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Mistä lähdimme?
• Kuljetimme massiivisia määriä aineistoa kirjastosta toiseen
• Maksoimme maltaita isoista lajittelijoista 
• Henkilökunnan työaika meni laatikoiden pakkaamiseen ja purkamiseen
• Iso osa teoksista oli jatkuvasti matkalla
• HelMetin nidemääriä oli mahdoton hallita
• Jokaisessa kirjastossa vahdittiin omia kirjoja ja kokoelmia 
• Aineistorahan ”tasapuolinen” jakaminen oli yhtä tuskaa
• RFID:n käyttöönotosta oli vaikea löytää logistista hyötyä



Aloimme miettiä, mitä jos…
• Keskittäisimme kirjavalinnan ainakin kaupungeittain, mutta mieluusti seudullisesti
• Laittaisimme kokoelmat kellumaan
• Ottaisimme RFID:nkäyttöön
• Ulkoistaisimme kuljetusten lisäksi lajittelun



Parhaassa tapauksessa siitä 
voisi seurata, että
• Asiakas saisi paremman kokoelman käyttöönsä, kun yksittäisen kirjaston hyllyssä olisi sitä, mitä paikallinen yhteisö tarvitsee
• HelMetin kokonaiskappalemäärät vastaisivat paremmin kysyntää
• Aineistoraha käytettäisiin  siihen mitä asiakas käyttää
• Kuljetettavien määrä laski isosti/veronmaksajien rahoja säästyisi



Kirjastotyössä 
• Valintatyössä huomio olisi kokonaistarpeen tyydyttämisessä, ei yhden kirjaston asiakaskunnan tarpeissa
• Kokoelmatyössä asiakas ja kysyntä olisi keskiössä – ei oman, rakkaan kokoelman rakentaminen
• Hyllyttämisessä pääpaino olisi aamuisin varmistaa, että tarjolla on sitä mitä asiakas tarvitsee
• Aineistorahan jakamisessa ei olisi tarpeen taistella, mikä on kunkin kirjaston osuus koko potista
• Työ kirjastoissa muuttuisi mielekkäämmäksi, kun kuormat pienenisi 



Miten etenimme
• Helmet-kirjastojen yhteistä päätöstä kelluttamisesta ei syntynyt, mutta Vantaa ja Espoo päättivät ryhtyä kelluttamaan omaa kokoelmaansa
• Vantaa aloitti syyskuussa 2015, Espoo tammikuussa 2016
• Kumpikin kaupunki oli jo keskittänyt aineistonvalinnan, tehty työnjakoa kaupunkien kesken
• Päätettiin yhteisistä työkäytännöistä
• RFID-tarroitus saatettiin lähes loppuun vuoden 2016 aikana
• Helmikuun alussa  2017 aloitettiin Vantaan ja Espoon yhteinen kellutus



Mikä kelluu ja mikä ei
Kelluu:
• kirjat
• nuotit 
• CD-levyt 
• DVD-levyt
• BD-levyt
• konsolipelit 
• romput
• lautapelit
Ei kellu:
• lehdet 
• LP-levyt 
• kasetit 
• VHS-videot
• esineet 
• muu aineisto esim. kartat



Mitä sitten tapahtui?
• Asiakkaat kokevat, että aineistoa on enemmän (koska kirjat ei lusi kuljetuksissa)
• Tarjonta vastaa paremmin kysyntää, erityisesti lähikirjastoissa
• Logistinen työ vähentynyt reippaasti (20-50 %) 



Työ on muuttunut
• Vaati paljon työtä nidemerkintöjen yhtenäistämisessä ja luokkamuutoksia yhteiseen kellutukseen siirryttäessä 
• Tasapainoitus uusi työ

– Peloista huolimatta tulvia ja kuivumista vähän
• Poistot tehdään yhteisvastuullisesti
• Syndikaatit valmentavat uusiin työtapoihin



Ohjeet ja välineet työtiloissa



Decision Center



Miten eteenpäin
• Laatikkolukeminen tehostamaan mm. tasapainotussatsien lähettämistä ja vastaanottamista
• Pohdimme lajittelun ulkoistamista ja huoletonta hyllytystä
• Haaveena koko Helmetinkattava kellutus (toisi ison logistisen säästön)


