tammikuussa ja on kokoelmaltaan kimpan kolmanneksi suurin ja lainaukseltaan neljänneksi suurin. Pudasjärven kaupunginkirjasto aloitti OUTI-kimpassa heinäkuussa 2016 ja oli kokoelmaltaan ja lainaukseltaan OUTI-kirjastojen keskivaiheilla. Oulun kaupunginkirjasto luokiteltiin hankkeessa suureksi kirjastoksi,
Kuusamon kaupunginkirjasto keskisuureksi ja Pudasjärven kaupunginkirjasto pieneksi.
Oulussa kellutukseen siirtyminen, varausmaksun poistaminen, aineiston valinnan keskittäminen ja asiakkaiden itsepalvelun mahdollistaminen olivat säästäneet logistisia kustannuksia. Kelluva aineisto jäi palautuspisteeseen ja liikkui
kirjastosta toiseen enimmäkseen asiakaskysynnän mukaan. Kellutus lisäsi aikaa, jonka teos oli asiakkaan lainattavana
hyllyssä eikä kuljetettavana kirjastosta toiseen. Oulussa aineisto oli kellunut osin jo loppuvuodesta 2013 alkaen ja
vuodesta 2015 alkaen hankkeen aikaisessa laajuudessa. Lainaus kääntyi nousuun vasta 2016, joten kellutus tuskin
vaikuttaa merkittävästi lainaukseen suuntaan tai toiseen.
Kuusamossa ja Pudasjärvellä kellutusta ei ole käytössä. Toisaalta toimipisteitä, joiden välillä kokoelma kelluisi, oli
vähän ja kellutuksella saavutettavissa oleva logistinen hyöty vähäisempää.
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Hankkeen toteutus ja tulokset
2 Aineiston elinkaaren logistiikka
Kirjastoaineiston elinkaaressa on kolme eri vaihetta: hankinta, kierto ja poisto. Hankekirjastojen hankinta- ja poistovaiheen toimintaa ja ongelmakohtia kartoitettiin kysymyslomakkeella. Kiertovaihetta tarkasteltiin hankkeessa seuraamalla kuljetuksia, varattujen niteiden tapahtumahistoriaa ja varausjonojen purkautumista.
Hankkeessa pohdittiin, miten aineiston siirtämistä kirjaston sisällä voitaisiin minimoida, miten aineistoa saataisiin
mahdollisimman nopeasti asiakkaille ja miten aineistoa kuljetetaan asiakkaalta toiselle mahdollisimman nopeasti ja
kustannustehokkaasti.

2.1 Valinta ja hankinta
Taulukko 3. Hankintavaihe Oulussa, Kuusamossa ja Pudasjärvellä

OU

KU

PU

Valinta

Muovitus

Mistä ostetaan?

Mikä hidastaa?

Keskitetty valinta.

Tilataan muovitettuna.

Booky.
Musiikkiaineistolla ei
sopimustoimittajaa.

Muovitettuna tilaaminen. Luettelointitietojen odottaminen.

Kaksi valintakokousta.
Viikkolistat viikoittain.
Luokilla on omat vastuuhenkilöt.

Tilataan muovittamattomana. Työtoiminnassa on neljä muovittajaa.

Booky.
BTJ.
Musiikki-Kullas.

Kohan kömpelyys tilaus- ja vastaanottovaiheessa.
Luettelointitietojen odottaminen.
AV-luettelointitietoja ei löydy TäTistä.

Kirjastonjohtaja. Kirjastonhoitaja.

Tilataan muovittamattomana. Kirjastovirkailijat muovittavat.

Pudasjärven kirjakauppa. Myyntiedustajat.
Musiikki-Kullas.

Henkilöstövaje hidastaa.
EditX-rajapinnan ei vielä toimi.
Kohan kömpelyys tilaus- ja vastaanottovaiheessa.
Luettelointitietojen odottaminen.

Oulun kaupunginkirjastossa aineiston valinta oli hankkeen aikaan keskitetty ja aineistot hankittiin kaikkien toimipisteiden yhteiseen kokoelmaan. Lähikirjastoilla ei ollut omia kokoelmia tai aineistobudjettia. Kuusamossa järjestetään
kahdesti vuodessa valintakokoukset, joiden lisäksi viikkolistoista valitsevat luokkien vastuuhenkilöt. Pudasjärvellä
aineiston valinnan tekevät pääasiassa kirjastonjohtaja ja AV-aineistoon erikoistunut kirjastonhoitaja.

Luettelointi
Aika aineiston saamiseen lainattavaksi oli projektikirjastoissa tapauskohtaista, mutta ei kirjastojen kesken poikennut
merkittävästi, johtuen pitkälle samanlaisista prosesseista. Ajaksi arvioitiin parista päivästä muutamaan viikkoon. Aika
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riippui luettelointitietojen saatavuudesta, käsiteltävän aineiston määrästä ja oliko aineistosta varauksia vai ei. Merkittävin hidaste oli luettelointitietojen saatavuus. Jos luettelointitiedot olivat valmiita poimittaviksi, uutuusaineisto
saatiin asiakkaille parhaassa tapauksessa saapumispäivänä tai seuraavana päivänä. Jos luettelointitietoja ei ollut, aineisto saattaa odottaa pahimmillaan kuukausia. Jokaisessa projektikirjastossa todettiin, että luettelointitietoja joutuu joskus odottamaan pitkiäkin aikoja, mikä hidastaa uutuusaineiston saamista lainaukseen. Muutama prosentti
uutuusnimekkeistä joutui odottamaan luettelointitietoja.
OUTI-kirjastoissa oli otettu käyttöön Koha-kirjastojen yhteinen täysluetteloitujen tietueiden TäTi-titietokanta. Kantaan vietiin automaattisesti palveluntuottajalta ostetut luettelointitietueet ja tehtiin myös omaa primääriluettelointia
Koha-kirjastojen yhteisesti hyödynnettäväksi.

Muovitus, tarroitus
Kuusamossa ja Pudasjärvellä aineisto muovitetaan itse, mikä nopeuttaa tilatun aineiston saamista lainattavaksi. Oulu
tilasi aineiston valmiiksi muovitettuna. Kuusamossa ja Pudasjärvellä kirjat lähtevät Oulua nopeammin purkamaan
varauksia mahdollisesti myös kuntarajojen yli. Kaikki kirjastot tarroittivat kirjansa itse viivakoodi-, selkäsignum- ja
infotarroin.

Pikapokkarit
Hankkeessa aloitettu pikapokkarikokoelma ei ole uusi innovaatio suomalaisissa kirjastoissa, mutta OUTI-kirjastoissa
kyllä. Pikapokkareilla haluttiin kokeilla erityisesti hankintavaiheen keventämistä: miten nopeasti aineisto voidaan
saada hankinnasta asiakkaille, miten mahdollisimman vähän käsitelty aineisto kestää kiertovaiheessa ja miten se
houkuttelee lainaamaan? Laajemmin kokeilun tuloksia on esitetty liitteessä (Liite 1).
Pikapokkarit osoittautuivat logistisesti ja kustannuksiltaan tehokkaaksi kokoelmaksi. Hankintavaihe oli nopea, aineisto kesti fyysiseltä kunnoltaan kiertoajan hyvin ja houkutti lainaamaan.
Kun pokkarieriä on raporttia viimeisteltäessä hankittu useita, on pokkarien hankintavaiheen poikkeavan käsittelyn
järjestäminen osoittautunut haasteelliseksi.
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2.2 Kierto
Taulukko 4. Kiertovaihe Oulussa, Kuusamossa ja Pudasjärvellä

Kellutus

Sisäinen kuljetus

Alueellinen kuljetus

Parannettavaa?

Kyllä

Arkipäivinä kuorma kiertää useimmat toimipisteet + Iin ja Kempeleen
pääkirjastot.

Pääkirjasto on logistiikan keskus.
Arkipäivisin lähtee kuljetuksia
7–11 kirjastoon ja saapuu 7–11
kirjastosta.

Tilojen ahtaus. Ei lastauslaituria.
Alueellisen kuljetuksen kuorma käsitellään eri kerroksessa.
Ei automaattia apuna purkutilassa.

KU

Ei

Pääkirjaston ja kirjastoauton välillä yhteys arkipäivinä. Naturpoliksessa
käydään kolme kertaa viikossa.

Kuljetuksia neljä kertaa viikossa:
maanantaina, tiistaina, torstaina
ja perjantaina

-

PU

Ei

Pääkirjaston ja kirjastoauton välillä yhteys arkipäivinä.

Kuljetuksia kaksi kertaa viikossa:
tiistaina ja torstaina.

Kolmas alueellisen kuljetuksen päivä
voisi olla hyödyllinen kuljetettavan aineistomäärän perusteella.

OU

Oulun toimipisteiden välillä kulki arkipäivisin kuljetus, jonka sisällöstä arviolta noin 2/3 oli varauksia ja 1/3 tasapainottavaa kuormaa. Kuusamon kirjastoautossa tarkistettiin varauslista päivittäin ja varattu aineisto lähti samana tai
seuraavana päivänä eteenpäin. Naturpoliksen oppilaitoskirjastossa käytiin kolmena päivänä viikossa, jolloin sieltä
poimittiin varaukset ja tuotiin pääkirjastoon kuljetukseen. Pudasjärven kirjastoauto Iso-Karhu kävi pääkirjastossa
päivittäin.

2.2.1 Kysytyimmän aineiston kiertonopeus
Taulukko 5. Aika, jonka paljon varattu kirja keskimäärin viettää jokaisessa kierron vaiheessa.
Pitkän varausjonon kirja viettää
Kuljetuksessa

keskimäärin 2,6 päivää

Varaushyllyssä asiakkaan noutoa odottaen

keskimäärin 3,5 päivää

Asiakkaalla lainassa

keskimäärin 17,8 päivää

Yhden lainauksen kiertoaika

keskimäärin 23,8 päivää
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Havaittiin, että pitkän varausjonon kirjat viettävät OUTI-kirjastoissa keskimäärin vähemmän aikaa kuljetuksessa kirjastosta toiseen kuin varaushyllyssä asiakkaan noutoa odottamassa. Oulussa noutoaika oli melkein päivän pitempi,
kuin muissa OUTI-kirjastoissa. Oulussa kirjoja pidettiin myös keskimäärin kaksi päivää kauemmin lainassa kuin Oulun ulkopuolella.
OUTI-kirjastoissa havaittu paljon varatun aineiston noin 24 päivän kiertoaika otettiin avuksi varauksen kiinnijäämisen arvioinnissa. Asiakaspalveluun luotiin apuvälineeksi taulukko, jonka avulla voi arvioida, milloin asiakas todennäköisesti saa varauksensa noudettavaksi. Taulukkoa voidaan käyttää apuna paljon varatun aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuuden kanssa. Taulukko löytyy liitteenä (Liite 2).

2.2.2 Kirjastoaineiston kuljetukset OUTI-kirjastoissa
Valtaosa OUTI-kirjastojen kuljetuksista tapahtuu Oulun kaupungin sisällä. Iin ja Kempeleen pääkirjastoihin menevät
kuljetukset olivat osa Oulun kaupungin kuljetuskierrosta. Oulun kaupungin sisäisen logistiikan tehokkuus vaikuttaa
siis merkittävästi kuljetusten keskiarvoihin.
Oulun ja muiden OUTI-kirjastojen välillä oli käytössä toinen kuljetusrengas, joka logistinen keskus on Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa. OUTI-kirjastojen kuljetusjärjestelmän mukana liikkui myös kaukolainoja eli muutakin,
kuin pelkästään OUTI-kirjastojen välistä liikennettä. Kaukolainojen logistiikka on kuntien välillä tavallisesti hoidettu
postipaketein.
Oulun kaupunginkirjaston sisäinen ja OUTI-kirjastojen välinen kuljetus oli järjestetty niin, että kuljetuksen hinta oli
riippumaton kuljetettavan tavaran määrästä.
OUTI-kirjastojen väliset kuljetusajat olivat pääsääntöisesti lyhyet, vaikka pitkiäkin kuljetuksia löytyi. Pitkät kuljetusajat johtuivat osin sattumasta, jolloin kahden eri kirjaston kuljetuspäivät osuivat huonosti yhteen tai kuljetuksen
ajalle osui pyhäpäivä, jolloin perilletulo viivästyi. Kaikista pisimmät kuljetusajat olivat keskiarvoja runsaasti pidemmät. Näille arvioitiin syyksi inhimillisiä virheitä kuljetusten pakkaamisessa ja siirtämisessä tai kuljetuksissa.

Oulun kaupunginkirjaston sisäinen kuljetus
Kuorma kulki päivittäin useimpien Oulun kirjastojen sekä Iin ja Kempeleen pääkirjastojen kautta.
Keskimääräinen kuljetusaika Oulun toimipisteestä toiseen tai Iin tai Kempeleen pääkirjastoon oli 1,8 päivää.
Hankkeessa tutkitun viiden runsaasti varatun nimekkeen niteiden kuljetuksista noin 75 % tapahtui puolen vuoden
aikana Oulun toimipisteestä toiseen tai Iin tai Kempeleen pääkirjastoon. Hankkeen loppupuolella kuljetuksista tehtiin erillinen tarkastelu, jossa tutkittiin kaikista varatuimman nimekkeen kaikkien niteiden kuljetukset (2 000 kpl) kesäkuusta 2016 aina vuoden 2017 kesäkuuhun. Niistäkin 73 % oli Oulun kaupungin sisäisiä kuljetuksia.
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Kuva 1. Oulun kaupunginkirjaston sisäisen kuljetuksen havainnekuva.

Kuvateksti: Kuorma kiertää eri suuntiin vuoropäivinä.
Sisäisessä kuljetuksessa eri toimipisteisiin lähti, ja vastaavasti pääkirjastolle tuli, päivittäin keskimäärin 30–35 laatikon
eli noin 550 kilogramman painoinen kuorma, joka purettiin osin käsin ja osin palautusautomaatin avulla. Kuorman
siirtämisessä käytettiin apuna kuljetusalustoja ja kevytnostinta, jotka paransivat työergonomiaa ja -turvallisuutta.
Kuormalaatikon paino voi vaihdella parista kilosta kolmeenkymmeneen kiloon.

OUTI-kirjastojen välinen kuljetus
OUTI-kirjastojen logistiikkakeskuksena toimii Oulun kaupunginkirjaston pääkirjasto. Vuonna 2016 (ennen Kuusamon
liittymistä) kolmeentoista OUTI-kirjastoon lähti noin 1 400 kuljetusta.
Jokainen kuljetusyhteistyössä mukana oleva kunta päätti, montako aineistonoutoa viikossa se haluaa lähettää ja
maksaa. Oulu lähettää ja maksaa saman määrän kuljetuksia takaisin. Keskimääräinen kuljetusaika Oulun toimipisteestä (pääkirjastosta tai lähikirjastosta) OUTI-kirjastoon tai päinvastoin oli 4,4 päivää. Näissä kuljetettava nide
kiersi sekä Oulun kaupungin sisäisessä kuormassa että alueellisessa kuljetuksessa. Viiden runsaasti varatun nimekkeen niteiden kuljetuksista puolen vuoden aikana noin 20 % tapahtui OUTI-kirjastosta Oulun toimipisteeseen tai
päinvastoin.
Pisin kuljetusaika oli Oulun sisäisen kuljetuksen ulkopuolelle jäävien (Hailuodon, Kuusamon, Limingan, Lumijoen,
Muhoksen, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän ja Utajärven) välillä matkaavilla niteillä:
keskimäärin 5,9 päivää. Viiden runsaasti varatun nimekkeen niteiden kuljetuksista vain alle 5 % liikkui pelkästään
alueellisessa kuljetuksessa.
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Kuva 2. OUTI-kirjastojen alueellisen kuljetuksen havainnekuva.

Kuvateksti: OUTI-kirjastosta toiseen kulkevat kuormat kiersivät Oulun pääkirjaston kautta yön yli kuljetuksina.
OUTI-kirjastoihin lähti ja tuli arkipäivästä riippuen 7–11 kirjastosta yhteensä 20–25 laatikon ja 400–450 kilogramman
painoinen kuorma. OUTI-kirjastoihin oli liittynyt hanketta edeltäneinä vuosina uusia kirjastoja, mikä oli lisännyt alueellista kuljetusta, kuljetettavien laatikoiden määrää ja henkilökunnan fyysistä kuormitusta. Yksittäisen kuormalaatikon paino vaihteli parista kilosta lähemmäs kolmeenkymmeneen kiloon. Lisääntyneen alueellisen kuljetuksen vuoksi
sen tehokkaampaan ja ergonomisempaan hoitamiseen tarvittaisiin automaatti avuksi. Alueellisen kuorman käsittelyprosessi löytyy liitteestä (Liite 3).

2.2.3 Mitä kirjastojen välillä kuljetetaan?
Hankkeessa selvitettiin OUTI-kirjastosta toiseen kulkevia kuljetuksia ja niiden sisältöä. Otoksen muodosti vuoden
aikana yhteensä 67 kuljetustapahtumaa, joissa kuljetettiin yhteensä yli 6 100 teosta. Kaikki OUTI-kirjastot saivat
omien kuljetusten sisällöistä yhteenvedot.









Kuljetetuista niteistä 68 % oli lähtöisin Oulun kaupunginkirjaston toimipisteistä ja 32 % muista OUTI-kirjastoista.
Kuljetetuista niteistä varauksia oli keskimäärin 48 % ja palautuksia kotikuntaan 52 %.
Kuljetuista niteistä n. 35 % oli hankkeen aikaan uutuusaineistoa, eli vuosina 2016–2017 julkaistua.
Ouluun muista OUTI-kunnista kuljetettavista varauksista 32 % oli sellaisten teosten varauksia, joista Oululla
ei ollut olemassa omaa kappaletta.
Muihin OUTI-kuntiin kuljetettavista varauksista 57 % oli sellaisten teosten varauksia, joista noutokunnalla ei
ollut olemassa omaa kappaletta.
Kaukolainoja kuljetusten joukossa oli alle prosentti.
Jokainen OUTI-kunta sai varattua aineistoa vähintään kymmenen muun OUTI-kirjaston kokoelmasta
Jokainen OUTI-kunta (pl. Oulu) sai eniten varattua aineistoa Oulun kokoelmasta

Kuljetusprofiililtaan projektikirjastot olivat samanlaisia – kaikkiin kuljetettiin eniten aikuisten tietokirjallisuutta. OUTIkirjastoista aikuisten tietokirjallisuutta vietiin eniten yhdeksään kohdekirjastoon (53 %), aikuisten kaunokirjallisuutta
eniten viiteen kirjastoon (29 %) ja lasten- sekä nuortenkirjallisuutta eniten kolmeen kirjastoon (18 %).
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Kuva 3. Ouluun ja muihin OUTI-kirjastoihin kuljetettavien varattujen teosten löytyminen kirjaston kokoelmasta.

2.2.3.1

Mitä Ouluun kuljetetaan?

Viikon aikana Oulun pääkirjastolta lähti hankeaikana 45 kuljetusta muihin OUTI-kuntiin ja tuli samaten 45 kuljetusta.
Taulukko 6. Kuljetukset Ouluun, 3 kuljetuskertaa

Kuljetettavia niteitä

1 353 kappaletta

Varauksia

69 %

Palautuksia

31 %

Varauksia teoksiin,
joita ei löytynyt Oulun kokoelmista

32 %

Kuljetusten sisältö tarkemmin

Aikuisten tietokirjallisuus: Aikuisten kaunokirjallisuus:
Lastenkirjallisuus:
AV-aineisto:
Kaukolainoja:
Lehdet + muut:

39 %
28 %
17 %
14 %
0%
2%

Keskimääräisessä kuljetuksessa Ouluun tuli muista OUTI-kirjastoista 450 nidettä ja aineiston keskimääräinen julkaisuvuosi oli 2011. Ouluun kuljetettavista varauksista ja palautuksista 38 % oli julkaistu vuonna 2015–2016 eli valtaosa
liikkuvasta aineistosta oli vanhempaa materiaalia. Oulu sai varattua aineistoa jokaiselta OUTI-kirjastolta. Kolme eniten oman kokoelman aineistoa lähettänyttä kuntaa olivat Kuusamo (24 %), Raahe (21 %) ja Pudasjärvi (10 %).
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Ouluun muista OUTI-kirjastoista tulevista varauksista 68 % löytyi Oulun omasta kokoelmasta. Lukema oli seurannan
suurin, mikä ei ollut yllätys ottaen huomioon Oulun kokoelman nimekelaajuuden.
Myös Oulun kaupunginkirjaston kokoinen kirjasto hyötyy kuitenkin selvästi OUTI-kirjastojen kokoelman yhteisestä
käytöstä ja yhteisestä varausjonosta, sillä melkein 1/3 eli 32 % Ouluun tulevista varatuista teoksista oli sellaisia, joita
ei ollut omassa kokoelmassa. Näiden joukossa oli runsaasti vanhempaa aikuisten tietokirjallisuutta.

2.2.3.2

Mitä Kuusamoon kuljetetaan?

Kuusamoon kuljetus kulki hankeaikaan neljä kertaa viikossa. Keskimääräinen kuljetus Kuusamoon sisälsi 80 nidettä
ja aineiston keskimääräinen julkaisuvuosi oli 2010. Noin 38 % Kuusamoon kuljetettavista varauksista ja palautuksista
oli julkaistu vuonna 2015–2016 eli valtaosa oli vanhempaa aineistoa. Kuusamo sai varattua aineistoa yhteensä kolmestatoista eri OUTI-kirjastolta. Kolme eniten oman kokoelman aineistoa lähettänyttä kuntaa olivat Oulu (69 %),
Raahe (13 %) ja Muhos (4 %).
Kuusamoon kuljetettavista varatuista teoksista 54 % oli aineistoa, jota kirjastolla ei ollut omassa kokoelmassaan.
Määrä oli OUTI-kirjastojen kolmanneksi suurin. Kuusamon asiakkaat selvästi hyötyvät OUTI-kirjastojen yhteisestä
varausjonosta, sillä he saivat kirjastokimpan sisältä aineistoa, jota omalla kirjastolla ei ollut. Ennen yhteiseen varausjonoon liittymistä kuusamolainen asiakas olisi joutunut tekemään kaukolainapyynnön tai jättämään varauksen tekemättä.
46 % kuljetetuista varauksista olisi löytynyt Kuusamon omasta kokoelmasta – näistä 79 % oli aikuisten aineistoa ja
21 % lasten ja nuorten aineistoa sekä 53 % oli uutuusaineistoa.
Kuusamoon kuljetettiin keskimääräistä enemmän aikuisten tietokirjallisuutta. Yli kaksi vuotta vanhan aineiston varauksista nousivat esiin aikuisten tietokirjallisuus sekä musiikkiaineisto, jota kuljetettiin Kuusamoon enemmän, kuin
muihin OUTI-kirjastoihin. Varausten määrä oli kasvanut runsaasti yhteiseen varausjonoon liittymisen jälkeen.
Taulukko 7. Kuljetukset Kuusamoon, 4 kuljetuskertaa

Kuljetettavia
Varauksia

52 %

Palautuksia

48 %

Varauksia teoksiin,
joita ei löytynyt Kuusamon kokoelmista

54 %

Kuljetusten sisältö tarkemmin

2.2.3.3

320 kappaletta

Aikuisten tietokirjallisuus: Aikuisten kaunokirjallisuus:
Lastenkirjallisuus:
AV-aineisto:
Kaukolainoja:
Lehdet + muut:

42 %
26 %
17 %
15 %
0%
1%

Mitä Pudasjärvelle kuljetetaan?

Pudasjärvellä alueellinen kuljetus kävi kahdesti viikossa. Keskimääräinen kuljetus Pudasjärvelle sisälsi 68 nidettä ja
aineiston keskimääräinen julkaisuvuosi oli 2012. Noin 40 % Pudasjärvelle kuljetettavista varauksista ja palautuksista
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oli julkaistu vuonna 2015–2016 eli valtaosa oli vanhempaa aineistoa. Pudasjärvikin sai varattua aineistoa yhteensä
kolmestatoista eri OUTI-kirjastolta. Eniten omaa aineistoa lähettäneet kunnat olivat Oulu (64 %), Raahe (11 %) ja
Ii/Liminka/Muhos (4 %).
Myös Pudasjärvellä yhteinen varausjono ja kokoelman käyttö oli kasvattanut varausmääriä ainakin 50%. Pudasjärvelle kuljetettavista varauksista 60 % oli sellaisten teosten varauksia, joita kirjastolla ei ollut omassa kokoelmassaan,
joten myös Pudasjärven kaupunginkirjaston asiakkaat selvästi hyötyvät yhteisestä varausjonosta Kuusamon kaupunginkirjaston asiakkaiden lailla.
40 % kuljetetuista varauksista olisi löytynyt Pudasjärven omasta kokoelmasta – näistä 84 % oli aikuisten aineistoa ja
16 % lasten ja nuorten aineistoa sekä 54 % oli uutuusaineistoa.
Muiden projektikirjastojen lailla myös Pudasjärvelle kuljetettiin eniten aikuisten tietokirjallisuutta. Yli kaksi vuotta
vanhan aineiston varauksista jopa 75 % oli aikuisten tietokirjallisuutta.
Taulukko 8. Kuljetukset Pudasjärvelle, 4 kuljetuskertaa

Kuljetettavia
Varauksia

46 %

Palautuksia

53 %

Kaukolainoja

1%

Varauksia teoksiin,
joita ei löytynyt Pudasjärven kokoelmista

Kuljetusten sisältö tarkemmin

2.2.3

271 kappaletta

60 %
Aikuisten tietokirjallisuus:
Aikuisten kaunokirjallisuus:
Lastenkirjallisuus:
AV-aineisto:
Kaukolainoja:
Lehdet + muut:

35 %
32 %
16 %
16 %
1%
0 %

Kaukopalvelu OUTI-kirjastoissa

Kaukolainauksen tilaa aikavälillä 1999–2016 tarkasteltiin tilastojen avulla (Liite 4). OUTI-kirjastojen yhteisen varausjonon ja säännöllisten kuljetusten myötä yhteistyö kuntien välillä oli lisääntynyt ja aineiston liikkuminen moninkertaistunut erityisesti 2010-luvun alusta eteenpäin. Vastaavasti kaukopalvelutoiminta oli vähentynyt, koska asiakkaiden
aineistotarpeet saadaan täytettyä kimpan sisältä tavallisina varauksina ja kuljetuksina kuormien mukana. Asiakas voi
tilata edelleen kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole OUTI-kirjastoissa. Kaukolainoista peritään tällöin maksu ja niiden
kohdalla noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä sekä lainan antavan kirjaston laina-aikoja ja maksuja.
Kaukolainoista voi olla myös kirjastokohtaisia käytänteitä.
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Taulukko 9. Kaukolainamäärien muutokset projektikirjastoissa 2010-luvulla.

OULU
2016

Muutos
2010

KUUSAMO
2016

Muutos
2010

PUDASJÄRVI
2016

Muutos
2010

Ottolainaus

1 266

+ 11,5 %

287

– 63,3 %

196

– 59,3 %

Antolainaus

1 529

– 71,0 %

38

– 76,2 %

24

– 90,8 %

Saadut ja lähetetyt kaukolainat olivat vähentyneet selvästi 2010-luvulla. Vain Oulussa ottolainojen määrä oli hieman
kasvanut. Oulun kaupunginkirjaston antolainauksesta 64 % oli kirjoja, 21 % AV-aineistoa, 10 % lehtiä ja 4 % nuotteja. Alueelliseen kuljetukseen verrattuna kaukolainaksi lähti enemmän AV-aineistoa sekä lehtiä ja vähemmän kirjoja.
Kaukolainatarpeen väheneminen on kirjastojen ja asiakkaiden kannalta hyvä asia. Tavallinen varaus on kaukolainausta parempi, koska käsittely on nopeampaa, asiakkaan ei tarvitse maksaa kaukopalvelumaksuja ja se vaatii asiakkaalta sekä kirjaston työntekijältä vähemmän tekemistä.

2.2.4

E-kirjojen mahdollisuudet varausjonojen purkajina

Hankkeessa tehtiin asiakkaille lyhyt verkkokysely, jolla selvitettiin e-kirjojen varaus- ja lainaustottumuksia sekä mielipiteitä e-kirjoista. Kyselyllä haluttiin selvittää, purkavat e-kirjat varausjonoja ja voidaanko sähköisillä, vähälogistisilla
aineistoilla vähentää fyysisen aineiston kuljettamista ja nopeuttaa varausjonojen purkautumista.
Verkkokyselyyn saatiin 307 vastausta. Vastausten perusteella OUTI-kirjastojen asiakkaat lainaavat samanlaista kirjallisuutta painettuna ja sähköisenä. E-kirjojen varausmahdollisuus oli monelle uutta tietoa ja mahdollisuutta hyödynnettiin vähäisesti, vaikka kiinnostusta siihen löytyi. Asenteet e-kirjoja kohtaan olivat positiiviset. Puolet vastaajista kertoi valitsevansa mieluummin perinteisen kirjan, mutta yli kolmasosa piti e-kirjaa tasavertaisena vaihtoehtona. Potentiaalia e-kirjojen lainauksen kasvuun kyselyn perusteella on, mutta kirjastojen on onnistuttava markkinoimaan niitä asiakkaille esimerkiksi mahdollisuutena saada varattu kirja nopeammin.
Kyselyn mukaan asiakkaille oli tärkeintä varauksissa nopeus, ei kirjan formaatti. 70 % vastaajista kertoi olevansa valmis perumaan tavallisen kirjan varauksen, jos saa saman kirjan e-kirjana nopeammin. Vain 30 % haluaa odottaa perinteistä painettua kirjaa.
OUTI-kirjastoissa lainatuimmat ja varatuimmat nimekkeet ovat pääasiassa olleet samoja painettuina ja e-kirjoina.
Samat asiakkaat lainaavat todennäköisesti molemmissa muodoissa. Toinen vaikuttava tekijä voi olla, että e-kirjat
luetteloidaan kirjastojärjestelmään ja ne näkyvät asiakkaille verkkokirjaston hakutuloksissa tasaveroisina painetun
aineiston kanssa. Myös työntekijät näkevät e-kirjat hakutuloksissa, jolloin e-kirjoja on helpompi suositella asiakaspalvelussa.
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2.3 Poisto
Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastoissa poistovaiheen toimimiseen oli oltu pääosin tyytyväisiä. Pudasjärven
kokoelma siirrettiin kesällä 2016 kirjastojärjestelmään käsin, jolloin poistoja oli kätevää tehdä samalla. Yhteisen kokoelman käytön yhtenä positiivisena vaikutuksena Pudasjärvi mainitsi, että kynnys poistaa teoksia on helpottunut,
koska poistaja näkee, jääkö teoksia muihin OUTI-kirjastoihin. Teknisesti musiikin ja tietokirjallisuuden poisto Kohakirjastojärjestelmällä oli ollut työlästä ja vaatinut jokaisen osakohteen poistamista ennen nimeketietueen saamista
poistettua.
Oulun toimipisteistä myytäväksi tarkoitettu poistoaineisto joko varastoidaan ja myydään poistavassa kirjastossa tai
lähetetään pääkirjastolle odottamaan vuosittaista suurta kirjamyyntitapahtumaa. Aineiston ja kirjastojen määrästä
johtuen poistovaiheeseen liittyy Oulussa paljon logistista työtä. Varastointi oli pulmallista tilanpuutteen vuoksi. Vuosittaisen myyntitapahtuman järjestäminen oli iso logistinen ponnistus.
Taulukko 10. Poistovaihe projektikirjastoilla.

Käytäntö

Varastointi ja tekijät

Myydäänkö kirjoja?

Parannettavaa?

OU

Hyväkuntoiset varastoidaan
myyntiin. Huonokuntoiset kierrätetään raaka-aineeksi.

Lähikirjastot varastoivat myytävät tiloihinsa. Kuormassa
pääkirjastolle, josta kierrätykseen viikottain

Kyllä. Poistomyynti helmikuussa pääkirjastolla. Jatkuvaa myyntiä Kiimingissä ja
Kaijonharjussa.

Varastointi.
Osakohteiden
poistaminen.

KU

Poiston tekevä valitsee myyntiin
menevät kirjat, varastoidaan.
Muut paperinkeräykseen.

Työtoiminnassa olevat repivät
poistettavista kannet ja sivut
paperinkeräykseen.

Kyllä. Suuri poistomyynti kesällä ja pienempiä tilanteen
mukaan.

Osakohteiden
poistaminen.

PU

Varastoidaan myyntiin. Paperinkeräykseen ja sekajätteeseen.
Askarteluaineistoksi kansalaisopistolle.

Kirjastotyöhön tutustujat ja
kehitysvammaisten työkeskus
ovat apuna.

Kyllä. Jatkuvaa poistomyyntiä. Suurempia poistomyyntejä pari kertaa vuodessa.

Osakohteiden
poistaminen.

Poistokirjojen ”verkkomyyntikokeilu”
Toukokuussa 2017 Oulussa kokeiltiin poistokirjamyyntiä verkkokirjaston avulla. Kirjastojärjestelmään perustettiin
”kirjasto” nimeltä Oulun myyntiluettelo, jonka kokoelmaan siirrettiin poistomyyntiin tarkoitettuja niteitä. Asiakas
löysi verkkokirjastosta reaaliaikaisen listan myytävästä aineistosta ja saattoi halutessaan ostaa niteen pääkirjastolta.
Ostotilanteessa nide lopulta poistettiin kirjaston kokoelmasta. Kokeilusta on kerrottu tarkemmin liitteessä (Liite 6).

Oulun kaupunginkirjasto
Postiosoite: PL 15, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Kaarlenväylä 3
www.ouka.fi/kirjasto

Aineistologistiikan muutos -hankeraportti

18(30)

3 Yhteinen varausjono: johtopäätökset
Yhteisen varausjonon toimintaa ja kokoelmien yhteiskäyttöä OUTI-kirjastoissa tutkittiin sekä lukujen, että kirjastohenkilökunnan kokemusten kautta. Varausjonojen purkautumista ja varausten liikkumista seurattiin hankkeen ajan
nimeke- ja nidetasolla. Henkilökunnan kokemuksia ja kehitysideoita kartoitettiin kyselylomakkeella.
Alueellisen kuljetuksen tarkastelun mukaan yhteinen kokoelman käyttö ja yhteinen varausjono hyödyttävät koko
OUTI-kirjastokimppaa. Kokoelmaltaan pienemmät kirjastot saavat suhteellisesti enemmän hyötyä kuin isommat kirjastot, koska pienten kirjastojen kokoelmat moninkertaistuvat ja varatut teokset, jotka tulevat pieniin kirjastoihin
muista kunnista ovat isommalta osuudelta sellaisia, joista pienillä kirjastoilla ei ole omaa kappaletta kokoelmissaan.
Oulussa on pitkään ollut vahva varauskulttuuri ja asiakkaita rohkaistaan käyttämään varausmahdollisuutta. Oulussa
varattujen teosten osuus kokonaislainauksesta oli 7,5 % vuonna 2016. Vuoden 2017 aikana Oulun eri toimipisteisiin
varatut teokset ovat muodostaneet yhteensä noin 75 % kaikkien OUTI-kirjastojen varauksista. Jos arvioidaan, että
kokonaislainoista noin puolet on uusintoja ja puolet ensilainoja, varausten osuus ensilainauksesta on melko suuri.
Kuusamossa varausten osuus Kuusamon kokonaislainoista oli noin 1,5 % vuonna 2016 ja vuoden 2017 aikana Kuusamon varausten osuus koko OUTI-kirjastojen varauksista on ollut noin 2,5 %. Vuonna 2016 Pudasjärvellä varauksien osuus kokonaislainoista oli 2,0 % ja Pudasjärven varausmäärät ovat olleet noin 1,0 % koko kimpan varausten
määrästä. Vuonna 2017 OUTI-kirjastoissa oli hiukan alle 30 000- 35 000 aktiivista varausta voimassa kuukaudesta
toiseen.

3.1 Positiiviset vaikutukset
Yleisesti OUTI-kirjastoissa yhteinen kokoelman käyttö ja varausjono oli koettu hyväksi muutokseksi kirjastojen henkilökunnan mielestä. Asiakkaiden käytössä oli laajempi kokoelma, jonka varaaminen oli helppoa, ilmaista ja nopeaa.
Asiakkaat ovat myös alkaneet varata enemmän itse, ja varausmäärät pienemmissä kirjastoissa ovat kasvaneet huomattavasti. Aineiston laajempi saatavuus oli parantunut (pl. varatuin uutuusaineisto) ja pienempien kirjastojen asiakkaat ovat tasavertaisessa asemassa aineiston suhteen isompien kirjastojen asiakkaiden kanssa. Vähän kiertäneet kirjat ovat lähteneet hyllyistä liikkeelle kuntarajojen yli. Kaukolainaus oli vähentynyt säästäen työaikaa eikä asiakkaiden
tarvitse maksaa kaukopalvelumaksuja.

3.2 Negatiiviset vaikutukset
Varausmäärien kasvu on lisännyt hyllyvarauksien noutamiseen ja kuljetusten käsittelyyn kuluvaa työaikaa. Suosittujen teosten odotusaika on pidentynyt. Pienten kirjastojen uutuudet ovat lähteneet purkamaan varausjonoja eivätkä
jääneet hyllyyn, josta asiakkaat ovat ennen voineet niitä lainata. Monessa kirjastossa koettiin, että uutuudet eivät
näy yhtä vahvasti asiakkaille. On pitänyt opetella uusia toimintatapoja kuten varaamista ja verkkokirjaston käyttöä.
Vaikka yhteisestä varausjonosta ja kokoelman käytöstä on seurannut OUTI-kirjastoissa osin saatavuutta (pitkät varausjonot) ja asiakastyytyväisyyttä (suositun aineiston odotusajat) heikentäviä seurauksia, kirjastot antoivat niille kokonaisuutena myönteisen arvion. Yhteisen varausjonon ja kokoelman käytön heikoin puoli on ollut uutuuksien keskittyminen sinne, jossa asiakkaat tekevät varauksia. Paras ratkaisu on varauskulttuurin kehittäminen.
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3.3 Vaikutukset hankintaan, varastointiin ja poistoon
Pitkät varausjonot ovat vaikuttaneet kirjastojen hankintapäätöksiin. Pienemmät kirjastot hankkivat enemmän lyhytlaina-kappaleita suosituista nimekkeistä tavallisten kappaleiden rinnalle, jolloin tavalliset niteet purkavat varausjonoja ja lyhytlainat jäävät paikallisten asiakkaiden käyttöön ja parantavat saatavuutta.
Musiikin ja muun av-aineiston hankinta oli vähentynyt monessa OUTI-kirjastossa osittain johtuen määrärahojen ja
aineistoon kohdistuvan kysynnän vähenemisestä, mutta myös johtuen henkilökunnan epäreiluuden kokemuksesta,
jonka yhteinen varausjono sai aikaan. Omaan kirjastoon hankittujen uutuuselokuvien lähettäminen varaajille toisiin
kuntiin noudettavaksi aiheutti turhautumista, jos oma asiakaskunta ei vielä varannut aktiivisesti.
Poisto- ja varastointipäätösten teko oli helpottunut, ja kirjasto voi entistä rohkeammin poistaa oman kokoelman
niteen esimerkiksi huonon kierron tai kunnon vuoksi, jos teosta jää muihin OUTI-kirjastoihin. Myös vanhaa aineistoa
varastoidaan entistä vähemmän, jos sitä on saatavilla muissa OUTI-kirjastoissa. Varastoja oli myös saatu karsittua.

3.4 Yhteinen varausjono suurelle kirjastolle
Oulun kaupunginkirjasto oli hankkeen suuri yleinen kirjasto, jonka kokoelman koko oli lähes miljoona nidettä. Seurannassa huomattiin, että melkein yksi kolmasosa, eli 32 %, Ouluun muista OUTI-kunnista tulevista varauksista oli
sellaisten teosten varauksia, joista Oululla ei ollut omaa kappaletta. Valtaosa näistä oli vanhempaa aineistoa, erityisesti aikuisten tietokirjallisuutta. Samaan aikaan Ouluun tilattujen kaukolainojen määrä ei ole vähentynyt. Yhteisen
aineistoluettelon ja – varausjonon sekä maksuttomuuden kautta tarjolle tulleet uudet aineistonimekkeet ovat luoneet uuden kysynnän.
Suuri kirjasto hyötyy myös siitä, että pienemmän kirjaston uutuusniteet auttavat osaltaan purkamaan pitkiä varausjonoja. Suosittujen teosten odotusaika voi lyhentyä suuren kirjaston asiakkaan näkökulmasta.
Taulukko 11. Ouluun muista OUTI-kirjastoista kuljetetut varaukset.

Kirjasto

Kokoelma

Varauksia kuljetuksista

Oulu

957 272

69 %

Varattuja teoksia,
joista ei omaa
kappaletta

Varattuja teoksia,
joista oma kappale

31,6 %

68,4 %

3.5 Yhteinen varausjono keskikokoiselle kirjastolle
OUTI-kirjastojen keskikokoisiin kirjastoihin kuljetetuista varauksista 55,6 % oli sellaisten teosten varauksia, joista
kirjastoilla ei ollut omaa kappaletta. Keskikokoisiin kirjastoihin kuljetettiin selvästi Oulua vähemmän varauksia, mutta
kuitenkin enemmän kuin kimpan pienempiin kirjastoihin, eli varauskulttuuri oli pieniä vahvempi.
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Taulukko 12. Keskikokoisiin OUTI-kirjastoihin kuljetetut varaukset

Kirjasto

Kokoelma

Varauksia kuljetuksista

Varattuja teoksia,
joista ei omaa
kappaletta

Varattuja teoksia,
joista oma kappale

Raahe

173 266

42 %

53,3 %

46,7 %

Vihanti*

Kuuluu Raaheen
Erillinen kuljetus

26 %

65,8 %

34,2 %

Kuusamo

123 507

52 %

53,9 %

46,1 %

Kempele

95 057

41 %

58,0 %

42,0 %

Ii

76 072

43 %

62,0 %

38,0 %

Muhos

73 297

42 %

57,1 %

42,9 %

Siikajoki

69 016

53 %

71,4 %

28,6 %

Liminka

65 796

51 %

54,8 %

45,2 %

Tupos*

Kuuluu Liminkaan
Erillinen kuljetus

86 %

48,3 %

51,7 %

55,6 %

44,4 %

Yhteensä

*Vihanti kuuluu Raahen kaupunkiin ja Tupos Limingan kuntaan. Vihantiin ja Tupokseen on omat kuljetukset eli Raahesta Vihantiin menevä aineisto kiertää Oulun pääkirjaston kautta, vaikka kyse on samasta kunnasta. Tämän vuoksi
seurannassa kyseiset kohdekirjastot otettiin erillisiksi päämääriksi.
Yhteiseen varausjonoon liittyminen pidensi suosittujen kirjojen odotusaikoja Kuusamossa suurimmassa osassa tapauksia. Toisaalta löytyi myös useita nimekkeitä, joissa yhteinen varausjono nopeutti kuusamolaisen asiakkaan odotusta, joten vaikutukset odotusaikaan olivat joissain määrin tapauskohtaisia.
OUTI-kirjastokimppaan liittymisellä oli ollut Kuusamossa positiivinen vaikutus varaamiseen, ja asiakkaat ovat asiakaspalautteen mukaan tyytyväisiä yhteiseen kokoelmaan. Kuusamossa varataan aikaisempaa enemmän, ja varauskulttuuri leviää vähitellen. Kuusamon osuus koko OUTI-kirjastojen aktiivisista varauksista oli kesällä 2017 vielä vain
2,5 %, kun taas esimerkiksi samaa kokoluokkaa olevan Kempeleen osuus oli melkein 4 %. Kuusamolaisella asiakkaalla oli ennen liittymistä vuonna 2016 varattavanaan Kuusamon ja Posion kokoelmat, joiden yhteislaajuus oli n.
170 000 kappaletta. Liittymisen jälkeen samalla asiakkaalla oli varattavanaan koko OUTI-kirjastojen yhteinen aineistokanta, jonka laajuus on melkein 1,9 miljoonaa kappaletta.

3.6 Yhteinen varausjono pienelle kirjastolle
Pienelle yleiselle kirjastolle yhteisellä kokoelmalla ja varausjonolla oli suuret hyödyt, vaikka negatiivisiakin vaikutuksia oli. Yhteinen kokoelman käyttö antaa mahdollisuuden tehdä monipuolisempaa aineistonvalintaa, sillä jokaiseen
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kirjastoon ei tarvita samoja teoksia. Se lisää alueellista tasa-arvoa antamalla myös pienempien kuntien asukkaille
käyttöönsä kattavan kokoelman.
OUTI-kirjastojen pienempiin kirjastoihin kuljetetuista varauksista 60,2 % oli sellaisten teosten varauksia, joista noutokirjastoilla ei ollut omaa kappaletta. Mitä pienempi kirjaston kokoelma on, sitä pienempi osa kirjastoon kuljetettavista varatuista teoksista löytyy kirjaston omasta kokoelmasta..
Taulukko 13. Pieniin OUTI-kirjastoihin kuljetetut varaukset

Kirjasto

Kokoelma

Varauksia kuljetuksista

Varattuja teoksia,
joista ei omaa
kappaletta

Varattuja teoksia,
joista oma kappale

Pudasjärvi

54 049

46 %

59,7 %

40,3 %

Tyrnävä

50 217

36 %

61,0 %

39,0 %

Taivalkoski

46 697

37 %

51,7 %

48,3 %

Pyhäjoki

32 724

45 %

70,4 %

29,6 %

Utajärvi

27 371

24 %

51,8 %

48,2 %

Lumijoki*

25 693

48 %

50,0 %

50,0 %

Hailuoto

14 288

33 %

83,6 %

16,4 %

60,2 %

39,8 %

Yhteensä

*Pienemmistä kirjastoista Lumijoelle vietiin suhteellisen paljon varauksia (48 % kuljetuksista), joista kirjastolta löytyi
oma kappale keskimääräistä useammin (50 %). Lumijoen lukuja selittää osaltaan kuljetusten testiotoksiin osunut
kirjavinkkaus.
Yhteiseen varausjonoon liittyminen pidensi erittäin paljon kysyttyjen nimekkeiden odotusaikoja suurimmassa osassa
tapauksia, mikä oli huono asia pienen yleisen kirjaston asiakkaan kannalta.
Usein pienessä, maaseutumaisen ympäristön, kirjastossa ei ole mm. pitkien asiointietäisyyksien vuoksi aktiivista varauskulttuuria. Varaaminen lisääntyy ajan myötä, mutta hitaasti. Sillä välin pienen kirjaston uutuudet lähtevät purkamaan varausjonoja toisaalle ja hyllyyn jää lainattavaksi ei-kiinnostavinta aineistoa.
Vaikka suosittujen nimekkeiden odotusaika voi pidentyä, pienen kirjaston saa asiakas verkkokirjastossa eteensä entistä moninkertaisesti suuremman kokoelman, josta tehdä varauksia. Pienen kirjaston vähemmän kiertävä aineisto
voi myös lähteä yhteisen varausjonon ja kokoelman käytön ansiosta liikkeelle, vaikka tämä ei suoranaisesti hyödytäkään pienen kirjaston lainaustilastoja.
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4 Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset
Ekologisuus kirjaston logistiikassa
Kuljettamisen näkökulmasta ekologisinta olisi siirtää aineistoja ja asiakkaita mahdollisimman vähän. Toisaalta myös
kirjastoaineiston valmistaminen ja säilyttäminen kuluttavat resursseja. Oulussa kellutus pienensi päivittäistä kuormaa
ja vähensi painetta kokoelmien kasvattamiselle mutta uusien kirjastojen liittyminen kirjastokimppaan ja varaamisen
maksuttomuus ovat jälleen lisänneet kuljettamista.
Inhimilliset lajitteluvirheet eivät juuri lisänneet kuljetusten määrää. Seurannassa tutkittiin yli 6 100 teoksen kuljetusta, joista vain 27 kpl (0,4 %) oli lähetetty ensin väärään paikkaan.
Kirjojen muovittamisen ja tarroittamisen vähentäminen olisi yksi ympäristöystävällinen teko. Muovitus pidentää aineiston käyttöikää, joten vaihtoehtona olisi jättää muovittamatta aineisto, jolle ennakoidaan vähäisempää käyttöä.
Muovittamattomuus nopeuttaisi aineiston saamista kiertoon. Myös tarroituksen vähentämistä on suositeltava pohtia.
Varastotilat kuluttavat sähköä ja lämpöä ja vähäinen varastointi nostaa aineiston kiertoa (Huttunen 2011, 113). Yhteinen varausjono ja kokoelman käyttö vähentävät varastoinnin tarvetta ja täten varastoaineiston määrää.
Poistovaiheeseen liittyvää logistista työtä on Oulussa vähennetty siirtymällä keskitetystä kirjamyynnistä hajautettuun, poistokirja myydään nyt siellä missä se syntyy. Toisaalta hajautettu myynti ei ole yhtä tehokas kuin keskitetty
ja myymättä jää enemmän aineistoa, jolle on järjestettävä jatkokierrätys. Poistokirjojen verkkomyyntikokeilu ei jäänyt pysyväksi toiminnaksi työllistävän vaikutuksensa vuoksi. Pienemmissä kirjastoissa ei poistovaiheeseen liity yhtä
suuria logistisia haasteita.

RFID
Oulussa selvitettiin hankkeen aikaan RFID-tunnisteiden käyttöön siirtymisen etuja ja haittoja. OUTI-kirjastoissa käytetään niteiden tunnistamiseen viivakoodeja. RFID-tunnisteiden suurimmat edut olisivat inventoinnissa, itsepalvelun
lisäämisessä ja työergonomiassa. Huonoja puolia olisivat käyttöönoton työläys ja kalleus. OUTI-kirjastojen yhteisen
kokoelman käytön vuoksi RFID-tunnisteiden lisäksi tarvittaisiin edelleen viivakooditarrat ja –laitteet, ellei jokainen
kimpan kirjasto siirtyisi käyttämään RFID-tunnisteita. Tunnisteista saataisiin hyötyjä, mutta kustannukset vaikuttavat
liian suurilta. Myös esimerkiksi itsepalvelua on onnistuttu lisäämään OUTI-kirjastoissa suuresti ilman RFID-tunnisteita. Kirjastojärjestelmä ei hankkeen ja raportoinnin aikaan tue useamman, kuin yhden tunnisteen lukeutumista kerrallaan, mikä syö RDIF:n etuja.

Yhteinen kokoelmapolitiikka
OUTI-kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka voisi olla luontainen askel yhteistyön jatkamisessa. Aineistovalinnan
itsenäisyydestä ei olla valmiita luopumaan yhteisen kokoelmapolitiikan nimissä. Osa OUTI-kirjastoista koki yhteisen,
mutta väljän, kokoelmapolitiikan ja painopistealueiden harkitsemisen mahdolliseksi.
Vanhemman aineiston säilyttämisen, varastoinnin ja poistamisen osalta OUTI-kirjastoissa oli enemmän kiinnostusta
yhteistyön lisäämiseen. Jo tämä olisi merkittävä logistinen etu. Valtaosa kuljetettavasta aineistosta on muuta kuin
ns. uutuusaineistoa.
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Kokoelmatyön ja logistiikan tukijärjestelmät
Kirjastojärjestelmiin on mahdollista kehittää välineitä, jotka ohjaavat varausten tärppäämisjärjestystä asiakkaille huomioiden myös logistiset seikat. Tavoitteena olisi nopeuttaa varausjonon purkautumista kokonaisuudessaan ja vähentää kuljettamista. Koha-kirjastojärjestelmässä tämä vaatisi merkittäviä kehittämispanoksia.
Eräs kokoelmatyöhön ja logistiikkaan vaikuttava kehityssuunta on erillisen kokoelmatyökalun hankkiminen, jonka
avulla saadaan parempi käsitys kokoelman tilasta ja suoriutumisesta. Koha-kirjastojärjestelmään on kehityksessä
tilastotyökalu, jonka käyttöä kokoelmatyön tukijärjestelmänä tullaan kokeilemaan. Kaupallisista järjestelmistä (Collection HQ) oli hankkeen aikaan kokemusta Jyväskylän kaupunginkirjastossa.

Työkäytäntöjen muutokset
Kirja-aineiston osalta muutettiin työkäytäntöjä Oulussa vuoden 2017 lopulla niin, että uusi aineisto laskettiin lainaukseen tarvittaessa jo ennen täydellisten luettelointitietojen käyttöön saamista. Muutoksen toivotaan nopeuttavan varausjonojen purkautumista ja Oulun ison aineistomassan siirtymistä lainattavaksi. Vaikutusta varausjonojen
purkautumiseen sekä luettelointi- ja tarroitustyön käytäntöihin seurataan. Valtaosa uudesta kirja-aineistosta ehtii
saada täydelliset luettelointitietonsa jo ennen kuin aineisto toimitetaan kirjastoon ja saadaan lainattavaksi.
Pikapokkarikokoelman hankinta ja ylläpito on osoittautunut haasteelliseksi sovittaa suuren kirjaston valinnan ja hankinnan prosessiin. Muovittamattomuus ja pokkarien varaamisen estäminen aiheuttavat hankintavaiheessa ylimääräistä työtä, jonka vähentämiseksi kokoelma alun perin luotiin. Vaikka kokoelma on lainauskierrossa tehokas ja kokemus muovittamattomuudesta on hyvä, sen vakiintuminen näyttää epävarmalta.

Maakuntakirjastoista alueelliseen kehittämistehtävään
Lainsäädännön ohjaus voi muuttaa kirjastojen logistiikkaa nopeastikin. OUTI-kirjastot ennakoivat varausmaksun
poistumista ja 2017 alkaen mahdollisuus periä varausmaksuja omaan kokoelmaan kohdistuvista varauksista poistuikin kirjastotoimintaa ohjaavasta laista (Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492). Maksuttomuus on lisännyt varaamista
OUTI-kirjastoissa selvästi, vaikka varausmaksu oli varsin pieni (0,50€ / varaus, lasten ja nuorten aineisto varausmaksutonta).
2018 alkaen sovelletun asetuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista 660/2017) perusteella
maksutonta kaukopalvelua antaneiden kirjastojen määrä väheni maakuntakirjastojen kadotessa ja alueellisen kehittämistehtävän tullessa entisiä maakuntakirjastoja harvemmalle kirjastolle. Oulu on yksi alueellisen kehittämistehtävän saaneista kirjastoista. Annettujen kaukolainojen määrä näyttää välillisesti asetusmuutoksen takia kaksinkertaistuvan jo ensimmäisenä soveltamisvuonna.
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Liitteet
Liite 1. Pikapokkarikokeilu
Lähtökohdat
Oulun pääkirjastolla kokeiltiin pikapokkarikokoelmaa ja selvitettiin, purkavatko vähälogistiset pikapokkarit varausjonoja, kestävätkö ne ilman muovitusta ja ovatko ne kustannustehokas lisä kirjaston kokoelmaan?
Pääkirjastolle hankittiin uutta kauno- ja tietokirjallisuutta pokkarimuodossa. Pokkareita ei muovitettu tai tarroitettu,
niitä ei voinut varata tai uusia eivätkä ne kelluneet Oulun toimipisteiden välillä, vaan lähi- ja aluekirjastoihin palautuneet pokkarit kuljetettiin sisäisessä kuormassa takaisin pääkirjastolle. Pokkarit tallennettiin järjestelmään minimitiedoilla, jos täysiä luettelointitietoja ei ollut heti saatavissa. Laina-aika oli kaksi viikkoa. Kaikista hankituista pikapokkareista Oululla oli jo normaalissa lainauskierrossa niteitä, joten pikapokkareiden tarkoitus ei ollut korvata tavallisia
aineistohankintoja, vaan lisätä paikalla olevan kokoelman yllätyksellisyyttä.

Tulokset ja jatko
Muovittamattomuudesta huolimatta pikapokkarit kestivät kiertoa, sillä vain 9 % niteistä jouduttiin poistamaan seitsemän kuukauden aikana ja suurin osa vasta kokeilun viime hetkillä. Pikapokkareita lainattiin runsaasti ja tasaisesti.
Kierto oli nopeaa, pokkareita pidettiin keskimäärin lainassa 12 päivää. Erityisen tärkeää oli pikapokkarikokoelman
keskeinen sijainti asiakkaiden kulkureitin varrella.
Logistisesta näkökulmasta pikapokkareilla oli hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta lainoja ei voi uusia, mikä tuottaa
työtä kirjastolle ja asiakkaalle käynnin kirjastoon. Toisaalta pikapokkareita ei järjestetä kirjaston tavanomaisin luokitus- ja aakkostuskäytännöin. Pikapokkarien ei todettu vaikuttavan varausjonojen purkautumisvauhtiin.
Taulukko 14. Pikapokkarikokeilun luvut kymmenen kuukauden jälkeen

Nimekkeitä

Niteitä

Lainoja

Lainoja / nide

Hinta / laina

Poistoja

81

425

4 474

10,5

0,79 €

9%

Pikapokkarit olivat kustannustehokas lisä kirjaston kokoelmaan. Kirjasto hankki pienellä rahamäärällä aineistoa, joka
kiertää tehokkaasti, vaatii vähän käsittelyä ja joka voidaan hoitaa elämänkaarensa loppuun saakka ekologisesti.
Asiakkaat saivat tarjolle lisäniteitä kysytystä aineistosta, mikä parantaa paikallista saatavuutta. Kirjaston kannattaa
hankkia pokkareita, joita lainataan paljon ja joille voidaan ennakoida hyvä kustannustehokkuus. Valinnassa kannattaa erityisesti tarkastella pokkarien hintaa, fyysistä kokoa ja lainaustilastoja.
Pikapokkarikokoelmaa päätettiin laajentaa pääkirjaston lisäksi Haukiputaan, Kaakkurin, Kiimingin, Myllyojan ja Oulunsalon kirjastoihin.
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Liite 2. Varausten odotusaikojen arviointitaulukko – OUTI-kirjastot
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Liite 3. Alueellisen kuorman käsittelyprosessi – Oulun pääkirjasto
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Liite 4. OUTI-kirjastojen lähetetyt ja saadut kaukolainat vuosina 1999–2016.
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Liite 5. Poistomyyntikokeilu verkkokirjastossa
Myytäviä kirjoja oli 310 kpl ja niistä myytiin kuukauden aikana 25 %. Pääkirjasto todettiin kehnoksi myyntipaikaksi
tilanpuutteen vuoksi. Myytäviä kirjoja säilytettiin asiakastilojen sijaan varastossa, joten asiakkaat eivät päässeet vapaasti selailemaan myyntikokoelmaa ja myyntitilanteessa työntekijän täytyi hakea kirja eri kerroksesta. Pääkirjaston
asiakastiski ruuhkautui hetkittäin, mutta ennakoitua vähemmän. Henkilökunta koki, että myytävän niteen poistaminen rahastuksen yhteydessä sujui hyvin. Toisaalta myytävä kokoelma oli pieni, kokeilukuukausi vuoden hiljaisempia
ja asiakkaiden tietoisuus ostomahdollisuudesta vielä vähäistä.
Asiakaspalaute kokeilusta oli erittäin positiivista. Myyntiluetteloa saattoi selata rauhassa ilman myyntitapahtumien tungosta ja kiirettä. Asiakkaat toivoivat, että kokeilua jatkettaisiin pidemmän aikaa. Myytävien kirjojen selailumahdollisuutta toivottiin useita kertoja kuten myös mahdollisuutta tilata haluamansa poistokirja omaan lähikirjastoon.
Kokeilu ei kuitenkaan saanut jatkoa. Myytäville kirjoille ei löydetty tilaa, jossa
niitä olisi voinut verkkoluettelon lisäksi selailla hyllyssä,
Poistoaineiston myynti on kirjastolle pulmallista, koska aineiston myynti ei
varsinaisesti kuulu kirjaston toimintamalliin ja myynnin tuotot ovat varsin
pienet, kun niitä vertaa työmäärään. Toisaalta poistomyynnit tuovat asiakkaita kirjastoon, myynti kerää hyvää asiakaspalautetta ja henkilökunta sekä
asiakkaat arvostavat sitä, että poistoaineistoa ei vain heitetä pois, vaan aineistolla on vielä merkitystä ja hyötyä jollekin (Huttunen 2011, 44.)
Kuva 4: Oulun poistokirjamyynnin mainos
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