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1. Hankkeen kuvaus

 Kesto 8/2016 – 8/2017

 Oulu, Kuusamo ja Pudasjärvi

 Kootaan tietoa logistiikan kehittämiseksi niin, että kirjastoaineiston paikallinen 
saatavuus on mahdollisimman hyvä ja kuljetuskustannukset sekä ekologiset haitat 
mahdollisimman pienet

 Aineiston elinkaaren logistiikka

 Miten kirjat liikkuvat elämänsä aikana?

 Yhteinen varausjono ja sen toiminta

 Toimiiko OUTI-kirjastoilla ja millaisia vaikutuksia erikokoisille kirjastoille?

 Alueellinen kuljetus

 Mitä OUTI-kirjastoissa kuljetellaan kuntarajojen yli?

 Mitä on hyvä saatavuus asiakkaan kannalta?

 Lyhyt odotusaika varauksille, laaja nimekevalikoima, uutuuksien osuus 
kokoelmasta, yllättävyys



2. Projektikirjastojen toimintaympäristöt

• Suuri yleinen kirjasto

• Asukasluku:

• 198 525

• Kokoelma:

• 957 272

• Lainaus:

• 3 594 886

• Kokoelma / asukas:

• 4,8

• Lainaus / asukas:

• 18,11

Oulu

• Keskisuuri yleinen kirjasto

• Asukasluku:

• 15 688

• Kokoelma:

• 123 559

• Lainaus:

• 254 118

• Kokoelma / asukas:

• 7,9

• Lainaus / asukas:

• 16,20

Kuusamo

• Pieni yleinen kirjasto

• Asukasluku:

• 8 257

• Kokoelma:

• 54 049

• Lainaus:

• 109 308

• Kokoelma / asukas:

• 6,6

• Lainaus / asukas:

• 13,24

Pudasjärvi

Kuvat: Kirjastot.fi



2. Projektikirjastojen toimintaympäristöt (2)

Viime vuosien muutoksia ja uudistuksia

– Uusi avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha

– Kellutus Oulussa, muualla ei

– Aineistonvalinnan keskittäminen Oulussa

– Omatoimikirjastopalveluiden laajentaminen

– Yhteinen varausjono

• Pudasjärvi heinäkuussa 2016

• Kuusamo tammikuussa 2017

– Maksuttomat varaukset

– Varausten itsepalvelunouto suuressa osassa kirjastoja



3. Aineiston elinkaaren logistiikka
Mitä on selvitetty ja miten?

Hankinta

 Mitkä seikat hidastavat aineiston saantia liikkeelle ja lainaan?

 Järjestelmän ”kömpelyys”, muovitus, luettelointitietojen odottaminen, henkilöstövaje

Kierto

 Tutkittiin viisi paljon varattua nimekettä

 Jokaisen niteen jokainen laina, palautus ja kuljetus puolen vuoden ajalta

 Tarkkaa tietoa laina-, nouto- ja kuljetusajoista

Poisto

 Aineiston logistisen elämän loppupään kehittäminen, poistomyyntikokeilu

 Tarjotaan asiakkaalle reaaliaikainen lista myytävästä aineistosta

 Mahdollisuus ostaa ennen poistoa

Hankinta Kierto Poisto



3. Aineiston elinkaaren logistiikka (2)

OUTI-kirjastojen logistiikan nykytila

• Oulun sisäinen kuljetus (Ii + Kempele)

• Arkipäivisin

• Eri suuntiin vuoropäivinä

• OUTI-kirjastojen alueellinen kuljetus

• Kuljetukset ”yön yli”

• 1-5 kertaa viikossa kirjastosta riippuen



3. Aineiston elinkaaren logistiikka (3)

Kuinka kauan kysytyt kirjat viettävät keskimäärin kuljetuksessa, noutoa 

odottamassa tai lainassa asiakkaalla?

• 2,6 päivääKuljetuksessa

• 3,5 päivääVaraushyllyssä

• 17,8 päivääLainassa

• 23,8 päivääYhteensä



3. Aineiston elinkaaren logistiikka (4)

Yhteenvetoa eli mitä huomattiin?
• Kuljetusajat eivät ole pääsääntöisesti liian pitkiä

• Suositut kirjat odottavat varaushyllyssä noutoa keskimäärin kauemmin kuin ovat 

kuljetettavana kirjastojen välillä

• Varatuimpia kirjoja ei pidetä lainassa maksimiaikaa

• Oulun ulkopuolella varaukset noudetaan nopeammin ja pidetään lainassa lyhyemmän 

aikaa kuin Oulussa

Kuljetuksissa kesti keskimäärin:

Oulusta Ouluun

(sis. Ii ja Kempele)

1,8 päivää

Oulusta          

OUTI-kuntaan tai 

OUTI-kunnasta 

Ouluun

4,4 päivää

OUTI-kunnasta

OUTI-kuntaan

5,9 päivää

n. 75 % kuljetuksista n. 20 % kuljetuksista n. 5 % kuljetuksista



Yhden niteen matka 6 kk aikana
Iin kappale Ruokarouvaa matkannut noin 1 000 km

Ii

Kauko-
vainio

Kempele Ii

Pattijoki

Kaakkuri Pyhäjoki

Tuira

Ii Karjasilta

Lumijoki

Raahe Muhos

Raahe

43 km

20 km

52 km

118 km

98 km

113 km

106 km

40 km

39 km

42 km

117 km

112 km

112 km



4. Alueellinen kuljetus
Miten kuljetuksia on tarkasteltu?

Kuljetuksista otettiin testiotoksia 67 kappaletta hankkeen aikana

Jokaiseen kirjastoon tutkittiin neljä kuljetusta, Ouluun kolme

Käsin tarkistettuja kuljetettuja niteitä oli yhteensä 6 100

Katsottu lähettävä kirjasto ja kuljetuksen syy, varaus vai palautus

Varauksista tutkittiin, olisiko varaus löytynyt kohdekirjaston

omasta kokoelmasta ilman yhteistä varausjonoa

Tietoa määristä, sisällöistä ja lähettäjistä

Tietoa siitä, mitä kuntarajojen yli oikein liikkuu OUTI-kirjastoissa



4. Mitä OUTI-kuntien välillä liikkuu? (2)

Vain 35 % kuljetettavasta aineistosta oli uutuuksia eli julkaistu 2016-2017!

Aikuisten

tietokirjallisuus

32 %

Aikuisten

kaunokirjallisuus

29 %

Lasten- ja 

nuortenkirjallisuus

23 %

AV-aineisto

13 %

Lehdet, muut

3 %
Kaukolainat

0 %



4. Alueellinen kuljetus (3)

Mitä eroja löytyi?

Oulu

• Melkein kolmasosa eli 32 % Ouluun 

tuoduista varauksista oli sellaisia, joista 

Oululta ei löytynyt omaa kappaletta

• Ouluun tuoduista varauksista 68 % olisi 

löytynyt Oulun kokoelmista, jos yhteistä 

varausjonoa ei olisi ollut

• Ouluun viedään muita OUTI-kirjastoja 

vähemmän lasten- ja nuortenkirjallisuutta

• Ouluun viedään muita OUTI-kirjastoja 

enemmän aikuisten tietokirjallisuutta

Muut OUTI-kunnat

• 57 % muihin OUTI-kuntiin viedyistä 

varauksista oli sellaisia, joista kunnilta ei 

löytynyt omaa kappaletta

• Muihin OUTI-kuntiin viedyistä varauksista 

43 % olisi löytynyt kirjaston omasta 

kokoelmasta, jos yhteistä varausjonoa ei 

olisi

• Muihin OUTI-kuntiin viedään Oulua 

enemmän lasten- ja nuortenkirjallisuutta

• Löytyi kirjastokohtaisia eroja esimerkiksi 

aineiston sisällön ja uutuuden suhteen

vs.



4. Alueellinen kuljetus (4)

Miten suuri osa varauksista löytyisi omasta kokoelmasta?

57 %
43 %

Varauksia, joita kunnalta ei löytyisi

Varauksia, joita kunnalta löytyisi

Muut OUTI-kunnat

32 %

68 %

Varauksia, joita kunnalta ei löytyisi

Varauksia, joita kunnalta löytyisi

Oulu



5. Yhteinen varausjono
Mitä on selvinnyt?

• Yhteistyö, alueellinen tasa-arvo, nimekemäärä, 

kuljetusten sisältö ja nopeat kuljetusajat

Yhteinen varausjono toimii

OUTI-kirjastoilla

• Kuusamossa varaukset jäivät kiinni nopeammin 

ennen yhteiseen varausjonoon liittymistä

Voi pidentää varausten odotusaikoja, 

suosittu vs. vanhempi aineisto

• Varattavien määrä moninkertaistuu

• Varausten määrä kasvaa, kaukolainaus vähenee

Varattavan aineiston määrän kasvu 

kompensoi pidentynyttä odotusaikaa

• 3 kk aikana varausten määrässä ei isoja muutoksia

• Varattavissa olevien niteiden määrä nousi 25 %

Pisimmät varausjonot säilyvät pitkinä,         

vaikka nidemäärää lisättiin

• Varauksissa nopeus valttia kyselyn mukaan

• Suosituimmat samoja molemmissa formaateissa

E-kirjat voisivat purkaa varausjonoja,                        

mutta käyttöä pitäisi saada lisättyä

• Kokeilu oli uusi, kaipaa tiedotusta laajennuksesta

• Kierto nopeaa, osuttava paikalle oikeaan aikaan

Pikapokkarit eivät vielä näytä 

purkavan varausjonoja



5. Yhteinen varausjono (2)

Suuremmalle ja pienemmälle OUTI-kirjastolle

Mahdollisuus tehdä 

monipuolisempaa 

aineistonvalintaa

Alueellinen tasa-arvo 

paranee

Lisää varattavaa, pieni 

kirjasto hyötyy paljon

Varausten teko siirtyy 

työntekijöiltä asiakkaille

Kaukopalveluun menevä 

työaika vähenee

Omaksuttava uudenlainen 

yhteisöllinen ajattelu

Suosittujen odotusaika 

pitenee

Uusi AV-aineisto kiertää 

pois

Kuljetuskustannukset ja 

työmäärä kasvavat

Omaksuttava 

uudenlainen yhteisöllinen 

ajattelu

Mahdollisuus tehdä 

monipuolisempaa 

aineistonvalintaa

Vastuun jakaminen ja 

yhteistyö

Suosittujen odotusaika 

voi lyhentyä

Suurikin kirjasto voi 

saada pieneltä aineistoa, 

jota suurella ei ole

Omaksuttava 

uudenlainen 

yhteisöllinen ajattelu

Kuljetusten määrä 

kasvaa ja lisää työtä

Omaksuttava 

uudenlainen 

yhteisöllinen ajattelu

SUUREMMAT PIENEMMÄT



5. Yhteinen varausjono (3)

Saako joku enemmän irti yhteisestä varausjonosta?

60 %

40 %
32 %

68 %

Varauksia, joita kunnalta ei löytyisi

Varauksia, joita kunnalta löytyisi

56 %
44 %

Pienet OUTI-kirjastot,

kokoelma 14 000 – 55 000 

Oulu,

kokoelma 950 000

Keskisuuret OUTI-kirjastot,

kokoelma 65 000 – 175 000 



5. Yhteinen varausjono (4)

Mitä käytännön hyötyä on saatu aikaan?

Varausten 

kiinnijäämisten 

seuranta

Aineiston 

elinkaaren 

tarkastelu

Todellinen 

kiertonopeus 

noin 24 päivää

• Tiedämme kohdat, joissa kiertoa voisi yrittää nopeuttaa:

 Varausten noutoaika

 Kuljetukset OUTI-kunnasta toiseen OUTI-kuntaan

Paljon varatulle aineistolle, 

jolla on 4 viikon laina-aika



5. Yhteinen varausjono (5)



6. Kaukolainauksen tila
OUTI-kirjastoissa

• Varaaminen lisääntyy, mutta kaukolainaus vähenee

• Kaukolainaamisen sijaan varataan kimpan sisältä

• OUTI-kirjastoihin liittyminen vähentää kirjaston kaukolainojen määrää 

Säästää paljon työtä

2015 2016

995 247

62 18

Saadut kaukolainat

Lähetetyt kaukolainat

Pyhäjoki



6. Kaukolainauksen tila (2)

Saadut eli ottolainaus, 1999-2016



6. Kaukolainauksen tila (3)

Lähetetyt eli antolainaus, 1999-2016



7. Kokeilujen tulokset
Pikapokkarikokeilu – mitä, missä, milloin, miksi ja miten?

• Oulun pääkirjastolle hankittiin lokakuussa 2016 uutta ja kysyttyä tieto- ja 

kaunokirjallisuutta pokkareina

• Kaikista hankituista Oululla oli jo kovakantisia kappaleita

• Tavoitteena saada kysyttyä aineistoa nopeasti ja vaivattomasti lainattavaksi

– Parannetaan paikallista saatavuutta, lisätään kokoelman yllätyksellisyyttä

• Purkavatko pikapokkarit varausjonoja, kestävätkö ilman muovitusta ja ovatko ne 

kustannustehokas lisä kirjaston kokoelmaan?

• Ei muovitusta, ei varattavissa, ei uusittavissa, ei kellu

• Nopea kierto ja nopea käsittely, ei kunnon hyllytystä, vähän tarrojen liimailua

• Kokoelmana lyhytlaina, tallennettu minimitiedoilla ja laina-aika 2 viikkoa



7. Kokeilujen tulokset (2)

Pikapokkarikokeilu

Pokkarit saadaan nopeasti ja helposti asiakkaiden lainattavaksi

Nopeimmillaan hankinnasta lainattavaksi jo saapumispäivänä

Pokkareita lainataan paljon, keskeinen sijainti erittäin tärkeää

Keskimäärin n. 60 % ollut koko ajan lainassa (88–39 %)

Pokkarit ovat kustannustehokas lisä kirjaston kokoelmaan

Helposti ja huokeasti lainoja – yllättävää ja uutta luettavaa

Pokkarit eivät näytä purkavan varausjonoja tehokkaasti

Auttaisiko aktiivisempi markkinointi tai laajentaminen?

Pokkarit ovat kestäneet lainausta, 9 % niteistä on poistettu

Käsittelyyn kuluva aika siirretään valintatyöhön

Pokkarit parantavat paikallista saatavuutta

Uutta ja yllättävää luettavaa asiakkaille



7. Kokeilujen tulokset (3)

Pikapokkarikokeilu

Nimekkeitä

81

Niteitä

425

Lainoja

4 474

10,5 lainaa 

jokaiselle 

pokkarille

Kaunokirjallisuutta

79 %

Osuus lainoista

76 %

Tietokirjallisuutta

21 %

Osuus lainoista 

24 %

Lainatuimmat 

luokat

Yleinen kaunokirj.

Tiedon pääluokka 1

KonMarin voima!

Niteitä 0,5 %

Lainoja 7,2 %

Lainan hinta

0,79 €

Keskimääräinen

hinta pokkarille

8,2 €

Paras kuukausi

Marraskuu

Heikoin kuukausi

Helmikuu

Poistoja

9 %



7. Kokeilujen tulokset (4)

Poistokirjamyyntikokeilu

• Logistisen elämän loppupään kehittäminen

• Teknisesti helppo toteuttaa

• Perustettiin järjestelmään myytävien poistokirjojen 

kirjasto, jonka kokoelmaan myytävät niteet siirrettiin

• Asiakas näkee verkkokirjastossa reaaliaikaisen listan 

myytävästä poistoaineistosta ja voi tulla ostamaan

• Pieni kokoelma, kevyt mainostus

• Myytiin 25 % kokoelmasta

• Asiakaspalaute erittäin myönteistä!

• Myyntiluetteloa pystyi selaamaan kotona rauhassa

• Toivottiin fyysistä selailumahdollisuutta

• Toivottiin, että kokeilu jatkuisi



8. Summa summarum, OUTI-kirjastot
Mitä esityksestä kannattaa ainakin muistaa?

Yhteinen varausjono OUTI-kirjastoilla – toimii!

Suuremmat ja pienemmät kirjastot hyötyvät selvästi yhteisestä varausjonosta

Tiedetään kysytyn aineiston kiertonopeus ja elinkaaren tehostettavat kohdat

Kaukolainaus vähentyy, mikä säästää työtä

Valtaosa kuljetuksista kuntarajojen yli on vanhempaa aineistoa

Paikalliset kokeilut pikapokkareista ja uudesta poistokirjamyynnistä onnistuivat

1

2

3

4

5

6



8. Summa summarum, OUTI-kirjastot (2)

Miten tästä eteenpäin?

Puututaan huomattuihin kuljetuksen hidasteisiin

Kannustetaan kimpan sisällä aktiivista varauskulttuuria

Reagoidaan vielä herkemmin yhdessä kysynnän ja tarjonnan ristiriitoihin

Markkinoidaan asiakkaille e-kirjoja aktiivisemmin varausjonojen purkajina

Molemmat paikalliset kokeilut laajenevat

Joensuun Älykäs varausjono -hanke, 2017–2018  

1

2

3

4

5

6



Kiitos!

Aineistologistiikan muutos

Joni Rahja
joni.rahja@ouka.fi 


