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Tämän opinnäytetyön aiheena oli Jyväskylän kaupunginkirjaston kelluvan avoko-
koelman pop ja rock-levyjen arviointitutkimus. Tavoitteena oli kartoittaa Jyväskylän 
kokoelmille uniikista aineistosta sellaiset levyt, jotka mahdollisen valtakunnallisen 
musiikkiaineiston varastoinnin toteutuessa olisi perusteltua jättää Jyväskylän koko-
elmiin säilytettäväksi. Sama kartoitus oli tavoitteena tehdä myös muualtakin Suo-
men yleisistä kirjastoista löytyvästä aineistosta. Työn toimeksiantajana oli Jyväsky-
län pääkirjasto. 

Tutkimus toteutettiin käyttäen sekä kvantitatiivista tilastomenetelmää että kvalitatii-
vista asiantuntijamenetelmää. Tilastomenetelmää käytettiin kartoittamaan tutkittava 
aineisto kirjaston tietokannasta. Tutkittavasta aineistosta tarkasteltiin erityisesti le-
vyjen julkaisuvuotta, hyllyluokkaa, lainamääriä sekä viimeisintä palautuspäivämää-
rää. Haku kohdistettiin luokkiin 78.891-78.8917. Asiantuntijamenetelmänä toteutet-
tiin ryhmäarviointi, johon osallistui musiikkiosaston kokoelmatyötä tekevät kirjaston-
hoitajat. 

Kirjaston tietokannasta kartoitettujen levyjen saatavuus Suomen yleisten kirjastojen 
verkossa tarkistettiin käyttämällä Frank-monihakua sekä Finna-hakupalvelua. Tä-
män pohjalta koottiin sekä uniikin aineiston, että muun aineiston listat Excel-taulu-
koina, jotka esitettiin musiikkiosaston henkilökunnalle. Henkilökunta merkitsi listoille 
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ryhmäarviointia varten. 
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päätökset säilytettävien levyjen suhteen. Ryhmäarvioinnin kautta saatujen tulosten 
perusteella koottiin lista niistä kokoelmille uniikeista levyistä, jotka kokoelmissa tulisi 
säilyttää. Tutkimuksen tulosten todettiin antavan pohjan, jota käydä läpi mahdollisen 
valtakunnallisen varastoinnin toteutuessa. 
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1 JOHDANTO 

CD-levyjen lainamäärät ovat olleet jo pitkään laskussa kirjastoissa. Suurimpana 

syynä tähän ovat Spotifyn kaltaiset musiikin suoratoistopalvelut, joiden kautta pal-

velun käyttäjällä on mahdollisuus päästä käsiksi miljoonien kappaleiden valikoimiin. 

Levyjä kuitenkin edelleen hankitaan kokoelmiin, samaan aikaan kun lainaamattomat 

levyt täyttävät musiikkiosastojen avo- sekä varastohyllyjä. 

Tähän asti musiikkiäänitteiden varastoinnille ei ole ollut valtakunnallista ratkaisua, 

vaan jokainen kirjasto on varastoinut omat kokoelmissa säilytettäväksi katsomansa 

levyt itse. Nyt valtakunnalliselle varastoinnille on kuitenkin mahdollisesti näkyvissä 

ratkaisu. Viime vuonna toteutetun musiikin varastointiselvityksen mukaan paras rat-

kaisu musiikkiaineistojen varastoinnille olisi Kuopissa sijaitseva Varastokirjasto 

(Pelttari & Lounasvuori 2017, 4). 

Tämän opinnäytetyön aihe saatiin Jyväskylän pääkirjaston musiikkiosastolta, jossa 

haasteena oli avohyllyjen tilanpuute. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna tälle nähtiin 

osan aineiston siirtäminen Varastokirjastoon tulevaisuudessa. Aiheen saamisen ai-

kaan haluttiin kuitenkin keskittyä sen aineiston tutkimiseen ja kartoittamiseen, mitä 

Jyväskylän kelluvasta CD-levykokoelmasta pitäisi jättää kirjaston kokoelmiin, jos 

valtakunnallinen musiikkiaineiston varastointi toteutuu. Tutkittavana olivat siis levyt, 

joita Varastokirjastoon ei saisi lähettää. Tutkimus rajattiin pop ja rock-levyihin, sillä 

musiikkiosaston henkilökunnan mielestä tämä luokka oli heille kaikista hyödyllisin 

tutkia. 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa läpikäydystä aineistosta kaksi listaa. Lis-

toista toiselle oli tarkoitus koota sellaiset kokoelmassa säilytettävät levyt, joita ei 

löydy muualta Suomen yleisten kirjastojen verkosta. Toiselle taas haluttiin koota 

muu sellainen aineisto, mikä kokoelmassa haluttaisiin säilyttää valtakunnallisen va-

rastoinnin toteutuessa. Tutkittava aineisto kerätään kirjaston tietokannasta hyödyn-

tämällä Jyväskylän varastointiohjeita ja kokoelman arviointimenetelmiä. Lopullinen 

aineisto kootaan musiikkiosaston henkilökunnan ryhmäarvioinnissa tekemien valin-

tojen perusteella. 
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2 KIRJASTON KOKOELMATYÖ 

2.1 Kokoelmatyö 

Kirjaston kokoelma on perinteisesti merkinnyt erityisesti tiedon organisoimista ja sen 

löytyvyyden helpottamista käyttäjälle (Wilen 2007, 10). Kokoelmatyö voidaan Wile-

nin (2007, 18) mukaan ymmärtää päivittäisenä työnä, jota kokoelmien parissa työs-

kentelevät tekevät. Tähän lukeutuvat muun muassa kokoelmien kunnon ja järjes-

tyksen tarkkailu, aineiston poistot ja siirrot, huonokuntoisen aineiston korjaaminen, 

palautuneen aineiston saattaminen hyllyyn ja uuden aineiston käsittely lainauskun-

toon. 

Johnson (2004, 138) näkee tällaisen kokoelmien kunnossapidon olevan yleisesti 

kaikkia niitä päätöksiä, joita tehdään sen jälkeen, kun aineisto on osa kokoelmaa. 

Nämä päätökset tulevat hänen mukaansa yleensä erittäin tärkeiksi esimerkiksi ai-

neiston kunnon tarkkailun tai kirjaston tilanpuutteen takia. 

Johnsonin (2004, 138) mukaan kokoelmien kunnossapito on usein enemmän poliit-

tisesti latautunutta kuin kokoelmien kehittäminen. Kirjastoa käyttävät ja rahoittavat 

tahot voivat olla kiinnostuneita ja epäileväisiäkin aineiston siirtämisestä eri paikkaan 

tai sen poistamisesta. Myös esimerkiksi jonkin sanomalehden tilaamisen lopettami-

nen vaikuttaa hänen mukaansa negatiivisesti ainakin osaan käyttäjäkunnasta. 

(Johnson 2004, 138.) 

Kokoelmatyö voidaan ymmärtää Wilenin (2007, 18) mukaan toisaalta myös 

yleiseksi pohdinnaksi siitä, millaisia kokoelmat ovat. Kokoelmia tarkastellaan tällöin 

sekä kirjaston sisäisten että ulkoisten toimijoiden, eli tässä tapauksessa asiakkaiden 

näkökulmasta. Tarkasteltavana ovat tällöin Wilenin (2007, 18) mukaan esimerkiksi 

kokoelmien lähestyttävyys, eli miten eri aihealueet profiloituvat hyllyissä ja miten 

aineiston sisäinen järjestämislogiikka ja hyllyille asettelu vaikuttaa niiden käyttöön. 
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2.2 Kokoelmien kehittämispolitiikka 

Wilen (2007, 89) mainitsee kokoelmien kehittämispolitiikan vastaavan kysymyksiin 

miten aineiston valintapäätökset tehdään, mitä aineistoja hankitaan, mitä säilyte-

tään ja mitä siirretään varastoon tai poistetaan. Kokoelmien kehittämispolitiikka on 

hänen mukaansa suunnittelu- ja viestintävälineenä toimiva dokumentti sekä kirjas-

ton henkilökunnan, että asiakkaiden ja muiden kirjastojen välillä. 

Evans ja Saponaro (2005, 49) näkevät hyvin suunnitellun kokoelmien kehittämispo-

litiikan toimivan kulmakivenä luodessa ja ylläpitäessä kirjaston kokoelmia. Heidän 

mukaansa kokoelmien kehittämisellä varmistetaan, että kirjasto täyttää asiak-

kaidensa tiedontarpeet ja vaatimukset. Se vaatii toimiakseen suunnitelman kokoel-

man heikkouksien korjaamisesta ja samanaikaisesti sen vahvuuksien ylläpitämi-

sestä. (Evans & Saponaro 2005, 50.) 

Kirjastoissa kokoelmien kehittämispolitiikka on joko kirjoitettuna dokumenttina tai 

muuten hankinnoista ja kokoelmien kehittämisestä vastaavien henkilöiden tiedossa 

(Wilen 2007, 89). Evansin ja Saponaron (2005, 50) mukaan hyvin monissa kirjas-

toissa kokoelmien kehittämispolitiikkaa ei löydy kirjoitettuna dokumenttina, mutta 

näillä kirjastoilla voi silti olla hyvät kokoelmat. Yleensä kirjastoista löytyvät kirjoitet-

tuna dokumenttina kuitenkin kirjaston kokoelmapolitiikka ja hankintapolitiikka, joissa 

on usein käsitelty yleisellä tasolla samoja aiheita kuin hyvin laaditussa kokoelmien 

kehittämispolitiikan dokumentissa. Evansin ja Saponaron (2005, 50) mukaan ne ei-

vät kuitenkaan välttämättä käsittele tiettyjä tärkeitä aihealueita, kuten kokoelmien 

arviointia, aineiston karsintaa, sekä aineiston hankintaa prosessina. 

2.3 Kokoelman arviointi 

Wilen (2007, 26) mainitsee kokoelmien arvioinnin olevan kokoelmien systemaattista 

tarkastelua, jonka tarkoituksena on määritellä ja määrittää kokoelmien sisäiset an-

siot tai se, miten ”hyvä” kokoelma on. Arviointi voidaan toteuttaa tutkimalla tai ku-

vaamalla kokoelmaa itseisarvona, tai vertailemalla sitä muihin kokoelmiin. 
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Wilen (2007, 10) korostaa, että kokoelmia ja niiden käyttöä on syytä tarkkailla ja 

kehittää jatkuvasti, sillä kirjastoissa on samanaikaisesti paljon käyttämätöntä aineis-

toa mutta myös asiakkaita, jotka eivät saa haluamaansa aineistoa käyttöönsä. Hän 

näkee kokoelmien arvioinnin tärkeyden korostuvan kirjastonhoitajien tehdessä pää-

töksiä koskien paikallisia hankintoja, pääsyn tarjoamista muualla sijaitseviin kokoel-

miin, hankintapyyntöjen käsittelemistä sekä sitä, mitä aineistoa säilytetään, varas-

toidaan, karsitaan tai poistetaan. (Wilen 2007, 10.) 

Kokoelmia voidaan Wilenin (2007, 26) mukaan arvioida kvalitatiivisesti tai kvantita-

tiivisesti mittaamalla sitä, miten kirjaston kokoelma saavuttaa ja tyydyttää kirjaston 

päämäärät, tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet. Evans ja Saponaro (2005, 315) esittä-

vät muutamia kysymyksiä, joihin kokoelmien arvioinnilla haetaan vastauksia. Näitä 

voivat olla muun muassa mitkä ovat kokoelman vahvuudet, kuinka tehokkaasti ko-

koelmien kehittämiseen varatut määrärahat on käytetty, kuinka hyödyllinen koko-

elma on sitä käyttäville ja millainen kokoelma on verrattuna muiden kirjastojen vas-

taaviin kokoelmiin. 

Ennen arvioinnin aloittamista kirjaston tulisi Evansin ja Saponaron (2005, 315) mu-

kaan määrittää tarkasti prosessin tavoitteet ja päämäärät. Jos arviointia tehdään 

muutenkin kuin kvantitatiivisesti, aineiston arvon määrittämisessä tulee heidän mu-

kaansa varmasti esiintymään mielipide-eroja, sillä arvon määrittämiselle on ole-

massa monia eri kriteerejä. Evans ja Saponaro mainitsevatkin kokoelmien arviointiin 

liittyvän monia subjektiivisia tekijöitä, jotka arvioijan on otettava huomioon ennen 

aloittamista. Arvioinnin tavoitteet ja päämäärät, sekä aineison arvon määrittämisen 

kriteerit tulisi asettaa heidän mukaansa etukäteen myös siksi, että tulosten tulkinta 

on tällöin paljon helpompaa, eikä mielipide-eroja tuloksista synny niin helposti. 

(Evans & Saponaro 2005, 315.) 

Arvioitaessa kirjaston kokoelmaa keskeiseksi kysymykseksi nousee Wilenin (2007, 

116) mukaan miten ja millä menetelmillä saavutetaan mahdollisimman totuudenmu-

kainen vastaus esitettyihin kysymyksiin tai ratkaisu tutkittaviin ongelmiin. Näiden tu-

losten soveltaminen ja tulkinta voi osoittautua vaikeaksi eivätkä tulokset aina anna 

yksiselitteistä ratkaisua ongelmiin, mutta riittävän huolellisesti ja monipuolisesti 

tehty arviointi antaa yleensä ainakin jonkinlaisen kuvan kokoelman nykytilasta ja 

tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. (Wilen 2007, 116.) 
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Kokoelman arviointimenetelmät voidaan Wilenin (2007, 118) mukaan jakaa pää-

sääntöisesti kahteen ryhmään. Kokoelmaa voidaan tarkastella itseriittoisena koko-

naisuutena eli kokoelmakeskeisesti, jolloin arvioitavana ovat kokoelman koko, sy-

vyys, laajuus ja merkityksellisyys. Kokoelmaa voidaan tarkastella hänen mukaansa 

myös käyttö- ja käyttäjäkeskeisesti, jolloin lähtökohdaksi otetaan kokoelman käyttö, 

käytetty aineisto ja käyttäjät. (Wilen 2007, 118.) 

Wilen (2007, 118) listaa kokoelmakeskeisiksi menetelmiksi kokoelmaa eri luvuilla 

mittaavan ja arvioivan tilastomenetelmän, asiantuntijan arviointiin perustuvan niin 

kutsutun impressionistisen- tai asiantuntijamenetelmän, sekä erilaisten bibliografioi-

den avulla kokoelmaa arvioivan listamenetelmän. Käyttö- ja käyttäjäkeskeisiin me-

netelmiin luetaan yleensä Wilenin (2007, 119) mukaan erilaisista julkaisuista poimit-

tujen viittausten avulla kokoelmaa arvioiva viiteanalyysi, aineiston käyttöön liittyvät 

tutkimukset, sekä käyttäjien mielipiteiden, näkemysten ja arviointien tutkiminen eli 

käyttäjätutkimus. 

Wilen (2007, 119) mainitsee kuhunkin arviointimenetelmään liittyviä perusominai-

suuksia, joiden perusteella menetelmiä voidaan kuvailla. Näitä ovat muun muassa 

menetelmän pääryhmä, sekä menetelmän tuottaman tiedon laatu, eli onko tieto 

kvantitatiivista eli ”objektiivista” vai kvalitatiivista eli ”subjektiivista”. 

Mainituista arviointimenetelmistä Wilen (2007, 119) katsoo tilastomenetelmän ole-

van kokoelmakeskeistä ja kvantitatiivista eli objektiivista, ja asiantuntijamenetelmän 

kokoelmakeskeistä sekä kvalitatiivista eli subjektiivista. Listamenetelmän hän näkee 

kokoelmakeskeiseksi ja kvalitatiiviseksi eli subjektiiviseksi, tai objektiiviseksi riip-

puen käytetyistä listoista. 

Käyttö- ja käyttäjäkeskeisistä menetelmistä käyttökeskeiseksi ja kvantitatiiviseksi 

arviointimenetelmäksi Wilen (2007, 119) mainitsee käyttötutkimuksen ja käyttäjä-

keskeiseksi sekä kvalitatiiviseksi käyttäjätutkimuksen. Viiteanalyysin hän näkee 

käyttökeskeisenä ja joko kvantitatiivisena tai kvalitatiivisena. 
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2.4 Karsinta 

Evans ja Saponaro (2005, 296) mainitsevat aineiston karsinnan olevan ylimääräis-

ten kappaleiden, vähän käytetyn aineiston, tai aineiston jota ei enää käytetä poista-

mista kokoelmista tai sen siirtämistä varastoon. Wilenin (2011) mukaan karsinta voi 

kohdistua joko suurten aineistokokonaisuuksien siirtämiseen tai yksittäisten teosten 

poistamiseen. Evansin ja Saponaron (2005, 306) mukaan erityisesti isot kirjastot 

siirtävät aineistojaan mieluummin varastoon kuin poistavat niitä. 

Evans ja Saponaro (2005, 295) näkevät aineiston karsimisen olevan yhtä tärkeä 

osa kokoelmien kehittämistä kuin sen muutkin vaiheet. Ilman jatkuvaa karsimista 

kokoelma voi nopeasti vanhentua ja tulla hankalaksi käyttää. Karsinta auttaakin Wi-

lenin (2011) mukaan käyttäjiä pääsemään paremmin tarvitsemaansa aineistoon kä-

siksi ja kokoelmaa on helpompi käyttää sen sisältäen vain relevantteja, ajantasaisia 

ja käyttäjien tietyllä hetkellä tarvitsemia teoksia. Tätä kautta myös kokoelman käyt-

töaste paranee ja sen kehittämiseen tarvitut rahat saavat paremmin vastinetta. 

Evans ja Saponaro (2005, 295) toteavatkin, että vaikka kirjastojen pääasiallinen teh-

tävä on hankkia, varastoida ja tuoda aineistoja ja tiedon lähteitä saataville, ne eivät 

voi kuitenkaan hankkia ja säilyttää kaikkea saatavilla olevaa aineistoa. 

Varastointi ja aineiston poistaminen ovat Evansin ja Saponaron (2005, 306) mukaan 

kaksi eri prosessia, ja yleensä kriteerit aineiston poistamiselle eroavat varastointi-

kriteereistä. Wilen (2011) näkee poistojen kriteerien olevan joko objektiivisia tai sub-

jektiivisia. Objektiivisina kriteereinä hän mainitsee teoksen iän, käytön, kielen, kun-

non, harvinaisuuden ja historiallisen merkitykseen, ja subjektiivisina teoksen sisäl-

lön, sekä merkityksen opiskelijoille, tutkijoille ja suurelle yleisölle. Varastoinnin pää-

tavoitteeksi Evans ja Saponaro (2005, 306) näkevät aineiston saatavuuden maksi-

moimisen käyttäjälle. 

Evans ja Saponaro (2005, 310) korostavat karsinnan olevan tärkeä osa kokoelmien 

kehittämistä ja jota kaikkien kirjastojen on tehtävä jossain vaiheessa, sillä hyllytila 

on rajallista kaikkialla. Yleensä lisätilaa saadessaan tila on heidän mukaansa eril-

lään kirjastorakennuksesta, mikä tarkoittaa aineiston karsimista sen osalta, mitä jää 

ja mitä siirretään. Myöskin uudessa tilassa karsintaa on jatkettava. (Evans & Sa-

ponaro 2005, 310.) 
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2.5 Kelluvat kokoelmat 

Kelluvilla kokoelmilla tarkoitetaan pääsääntöisesti koko kirjastoverkon kattavaa ko-

koelmaa, jonka nimikkeillä ei niin sanotusti ole omistavaa yksikköä. Asiakkaan pa-

lauttaessa kelluvaan kokoelmaan kuuluvaa aineistoa se hyllytetään siihen yksik-

köön, johon aineisto on palautettu, eikä sitä ohjata takaisin edelliseen sijaintiinsa. 

Asiakkaan varatessa aineistoa esimerkiksi pääkirjastosta johonkin lähikirjastoon ja 

palauttaessa aineiston samaan lähikirjastoon, aineistoa ei lähetetä takaisin pääkir-

jastolle vaan se jää yksikköön johon aineisto palautettiin. (Bartlett 2014, 2.) 

Kokoelman kelluvuus helpottaa Bartlettin (2014, 3) mukaan sekä aineistoa kuljetta-

vien työtä, että varsinkin suositun aineiston saatavuutta, sillä palautunutta aineistoa 

ei tarvitse kuljettaa takaisin omistavaan kirjastoon, vaan se on heti lainattavissa seu-

raavalle asiakkaalle. Tämä parantaa hänen mukaansa suoraan aineiston kiertolu-

kuja ja vähentää tarvetta hankkia samaa nimekettä yhtä monia kappaleita kuin ei-

kelluvissa kokoelmissa. 

Bartlett (2014, 4) mainitsee kelluvien kokoelmien tuovan tätä kautta myös enemmän 

rahaa kirjastoille kokoelmien kehittämistä varten. Hänen mukaansa useimmat kir-

jastot myöntävät säästävänsä kellutuksen kautta kokoelmamäärärahoja. Myös Vää-

riskoski-Kaukasen ja Laten (2017, 29) tutkimuksessa jokainen tutkitusta kirjastosta 

kertoi yhdeksi kellutuksen käyttöönoton syyksi kellutuksen aikaansaamat säästöt. 

Säästöjä odotettiin tässä tutkimuksessa erityisesti logistiikkakuluissa, mutta tutki-

mustulosten perusteella säästöt eivät olleet kovin merkittäviä aineiston varaami-

sesta johtuvien kuljetusten takia. 

Bartlett (2017, 4) korostaa kelluvien kokoelmien vaativan kokoelmien kehittäjiltä pe-

rusteellista pohdintaa siitä, millainen kokoelma on sopiva heidän koko kirjastojärjes-

telmälleen, sillä kellutus tulee paljastamaan nopeasti huonosti karsitun ja toisaalta 

myös huonosti valitun kokoelman. Vääriskoski-Kaukanen ja Late (2017, 28) mainit-

sevatkin kokoelmatyössä keskiöön nousevan täsmälliset ja ajallaan tehdyt poistot, 

aineiston hyllytyksen, sekä aineiston tasapainottamisen, joka nousee esiin uutena 

osana kokoelmatyötä kellutuksen kautta. 
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Vääriskoski-Kaukasen ja Laten (2017, 28) tutkimuksen mukaan erityisesti juuri hyl-

lytyksen tärkeys korostuu kelluvan kokoelman hoidossa. Eri luokkien täyttöasteita 

tulee tarkkailla sen perusteella, onko jotain luokkaa liikaa tai liian vähän, ja pyrkiä 

aineiston tasapainottamisella normalisoimaan tilanne. Tasapainottamisella tarkoite-

taan heidän mukaansa aineiston ylitarjonnasta kärsivän kirjaston aineiston lähettä-

mistä sellaiseen kirjastoon, josta kyseistä aineistoa puuttuu, ja toisinpäin. 
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3 MUSIIKKIKIRJASTOTYÖ 

3.1 Musiikkikirjastotoiminta 

On yleisesti tiedossa, että yleisten kirjastojen musiikkiäänitteiden lainaus on huo-

mattavasti vähentynyt. Se on myös osasyynä tämänkin opinnäytetyön aiheen vali-

koitumiseen. Pelttari ja Lounasvuori (2017, 23) toteavat äänitelainauksen vähenty-

misen jatkuneen jo 12 vuoden ajan, ja kun vuonna 2004 yleisistä kirjastoista lainat-

tiin 9 573 382 musiikkiäänitettä, vuonna 2016 luku oli enää 3 374 186 äänitettä. 

 

Kuvio 1. Suomen yleisten kirjastojen musiikkiäänitteiden lainausluvut vuodesta 
2001 vuoteen 2017 (Kirjastot.fi). 

Kuten voidaan huomata kuviosta 1, musiikkiäänitteiden lainaus on jatkanut lasku-

aan myös vuonna 2017, jolloin äänitteitä lainattiin 2 957 273 kappaletta (Kuvio 1). 

Suurimmillaan lainaus on ollut vuonna 2004, jonka jälkeen lainamäärät ovat laske-

neet joka vuosi. 

Pakarinen (2012, 4) mainitsee musiikkikirjastotoiminnan vahvojen maiden olleen 

perinteisesti Pohjoismaat, erityisesti Suomi, Ruotsi ja Tanska, mutta myös Alanko-

maissa ja Belgiassa musiikilla on ollut merkittävä rooli kirjastoissa. Samalla kun mu-

siikkikirjastotoiminnan tilanteesta käydään keskustelua, Pakarinen (2012, 5) toteaa 
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musiikkikirjastojen jo olevan katoamassa. Tämä trendi on hänen mukaansa selvästi 

nähtävissä esimerkiksi Ruotsissa. 

Yksi syy tähän on Spotifyn kaltaiset striimauspalvelut ja muu musiikin siirtyminen 

verkkoon. Musiikin alan uudet verkossa toimivat kaupalliset palvelumallit eivät Pa-

karisen (2012, 5) mukaan pelkästään haasta musiikkikirjastotoimintaa, vaan usein 

myös ylittävät niiden tarjonnan. Pakarinen (2012, 2) toteaakin, ettei musiikkikirjas-

tojen suhteen merkittävä muutos tapahtunut pelkästään musiikin jakeluväylien 

muuttuessa, vaan myös uudenlaisten palvelumallien syntyessä. Hän mainitsee suu-

rimman muutoksen olleen musiikin siirtymisen verkossa myytävien yksittäisten al-

bumien ja kappaleiden myynnistä kokonaispalveluihin, joissa asiakas pääsee kuu-

kausimaksulla käsiksi miljoonien kappaleiden katalogeihin. 

Kirjastolainauksen korvaajana Spotify tarjoaa sisältöä Poroilan (2013, 12) mukaan 

erityisesti populaarimusiikin kuuntelijoille. Hänen mukaansa muunkin musiikin har-

rastajille palvelu tarjoaa sisältöjä, mutta ei yhtä kattavasti. Poroila (2013, 12) näkee 

monipuolisen musiikkikirjaston kokoelman tarjoavan nuottien ja musiikkikirjallisuu-

den käyttäjille kuitenkin huomattavasti monipuolisemman tarjonnan kuin verkossa. 

Nuotteja ja musiikkikirjallisuutta ei hänen mukaansa nimittäin ole verkossa katta-

vasti saatavilla, eikä e-kirjamarkkinoiden kehittymättömyyden takia myöskään mu-

siikin e-aineistoa ole juurikaan julkaistu. 

Osana kirjastojen palveluvalikoimaa musiikki onkin Pakarisen (2012, 3) mukaan ol-

lut merkittävänä tekijänä, ja äänitteiden osuus yleisten kirjastojen kokonaislainauk-

sesta on vaihdellut vajaan yhdeksän ja reilun kuuden prosentin välillä. Poroila (2013, 

12) mainitsee äänitteiden lisäksi myös musiikin kirjojen, lehtien, nuottien ja kuvatal-

lenteiden lainaamisen olevan edelleen suosittua ja määrällisesti mittavaa. Hän tote-

aakin musiikin lainattavan kokoelman olleen musiikkikirjastojen ydinpalvelua jo pit-

kään, eikä tälle palvelulle ole näkyvissä sellaista vaihtoehtoa verkossa, joka kattaisi 

sen kokonaan. 

Verkon tarjoamien erilaisten tietokantojen voidaan kuitenkin nähdä muuttaneen mu-

siikkikirjastotoimintaa, ja Poroila (2013, 12) näkeekin musiikkikirjaston tarpeellisuu-

den tietopalvelun tarjoajana heikentyneen verkon tarjotessa nopeaa ja helposti saa-

tavaa apua yksinkertaisimpiin tiedontarpeisiin. Hänen mukaansa ainakaan vielä ei 
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ole kuitenkaan nähtävissä tilannetta, jossa tutkijat tai harrastajat voisivat luottaa pel-

kästään verkosta löytyviin resursseihin. Kirjastojen laajoista kokoelmista suurinta 

osaa ei ole digitoitu eikä välttämättä koskaan tulla digitoimaan verkkoon, joten nämä 

tietovarannot on Poroilan (2013, 12) mukaan säilytettävä hyvin dokumentoituina pit-

källe tulevaisuuteen. 

Musiikkikirjastojen tulevaisuutta mietittäessä korostuvat erityisesti musiikkiosastot 

fyysisenä tilana ja niiden hyödyntäminen esimerkiksi musiikkiaiheisten tapahtumien 

järjestyspaikkana. Musiikkiosastojen tarjoamat palvelut, kuten soitonharjoitteluhuo-

neet, ja musiikkiosastojen yhteyteen yleensä liitetyt digitointitilat ovat jo nyt hyvin 

suosittuja. Rask-Jussilan (2015) mukaan entisiin äänitelainausennätyksiin ei esi-

merkiksi Turun kaupunginkirjastossa enää haikaillakaan, vaan musiikin lisäpalvelut 

ovat musiikkikirjastoja eteenpäin vievä voima myös fyysisissä tiloissa. Hän mainit-

see tärkeänä myös kokoelmien kehittämisen, jossa kokoelmien kasvattaminen ei 

ole ollut tarkoituksenmukaista enää pitkiin aikoihin. Rask-Jussila (2015) korostaa 

myös aktiivisen kokoelmatyön ja aineistosiirtojen tärkeyttä, jotta kirjasto ei muutu 

pelkäksi varastoksi ja jotta sen tilat pysyvät viihtyisinä. 

3.2 Musiikin kokoelmatyö 

Musiikin kokoelmatyöhön liittyy paljon samoja työtehtäviä kuin muunkin aineiston 

kokoelmien hoitoon, kuten esimerkiksi kokoelmien arviointi ja karsinta. Yhtenä erot-

tuvana tekijänä on kuitenkin musiikkiaineiston luettelointi ja sisällönkuvailu sen mo-

nimuotoisuuden vuoksi. Poroila (2013, 1) kuvaileekin sen olleen aina haasteellista 

kirjastoympäristössä, sillä musiikin monimutkaisuuden sovittaminen kirjastoissa va-

kiintuneisiin tiedon tallennus- ja hakumuotoihin on vaikeaa. Poroilan (2013, 2) mu-

kaan Suomen yleisissä kirjastoissa musiikin luettelointi ja luokittaminen lähtevät mu-

siikkia harrastavien ihmisten tarpeista ja on tehty palvelemaan heitä. Hänen mieles-

tään jotkin hakutekniset ratkaisut on jouduttu kuitenkin tekemään melko keinotekoi-

sesti, ja myös musiikin sisällönkuvailussa on jouduttu historiallisista syistä tekemään 

kompromisseja. 
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Muita eroja musiikin kokoelmatyössä verrattuna muuhun kirjaston kokoelmatyöhön 

ovat muun muassa aineiston hankinta käyttäen musiikkiaineistolle tarkoitettuja han-

kintakanavia, sekä aineistoon, erityisesti CD-levyihin, liittyvä kokoelman ylläpito. Tä-

hän liittyy esimerkiksi kuluneiden tai rikkoutuneiden CD-levykoteloiden vaihtamista 

uusiin, CD-levyjen putsausta sormenjäljistä, sekä naarmuuntuneiden levyjen hion-

taa. 

Musiikkiaineiston varastointiin ja karsintaan liittyy myös tiettyjä erityispiirteitä muihin 

aineistoihin verrattuna. Smith (2012, 27) mainitsee muun muassa teokset, joita ko-

koelmissa on useampi kappale. Karsittaessa aineistoa tällaisista teoksista jätetään 

avokokoelmiin yleensä vain yksi kappale, mutta näistä erityisesti partituurit ovat hä-

nen mukaansa poikkeuksia. Smith (2012, 27) toteaa, että partituureista on suotavaa 

olla useampi kappale, jotta jokaiselle soittajalle olisi mahdollista saada oma kappale 

teoksesta. Myös joistakin soitonoppaista, erityisesti oppaista pianolle, on hänen mu-

kaansa hyvä olla kokoelmissa useampi kappale. Smith (2012, 28) huomauttaa 

myös, että karsittaessa musiikkiaineistoa olisi hyvä käyttää apuna jonkinlaista listaa 

musiikin merkkiteoksista, jottei klassikkoteoksia karsittaisi pois. 

Poroila (2013, 14) korostaa, että tarjotakseen monipuolisia ja laadukkaita musiikki-

kirjastopalveluita musiikin kokoelmatyössä tulisi ottaa huomioon fyysisten teosten 

kokoelma. Fyysisistä teoksista tulisi hänen mukaansa pitää hyvää huolta, ja varas-

tointi pitäisi järjestää niin, ettei kaiken tarvitse olla avohyllyssä. 

Jotta kokoelmia voisi käyttää tehokkaasti, kokoelmatyössä tulisi Poroilan (2013, 14) 

mukaan varmistaa niiden korkeatasoinen dokumentointi. Tätä kautta kirjastot pys-

tyvät hänen mukaansa tarjoamaan tilanteesta riippumatta sellaista informaatioita, 

jota verkossa ei ole saatavilla. Musiikin kokoelmia tulisi Poroilan (2013, 14) mukaan 

myöskin digitoida ja siirtää verkkoon, jotta ne olisivat kaikkien käytettävissä. Hänen 

mielestään kokoelmien käyttöä tulisi koittaa helpottaa ennestään, ja tähän verkko 

tarjoaa hyvin paljon mahdollisuuksia. Poroila (2013, 14) korostaa myös aktiivisen 

kokoelmatyön jatkumisen tärkeyttä, vaikka uusia verkkopalveluita tuleekin tarjolle. 

Hänen mielestään kirjaston palvelun takeena ovat ennen kaikkea omaan kokoel-

maan hankitut fyysiset teokset. 
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3.3 Musiikin varastointiselvitys 2017 

Yleisten kirjastojen musiikkiaineiston varastointiin on yritetty löytää valtakunnallista 

ratkaisua jo 1990-luvulta alkaen, ja ongelma on noussut jälleen ajankohtaiseksi CD-

levyjen pitkään jatkuneen lainauksen vähentymisen takia. Lainauksen vähentymi-

sen seurauksena kirjastojen avo- ja varastohyllyt ovat täyttyneet, ja kyselyn mukaan 

maakuntakirjastoissa onkin tällä hetkellä noin 60 000 CD-levyä odottamassa varas-

tointia. Yleisten kirjastojen neuvoston vuonna 2016 perustama työryhmä laati han-

keanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöön nimellä ”Musiikin varastointiselvitys”, 

jonka Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi syksyllä 2016. Selvityshanke käynnistyi 

helmikuussa 2017 ja valmistui syyskuussa 2017. Selvityksen perusteella paras ja 

kestävin ratkaisu musiikkiaineistojen varastoinnille on Kuopiossa sijaitseva Varas-

tokirjasto. (Pelttari & Lounasvuori 2017, 4.) 

Perusteluna musiikkiaineiston varastoinnille Varastokirjastoon Pelttari ja Lounas-

vuori (2017, 6) mainitsevat yleisten kirjastojen Varastokirjastoon lähettämät kirja-

aineistot, jotka ovat jo osa sen kokoelmia. Kirjat ovat haettavissa Vaari-aineistotie-

tokannan kautta ja asiakas pystyy saamaan haluamansa aineiston käyttöönsä muu-

tamassa päivässä paikkakunnasta riippumatta. Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 6) 

mukaan musiikkiaineistoja voidaan verrata kirja-aineistoihin ja niiden varastointi 

pystytään toteuttamaan Varastokirjaston hyllyihin käyttäen samoja menetelmiä kuin 

kirjojen kohdalla. He mainitsevat musiikkiaineiston kuvailutietojen olevan kuitenkin 

vaativampia kuin kirja-aineistojen, ja selvityksen aikana kehitettiinkin menetelmä, 

jossa kuvailutiedot siirtyvät Melinda-yhteisluettelon kautta Vaari-aineistotietokan-

taan säilyen samantasoisina kuin lähettävän kirjaston omassa tietokannassa, sekä 

säilyttäen myös musiikkiaineistoille tärkeät osakohteet. (Pelttari & Lounasvuori 

2017, 6.) 

Musiikin varastointiselvityksen tavoitteena oli Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 6) 

mukaan löytää ratkaisu musiikkiäänitteiden, nuottien, partituurien sekä musiikkikir-

jojen ja -lehtien valtakunnalliselle varastoinnille korostaen sujuvaa siirtoprosessia, 

aineiston löydettävyyttä, tiedonhaun esteettömyyttä, sekä lainausmahdollisuutta. 

Heidän mukaansa kirjastot ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa koko musiikkiaineis-

tolle, erityisesti CD-levyille, on löydettävä toimiva varastointiratkaisu, jotta kokoel-

mien hallinta olisi mahdollista. (Pelttari & Lounasvuori 2017, 6.) 
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Tällä hetkellä tilanne on Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 6) mukaan se, että valta-

kunnallisen varastoinnin puuttuessa entiset maakuntakirjastot ovat luoneet ja laa-

jentaneet ylisuuriksi ja päällekkäisiksi kasvaneita seudullisia varastojaan. Tämä vie 

heidän mukaansa sekä hyllytilaa että työaikaa musiikkikirjastotoiminnan muusta ke-

hittämisestä. Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 6) mukaan näitä seudullisia varastoja 

kuitenkin tarvitaan, jotta aineistoa ei hukattaisi ja jotta aineiston saatavuus olisi 

taattu asiakkaille. Pelttari ja Lounasvuori (2017, 7) korostavatkin, että vaikka musii-

kin striimauspalveluiden myötä CD-levyjen lainaus on aiempaa vähäisempää, mu-

siikkikirjastojen rooli kulttuurillisina muistiorganisaatioina on tärkeä musiikin moni-

muotoisuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. 

3.4 Aikaisempi tutkimus 

Musiikkiaineiston valtakunnalliselle varastoinnille on yritetty löytää ratkaisua aiem-

minkin ja musiikkiaineiston siirtämistä Varastokirjastoon on jo kokeiltu. Pelttarin ja 

Lounasvuoren (2017, 8) mukaan Vattulainen (1996, 28) on kertonut musiikkiaineis-

ton varastointikokeilusta, jossa erityisesti maakuntakirjastojen aineistoja on otettu 

vastaan Varastokirjastoon syksyllä 1996. Vattulainen näki Varastokirjaston mahdol-

lisuudet luetteloida musiikkiaineistoa tulevaisuudessa kuitenkin rajallisena. Inter-

valli-lehden vuoden 2002 ensimmäisessä numerossa julkaistussa artikkelissa ker-

rotaan Varastokirjastoon lähetetyn musiikkiaineiston, eli lähinnä LP-levyjen kuvailu-

työn Vaari-aineistotietokantaan keskeytyneen (Poroila, 2002, 30–31; Pelttari & Lou-

nasvuori 2017, 9). 

Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 10) mukaan Poroila (2006, 14–18) on korostanut 

yleisten kirjastojen hyllytilan vähyyttä ja pohtinut Varastokirjaston mahdollisuutta 

olla ratkaisuna tähän. Myös vuonna 2006 jo olemassa olleen Tikkurilan Helmet-va-

raston mahdollisuutta valtakunnallisena musiikkiaineiston varastoijana mietittiin. Po-

roila nosti esille myös periaatteen, jossa yhteisen keskusvaraston kaukopalvelu olisi 

maksuton. 

Pelttari ja Lounasvuori (2017,10) mainitsevat myös Jaska Järvilehdon (2010, 21–

24) teettämän kyselyn, jossa maakuntakirjastojen musiikkivastaavilta kysyttiin mu-
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siikkiaineiston valtakunnallisesta varastoinnista. Perusteluina valtakunnalliselle mu-

siikkiaineiston varastoinnille kyselyn vastauksissa nousivat muun muassa kirjaston 

tilanahtaus, tästä johtuvat aineiston poistot, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aineis-

ton säilyttäminen, musiikkiaineiston tasavertainen kohtelu muun kirjastoaineiston 

kanssa, maakuntakokoelmien varastoaineiston päällekkäisyyksien karsinta sekä 

varastoaineiston tiedonhaun ja lainausmahdollisuuksien parantaminen. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Jyväskylän kaupunginkirjaston kelluvan kokoel-

man musiikkiaineiston luokan 78.891 ja sen alaluokkien CD-levykokoelman arvioin-

titutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa avokokoelmasta aineisto, joka val-

takunnallisen musiikkiaineiston varastoinnin toteutuessa on perusteltua jättää Jy-

väskylän kaupunginkirjaston kokoelmaan säilytettäväksi ja lainattavaksi. Tutkitta-

vana on pelkkä avokokoelma, sillä tutkimus keskittyy kelluvaan kokoelmaan, eikä 

varastoaineisto ole kelluvaa Jyväskylässä. Tutkimuskysymyksinä on: 

1. Mikä avohyllyssä olevasta luokan 78.891 ja sen alaluokkien CD-levyai-

neistosta on pääkirjaston ohjeistuksien perusteella varastoinnin tarpeessa 

olevaa? 

2. Mikä on varastoinnin tarpeessa olevan aineiston saatavuuden tilanne 

Suomen yleisten kirjastojen verkossa? 

3. Mikä kartoitetusta aineistosta on henkilökunnan arvioinnin perusteella ko-

koelmassa säilytettävää aineistoa? 

Tavoitteena on kartoittaa ensiksi avokokoelmaan kuuluvan aineiston varastointitar-

peet luokan 78.891 ja sen alaluokkien osalta hyödyntäen pääkirjaston varastointioh-

jeita ja kokoelman arviointimenetelmiä. Tämän jälkeen selvitetään kartoitetun ai-

neiston saatavuutta Suomen yleisten kirjastojen verkossa kartoittaen Jyväskylän 

kokoelmalle uniikki aineisto. Tämä aineisto sekä muuten varastoitavaksi kelpaava 

aineisto kerätään kahdeksi listaksi, jotka esitetään pääkirjaston musiikkiosaston 

henkilökunnalle. Henkilökunta arvioi kerätyn aineiston ryhmäarviointina ja päättää, 

mikä aineisto lopulta jää Jyväskylän kokoelmiin säilytettäväksi. 

Opinnäytetyön aihe saatiin Jyväskylän pääkirjaston musiikkiosastolta. Musiikkiosas-

ton haasteena on CD-levyaineiston hyllytilan vähyys sekä avo- että varastohyllyjen 

osalta, josta johtuen aihetta toivottiin. Tilanpuutteeseen voisi olla yhtenä ratkaisuna 

osan aineiston siirtäminen Kuopion Varastokirjastoon mahdollisen valtakunnallisen 

varastoinnin toteutuessa. Opinnäytetyön aiheen saamisen ja kirjoittamisen aikaan 
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tämä ei olisi kuitenkaan ollut vielä mahdollista Jyväskylän kaupunginkirjaston osalta, 

sillä sen kokoelmia ei ole siirretty Melinda-tietokantaan. Tämä on yksi syy siihen, 

miksi tutkittavana on nimenomaan aineisto, joka kirjaston kokoelmissa halutaan säi-

lyttää. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimus-

menetelmää. Aineiston keruussa ja kartoittamisessa hyödynnetään kvantitatiivista 

tilastomenetelmää, jossa aineisto kerätään kirjaston tietokantojen ja tilastojen 

kautta. Eri tilastojen kautta nähtävät luvut auttavat kartoittamaan tutkittavan aineis-

ton ja tätä kautta pääsemään lähemmäs tutkimusongelman ratkaisua. Kvalitatiivi-

sena menetelmänä opinnäytetyössä käytetään asiantuntijamenetelmää, jossa pää-

paino on henkilökunnan näkemyksillä ja mielipiteillä. Tutkimuksessa luotetaan hen-

kilökunnan asiantuntijuuteen ja näkemykseen kirjaston kokoelmasta ja sen arvioin-

nista, sekä heidän valintoihinsa koskien tutkimusongelman ratkaisua varten kerättyä 

lopullista aineistoa. 

4.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivisella, eli määrällisellä tai tilastollisella tutkimuksella tarkoitetaan tutki-

musmenetelmää, jonka avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä 

kysymyksiä. Edellytyksenä on saada riittävän suuri ja edustava otos. Tutkimuksen 

tuloksia kuvataan numeerisesti ja havainnollistetaan taulukoiden ja kuvioiden avulla. 

Usein selvitettävänä on myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmi-

össä tapahtuneita muutoksia. (Heikkilä 2014, 15.) 

Kanasen (2010, 75) mukaan kvantitatiivinen tutkimus edellyttää tarkkuutta ja sään-

töjen noudattamista, sillä määrällisessä tutkimuksessa tutkimusprosessin alkuun 

palaaminen ei onnistu yhtä joustavasti kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Hän nä-

kee tutkimuksellisten lähtökohtien olevan näissä kahdessa myös erilaisia kvantita-

tiivisen tutkimuksen edellyttäen teoriaa ja esiymmärrystä ilmiöstä. Heikkilä (2014, 

15) toteaa kvantitatiivisen tutkimuksen soveltuvan yleensä tutkittavan ilmiön tämän 
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hetkisen tilanteen kartoittamiseen, mutta sillä ei pystytä selvittämään tarkemmin asi-

oiden syitä. 

Heikkilä (2014, 16) mainitsee kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavien tietojen 

hankintakanaviksi erilaiset muiden tahojen keräämät tilastot, rekisterit ja tietokan-

nat, mutta tiedot voidaan kerätä myös itse. Itse aineistoa kerättäessä on päätettävä 

tutkimusongelman kautta, mikä on kohderyhmä ja mikä tiedonkeruumenetelmä so-

veltuu parhaiten tutkittavaan ilmiöön (Heikkilä 2014, 17). 

4.2.2 Tilastomenetelmä 

Tässä opinnäytetyössä kokoelman arvioinnissa kvantitatiivisena menetelmänä käy-

tetään tilastomenetelmää. Wilenin (2007, 120) mukaan tilastomenetelmällä voidaan 

tarkoittaa laajasti kaikenlaisten tilastojen ja numerotietojen keräämistä kokoelmasta 

joskus myös kokoelman lainaus- ja muut käyttöluvut mukaan lukien. 

Tilastomenetelmää käytetään tässä tutkimuksessa kartoittamaan varastoinnin tar-

peessa oleva aineisto kirjaston tietokantoja ja tilastoja hyväksikäyttäen. Tutkimuk-

sessa hyödynnetään sekä kokoelmakeskeisiä että käyttökeskeisiä menetelmiä. Wi-

len (2007, 137–138) toteaakin, ettei kirjaston kokoelmia ja niiden hyvyyttä ja arvoa 

voida määrittää ja arvioida vain käyttämällä kokoelmakeskeisiä menetelmiä, sillä 

kokoelman käyttömäärä ja -tapa paljastavat lopulta sen laadun. 

Kokoelmakeskeisesti tässä opinnäytetyössä tutkittavana on, milloin aineisto on han-

kittu kokoelmiin, sekä onko tietokantaan lisätty merkintää esimerkiksi aineiston huo-

nosta kunnosta. Käyttökeskeisenä menetelmänä tutkitaan lainaustilastoja, eli miten 

paljon aineistoa on lainattu ja milloin viimeksi aineisto on palautunut kirjastoon. 

Wilenin (2007, 138) mukaan lainaustilastoja tutkimalla voidaan esimerkiksi identifi-

oida ydinkokoelma sekä kokoelman vähän käytetyt osat, kuvata kokoelman käyttö-

profiilia ja selvittää lisäkappaleiden hankinnan tarpeellisuutta. Sitä voidaan käyttää 

hänen mukaansa myös laina-aikojen säätelyyn, aineiston karsinnan apuna, sekä 

varastointi- ja aineiston säilyttämisongelmien ratkaisemiseen. (Wilen 2007, 138.) 
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Wilen (2007, 122) korostaa, että tilastomenetelmän kautta saatuja tietoja voidaan 

käyttää muiden arviointimenetelmien taustatietona ja tukena, mutta yksinään koko-

elman arvioinnissa menetelmää ei tule käyttää. Tässä tutkimuksessa kokoelman 

arvioinnissa kvantitatiivisen tilastomenetelmän lisäksi käytetään kvalitatiivista asian-

tuntijamenetelmää. 

4.2.3 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella pyritään Heikkilän (2014, 15) mukaan 

ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten 

syitä. Kananen (2010, 37) näkee kvalitatiivisen tutkimuksen soveltuvan käytettä-

väksi ilmiön hahmottamiseen ja sen määrittämiseen. Tutkimus rajoittuu Heikkilän 

(2014, 15) mukaan yleensä pieneen määrään tapauksia pyrkien analysoimaan ne 

mahdollisimman tarkasti. Tutkittavat ovat hänen mukaansa usein harkinnanvarai-

sesti valittuja eikä tilastollisiin yleistyksiin pyritä. 

Heikkilä (2014, 15) näkee kvalitatiivisen menetelmän hyödyntävän psykologian ja 

muiden käyttäytymistieteiden oppeja. Kvalitatiivista tutkimusta voidaan hänen mu-

kaansa hyödyntää menetelmänä myös toiminnan kehittämisessä, vaihtoehtojen et-

simisessä ja sosiaalisten ongelmien tutkimisessa. Kananen (2010, 37) määrittelee 

kvalitatiivisen tutkimuksen kaiken tutkimuksen lähtökohdaksi, sillä se tuottaa vas-

taukset siihen, mitä tutkitaan. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen on Heikkilän (2014, 15) mu-

kaan kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattuna vähemmän strukturoitua, ja siitä saa-

tava aineisto on usein tekstimuotoista. Tutkimukseen käytettävistä tyypillisistä val-

miista aineistoista Heikkilä (2014, 16) mainitsee kirjeet, päiväkirjat ja omaelämäker-

rat. Tietoja kerätään hänen mukaansa myös perinteisillä lomakehaastatteluilla, avoi-

milla keskustelunomaisilla haastatteluilla, tiettyyn aihealueeseen rajatuilla teema-

haastatteluilla, sekä ryhmäkeskusteluilla. Näille haastatteluille on Heikkilän (2014, 

16) mukaan tyypillistä molempien osapuolien välinen vuorovaikutus. 
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4.2.4 Asiantuntijamenetelmä 

Wilenin (2007, 123) mukaan asiantuntijamenetelmää voidaan käyttää jonkin tietyn 

tieteenalan tai muun osakokonaisuuden kokoelman arviointitapana. Menetelmässä 

alan asiantuntija, spesialisti tai konsultti arvioi kokoelmaa laadullisesti visuaalisesti 

havainnoimalla. Kokoelman fyysisen tarkastelemisen kautta voidaan hänen mu-

kaansa huomata kokoelman kattavuus, syvyys, merkityksellisyys, aineiston tuoreus 

sekä fyysinen kunto. (Wilen 2007, 123.) 

Johnson (2004, 282) mainitsee kokoelman fyysisen tarkastelemisen vaihtoehdoksi 

arvioinnin toteuttamisen hyllylistan kautta, joka voi olla joko paperinen tai elektroni-

nen dokumentti hyllyssä olevista teoksista. Vaikka arvioinnissa ei tarkastellakaan 

fyysisiä teoksia, menetelmän etuna on hänen mukaansa saada kaikki muu infor-

maatio kyseisistä kappaleista välittömästi saataville. (Johnson 2004, 282.) 

Tässä opinnäytetyössä kokoelmaa ei arvioida fyysisesti tarkastelemalla, vaan kir-

jastojärjestelmän kautta otettujen listojen avulla, joita tarkastellaan tietokoneella. 

Näitä listoja myös muokataan ja rajataan tutkimuksen edellyttävin tavoin. Tämän 

jälkeen listoista tehdään myös paperiset versiot, joiden kautta on helpompi arvioida 

aineistoa ryhmäarvioinnin aikana. 

Kokoelman arvioijana asiantuntijamenetelmässä voi Wilenin (2007, 123) mukaan 

toimia kuka tahansa tehtävään soveltuva, eli laajat ja syvälliset tiedot kyseessä ole-

vasta alasta omaava henkilö, esimerkiksi kirjastonhoitaja. Myös useamman asian-

tuntijan käyttäminen on hänen mukaansa mahdollista ja suositeltavaakin. 

Tässä opinnäytetyössä tilastomenetelmän avulla kerättyä aineistoa arvioivat Jyväs-

kylän pääkirjaston musiikkiosaston henkilökunta. Wilen (2007, 123) huomauttaa, 

että sisäisen asiantuntijan käyttö asiantuntijamenetelmässä on ongelmallista, jos 

kyseinen asiantuntija kuuluu kokoelmien kehittämisestä ja aineiston valinnasta vas-

taaviin. Hänen mukaansa asiantuntija ei ehkä tällöin ole puolueeton ja objektiivinen 

itse tekemiensä valintojen kohdalla, mikä aiheuttaa vääristymiä arvioihin. Wilen 

(2007, 123) kuitenkin jatkaa, ettei subjektiivisuutta voida eikä tarvitsekaan kokonaan 

poistaa. 
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Tässä opinnäytetyössä aineiston lopullisessa valinnassa tärkeänä osana on musiik-

kiaineiston hankinnasta vastaavien kirjastonhoitajien näkemykset kokoelmasta ja 

heidän mielipiteensä sen yksittäisistä teoksista. Tutkimuksessa asiantuntijoiden 

subjektiivisia näkemyksiä ei pyritä rajoittamaan, vaan niitä käytetään hyödyksi lo-

pullisen aineiston kartoittamisessa, sillä kyseessä ei ole varsinaisesti aineiston pois-

toon vaan sen säilyttämiseen liittyvä tutkimus. Wilenin (2007, 123) mainitsemia ar-

vioiden vääristymiä pyritään vähentämään järjestämällä ryhmäarviointi, jossa asian-

tuntijat voivat sekä perustella omia kokoelmassa säilytettävien CD-levyjen valinto-

jaan, että kommentoida ja arvioida muiden tekemiä valintoja. 

Wilen (2007, 123) näkee asiantuntijamenetelmän soveltuvan parhaiten vain yhdelle 

tietylle, suhteellisen rajatulle alueelle erikoistuneen, esimerkiksi erikoiskirjastojen, 

kokoelman arviointiin. Hän mainitsee kuitenkin menetelmän soveltuvan myös tie-

teellisten ja yleistenkin kirjastojen tiettyjen alojen kokoelmien arviointiin. Tässä opin-

näytetyössä tutkittava aineisto on rajattu musiikkiaineistoon ja tarkemmin sen CD-

levyihin. Tutkittavana on myöskin vain kelluva kokoelma, joka on rajattu tiettyihin 

luokkiin. 
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5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTON LUOKAN 78.891- CD-

LEVYKOKOELMAN ARVIOINTI 

5.1 Tutkimusorganisaation kuvaus 

Jyväskylän pääkirjasto sijaitsee Jyväskylän keskustan tuntumassa. Kirjastoraken-

nuksessa toimii myös Jyväskylän kansalaisopisto sekä Kahvio Novelli. Kerroksia 

rakennuksessa on neljä, joista kolme ovat kirjaston asiakaskäytössä. Musiikki-

osasto sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Osaston palveluihin lukeutuvat kaksi 

soitonharjoitteluhuonetta, sekä digitointitila. Pääkirjaston lisäksi Jyväskylässä toimii 

13 lähikirjastoa, sekä kolme kirjastoautoa. 

Jyväskylän kirjastot ovat osa Keski-Kirjastot -kirjastokimppaa, johon kuuluu myös 

muiden lähikuntien kirjastoja. Keski-Kirjastojen kokoelmissa on lähes miljoona te-

osta. Jyväskylää käsittelevät aineistot kerätään Jyväskylä-kokoelmaan, jota hoitaa 

Jyväskylän kaupunginkirjasto. Pääkirjaston varasto toimii Jyväskylän alueen pää-

asiallisena varastona, jonne on sijoitettu vanha ja vähän käytetty aineisto. Varaston 

aineistoja on pääosin mahdollista lainata. (Keski-Kirjastot, [viitattu 15.11.2018].) 

5.1.1 Aineiston valintaperiaatteet 

Jyväskylän kaupunginkirjaston aineistovalinnat tehdään ammatillisin perustein ja 

niitä ohjaa laki yleisistä kirjastoista. Valinnoissa otetaan huomioon erilaiset näkökul-

mat ja maailmankatsomukset. Kokoelmaa kehitettäessä korostuu yleisen kirjaston 

tehtävä monipuolisen ja uudistuvan kokoelman ylläpitäjänä. Kirjaston kokoelmiin 

hankittavat aineistot koostuvat sekä painetussa että sähköisessä muodossa kir-

joista, lehdistä, elokuvista, peleistä, musiikista, kartoista ja kielikursseista. (Kirjasto-

aineiston valintaperiaatteet 2017.) 

Jyväskylän kaupunginkirjaston musiikkiaineiston valintaperiaatteissa (2018) koros-

tetaan kirjaston kokoelman monipuolisuuden tärkeyttä, sen täytyvän sisältää edus-

tavasti eri aikakausien teoksia ja musiikkityylejä. Koska kirjaston tehtävä ei ole olla 



29 

 

historiallinen arkisto, yksi hankinnan pääpainotuksista on hankkia asiakkaita kiin-

nostavia teoksia. Hankintaprosessissa käytetään apuna lainamääriä, arvosteluja ja 

soittolistoja, joka käytännössä tarkoittaa hankinnan painottumista populaarimusiik-

kiin. Hankintaehdotukset pyritään myös huomioimaan. Hankintakanavana musiikki-

aineistolle käytetään lähtökohtaisesti BTJ:tä, mutta myös esimerkiksi Levykauppa 

Äx:ää. Vuodesta 2017 alkaen musiikkiaineisto on hankittu kelluvaan yhteiskokoel-

maan, pois lukien lehdet ja käsikirjaston aineisto. (Jyväskylän kaupunginkirjaston 

musiikkiaineiston valintaperiaatteet 2018.) 

5.1.2 Aineiston varastointiperiaatteet 

Keski-Kirjastojen varastointiohjeissa (2015) todetaan varastoinnin tarkoituksena 

olevan kulttuurisesti tärkeän ja käytön kannalta tarpeellisen aineiston saatavuuden 

takaaminen ja sen lainattavana tai kirjastossa käytettävänä pitäminen. Keskitettyä 

varastointia ei ole, joten jokainen kunta varastoi oman aineistonsa. Kirja-aineiston 

varastoinnissa käytetään myös Varastokirjastoa. Erityisesti musiikkia varastoita-

essa huomioidaan myös muu paikallinen sekä valtakunnallinen kirjastoverkko. 

(Keski-Kirjastojen varastointiohjeet 2015.) 

Aineiston varastointia harkitaan sen käyttöarvon ja/tai merkittävyyden perusteella. 

Käyttöarvo määräytyy teoksen kysynnän mukaan; jos kysyntää on ollut, teoksen 

arvo todennäköisesti säilyy. Teoksia arvioidaan myös niiden merkittävyyden osalta. 

Merkittäväksi teokseksi lasketaan kulttuuri- tai sivistysperinnön säilyttämisen kan-

nalta merkittävät, ajastaan kertovat, omassa genressään tai luokassaan merkittä-

vät, palkitut teokset, sekä alansa perusteokset ja niin sanotut kulttiteokset. Tämän 

lisäksi yleisesti tunnustetut klassikkoteokset sekä nostalgia-aineistot, kuten aapiset 

ja vanhat lehdet ovat merkittäväksi laskettaa aineistoa. Myös vähän käytettyä ja vie-

raskielistä aineistoa varastoidaan, mutta vain jos se on aiheeltaan tai käyttöarvol-

taan erityisen merkittävää. Pääsääntöisesti vain paikallisaineisto on pysyvästi va-

rastoitavaa. (Keski-Kirjastojen varastointiohjeet 2015.) 

Jyväskylän kaupunginkirjaston varastointiohjeiden (2015, 5) mukaan myös musiik-

kiaineiston varastointikriteereinä on pääsääntöisesti teoksen käyttöarvo, sekä mah-

dollisesti kulttuurilliset, historialliset ja taiteelliset syyt. Varastoitavia aineistoja ovat 
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äänitteet, nuotit, moniviestimet ja videoaineistot. Vieraskielisiä musiikin tietokirjoja 

ja elämäkertoja varastoidaan, jos niiden tietosisältö ei ole vanhentunut. Varastoita-

van aineiston tulee olla käyttökuntoista, ja teoksia varastoidaan yleensä vain yksi 

kappale. Poikkeuksena on suomenkieliset kurssikirjatyyppiset kirjat ja nuotit, joita 

voidaan varastoida useampikin teos. Myös vähän käytettyä, aiheeltaan tai käyttöar-

voltaan erityisen merkittävää aineistoa voidaan varastoida huonokuntoisenakin, 

kunhan teos on vielä käyttökelpoinen. (Jyväskylän kaupunginkirjaston varastointioh-

jeita 2015, 5.) 

Kuten varastointiohjeissa todetaan, musiikkiaineiston pitkäaikaissäilyttämistä ei 

voida tällä hetkellä toteuttaa Varastokirjastossa muuten kuin musiikkikirjallisuuden 

osalta. Musiikin kirjoista voidaan poistaa sellaiset kappaleet, jotka löytyvät Varasto-

kirjastosta. Keskitettyä valtakunnallista varastointiratkaisua äänitteille, videoille ja 

nuoteille ei vielä ole järjestetty. (Jyväskylän kaupunginkirjaston varastointiohjeita 

2015, 6.) 

5.2 Aineiston kartoittaminen 

Tutkimus aloitettiin rajaamalla ensin tutkittavana oleva luokka pop ja rock -levyihin, 

sekä näiden alaluokkiin. Tutkimus rajattiin näihin luokkiin, sillä musiikkiosaston hen-

kilökunnan mielestä ne olivat heille kaikista hyödyllisimmät luokat tutkia. Luokat 

78.89-78.8917 ovatkin selvästi lainatuimmat Jyväskylässä, kuten kuviosta 2 käy 

ilmi. 
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Kuvio 2. CD-levylainat luokittain vuodesta 2000 vuoden 2018 syyskuuhun. 
 

Vuodesta 2000 vuoden 2018 syyskuuhun lainatuin luokka on ollut populaarimu-

siikki, jota on lainattu yhteensä 232 877 kertaa. Tämän jälkeen lainatuimmat ovat 

blues ja jazz 48 179 levyn lainauksella ja viihdemusiikki, jonka levyjä on lainattu 

43 382 kertaa. Vähiten lainatut ovat musiikin yleisteokset 2685:llä lainalla, sekä mu-

siikin historiaan liittyvät levyt, joita on lainattu 687 kertaa. Kuviossa 3 on eritelty tut-

kitun luokan 78.89 sekä sen alaluokkien lainamäärät vuodesta 2000 vuoden 2018 

syyskuuhun. 
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Kuvio 3. Luokkien 78.89-78.8917 CD-levylainat vuodesta 2000 vuoden 2018 syys-
kuuhun. 
 

Eniten lainatut luokat ovat rock (86 608 lainaa), pop (47 783 lainaa) sekä hard rock 

ja heavy rock (41 496 lainaa). Vähiten lainattuja ovat progressiivinen rock (373 lai-

naa), soul, funk, hip hop ja rap -genrejen alle luokitellut levyt (316 lainaa) sekä am-

bient ja downtempo (78 lainaa). Tämän erittelyn vähiten lainatut luokat ovat kuiten-

kin johonkin tiettyyn, suhteellisen pieneen alagenreen rajattuja tai monen alagenren 

alle luokiteltuja levyjä, joka luultavasti vaikuttaa niiden lainamääriin. Esimerkiksi 

suurin osa ambient ja downtempo-levyistä on todennäköisesti luokiteltu luokkaan 

78.8916 (elektroninen popmusiikki, electronica, ambient), eikä omaan luokkaansa 

78.89162, mikä vaikuttaa lainojen määrään tilastoissa. 

Luokkarajauksen jälkeen tutustuttiin Jyväskylän kaupunginkirjaston ja Keski-Kirjas-

tojen varastointiohjeisiin. Tutkittavana oleva luokka rajattiin ohjeistuksien perus-

teella CD-levyihin, joita ei ole lainattu vuoden 2016 jälkeen. Rajaus tehtiin, koska 

tutkimuksen kohteena olivat nimenomaan potentiaaliset varastoon siirrettävät levyt, 

eikä edelleen aktiivisesti lainattavaa aineistoa ole tapana siirtää varastoon. 

Tutkittavat CD-levyt haettiin kirjaston tietokannasta käyttämällä Keski-Kirjastoissa 

käytössä olevaa Axiell Aurora -kirjastojärjestelmää. Haku tehtiin niteiden laajenne-
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tulla haulla. Rajauksina olivat aineiston osalta CD-levyt, kirjastoina Jyväskylän alu-

een kirjastot ja yksiköinä Jyväskylän yhteiskokoelma sekä Jyväskylän kaupungin 

pääkirjaston lähivarasto. Osastoksi valittiin musiikkiosasto, ja aineisto rajattiin omis-

tavan yksikön mukaan. Luokkarajaus tehtiin luokkaan 78.891 ja sen alaluokkiin. Li-

säksi hakua rajattiin hakemalla pelkästään levyjä, joita ei oltu lainattu ajalla 

31.12.2016-17.8.2018. 

Hakutuloksia tuli yhteensä 9300 CD-levyä. Tulokset jaetiin Aurorassa siten, että yh-

dellä hakutulossivulla näytettiin tuhat nidettä. Nämä hakutulossivut siirrettiin Auro-

rasta Exceliin taulukoiksi, jotta niitä voitaisiin tutkia ja muokata. Yhteen Excel-tie-

dostoon siirtyi tuhannen niteen tiedot, eli taulukoita muodostui yhteensä kymmenen 

kappaletta. 

Hakutulokset siirtyivät Aurorasta .csv-tiedostomuodossa. Tiedostot avautuivat Ex-

celissä taulukoina, mutta jotkin niteiden luvut eivät näkyneet oikein. Taulukoista piti 

muokata tekstimuotoiseksi niteiden hyllypaikka, äänitteen tuotenumero sekä ni-

detunnussarakkeet, jotta ne näkyivät oikeassa muodossa. Lisäksi sarake, joka 

näytti milloin nide oli viimeksi palautettu, piti muokata näyttämään lyhyt päivämäärä, 

jotta se näkyi oikein. 

Tämän jälkeen taulukot järjestettiin näyttämään niteiden hyllypaikka, tekijä, nimeke, 

äänitteen tuotenumero, nidetunnus, saatavuuden tila, lainamäärä, viimeisin palau-

tuspäivämäärä, julkaisuvuosi sekä havaintoyksikkö. Muut sarakkeet poistettiin. Ni-

teet käytiin myös lista kerrallaan läpi tarkkailemalla saatavuuden tila -saraketta. Jos 

nide oli merkattu kadonneeksi tai se oli lainassa, se poistettiin taulukosta. Lainassa 

-tila tarkoitti, että kyseinen nide oli perinnässä, eikä asiaa oltu vielä hoidettu. 

Kun taulukot olivat valmiit, alettiin tutkimaan niteiden saatavuutta Suomen yleisten 

kirjastojen verkossa. Läpikäytävää aineistoa oli tässä vaiheessa 8968 levyä. Levyjä 

alettiin käymään läpi nide kerrallaan Frank-monihaun avulla, jonka kautta eri aineis-

toja pystyy hakemaan koko Suomen kirjastoverkoista. Haku kohdistettiin kunnan- ja 

kaupunginkirjastoihin, joista valittiin kaikki saatavilla olevat kirjastot, ja aineistolajiksi 

valittiin CD. Levyjä haettiin lähtökohtaisesti pelkällä nimekkeellä, mutta levyn nimen 

ollessa hyvin yleinen, esimerkkinä Greatest hits -kokoelmat, kirjoitettiin hakukent-

tään myös levyn tekijän nimi. Hakupalveluksi valittiin ensisijaisesti Frank, koska sillä 
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tehtävät haut oli helpompi rajata tutkimukseen tarvittavaan aineistoon, sekä koske-

maan ainoastaan kunnan- ja kaupunginkirjastoja. 

Haun tekemisen jälkeen hakutulokset käytiin läpi. Jos kyseistä nimekettä löytyi jois-

tain muusta kirjastosta, levylle ei tehty mitään, vaan siirryttiin listalla seuraavaan 

levyyn. Jos hakutulokset näyttivät, että kyseinen nimeke löytyy ainoastaan Keski-

Kirjastojen kokoelmista, nimekkeen saatavuus tarkistettiin vielä Finna-hakupalvelun 

kautta. Finnan avulla pystyy Frankin tavoin hakemaan kirjastojen, sekä myös arkis-

tojen ja museoiden aineistoja valtakunnallisesti. Tutkimuksen aikana havaittiin, että 

Frankin ja Finnan hakutulokset eivät aina täsmää kirjastojen saatavuustietojen 

osalta, mistä johtuen Frankin haun perusteella vain Keski-Kirjastoista löytyvät ni-

mekkeet tarkastettiin vielä Finnan kautta. 

Jos nide oli sekä Frankin että Finnan mukaan Keski-Kirjastoille uniikkia aineistoa, 

sen tiedot siirrettiin Excel-taulukosta toiseen, Uniikkilistaksi nimettyyn Excel-tauluk-

koon. Uniikkilistaan lisättiin edellä mainittujen taulukon sarakkeiden lisäksi myös 

huomio -kenttä, jotta levyistä voitaisiin antaa lisää informaatiota. Uniikkiaineiston li-

säksi myös levyt, joita löytyi muualtakin Suomesta, mutta joiden jokin tietty versio 

löytyi ainoastaan Keski-Kirjastoilta, lisättiin Uniikkilistaan. Nämä levyt merkattiin tau-

lukkoon kursivoidulla fontilla, ja taulukon huomio -kenttään kirjoitettiin selite, että ky-

seisen levyn tietty versio löytyy ainoastaan Keski-Kirjastoilta. 

Tämän jälkeen uniikkien sekä tietyn version takia uniikkien levyjen tiedot poistettiin 

alkuperäisestä taulukosta, jottei tähän taulukkoon jäisi uniikkia aineistoa, vaan pel-

kästään muualtakin löytyviä levyjä. Tämä oli tärkeää taulukoiden myöhempää käyt-

töä ajatellen. Keski-Kirjastoille uniikit levyt tarkastettiin kirjaston tietokannasta myös 

sen osalta, olivatko niiden esittäjät keskisuomalaisia artisteja tai yhtyeitä. Jos nide 

oli tällainen, lisättiin huomio -kenttään teksti, josta ilmeni esittäjän olevan keskisuo-

malainen, ja myös mistä artisti tai yhtye oli kotoisin. Keskisuomalaisia artisteja ja 

yhtyeitä kertyi listalle yhteensä 22 kappaletta. 

Opinnäytetyötä ja aineistojen läpikäymistä tehtiin osittain työsuhteen aikana Jyväs-

kylän pääkirjastossa. Aineiston läpikäymiselle työaikana muun musiikkikirjastotyön 

ohella saatiin lupa. Aineisto oli alun perin tarkoitus käydä läpi työsuhteen aikana, 

mutta tutkimuksen edetessä aineiston määrä huomattiin liian laajaksi sekä yleisesti 
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tälle opinnäytetyölle, että sen läpikäymiseen tänä aikana. Tästä johtuen aineistoa 

jouduttiin lopulta rajamaan vielä ajallisesti. Tutkittavaksi valikoitui lopulta levyt, jotka 

oli julkaistu vuoden 2000 jälkeen, eli lopullinen aineisto rajattiin koskemaan vuosina 

2000-2016 julkaistuja levyjä. Tämä tarkoitti sitä, että alkuperäisestä kymmenestä 

Excel-taulukosta käytiin läpi lopulta seitsemän. Tutkittavaa aineistoa jäi rajauksen 

jälkeen jäljelle 6668 levyä. 

5.3 Listojen kokoaminen ja musiikkiosaston henkilökunnan ohjeistaminen 

Kun aineisto oli käyty sen saatavuuden osalta läpi, koottiin aineisto kahdeksi eri 

listaksi käyttäen samoja Excel-taulukkopohjia. Toinen listoista koottiin Uniikkilistalle 

tutkimuksen edetessä kertyneestä aineistosta ja toinen alkuperäisiin taulukoihin jäl-

jelle jääneistä levyistä. Uniikkilistan levyt järjestettiin taulukkoon luokittain, uusim-

masta levystä vanhimpaan. Taulukon sarakkeista jäljelle jätettiin hyllypaikka, tekijä, 

nimeke, äänitteen tuotenumero, nidetunnus, lainamäärä, viimeisin palautuspäivä-

määrä ja julkaisuvuosi. Näiden lisäksi taulukkoon lisättiin edellä mainittu huomio -

kenttä. Aineistoa Uniikkilistalla oli tässä vaiheessa 114 levyä, joista tarkempia tietoja 

on koottu seuraavaan taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Uniikkilistalle ennen ryhmäarviointia kertyneiden levyjen kappalemäärät 
luokittain. 

Luokka Levyjä listalla, kpl 

Rock 46 

Pop 25 

Hard rock, heavy rock 18 

Folkmusiikki, hootenanny, folk rock 6 

Soul, funk 5 

Elektroninen popmusiikki, Electronica, Ambient 5 

Hip hop, rap 4 

Etninen popmusiikki 2 

Rock and roll, rockabilly 1 

Country 1 

Reggae, ska 1 

 

Eniten Jyväskylän kokoelmalle uniikkia aineistoa kertyi rock -luokkaan 46:llä levyllä. 

Tämän jälkeen tulivat pop-levyt, joita kertyi 25 kappaletta, sekä hard rock ja heavy 

rock-levyt, joita kertyi listalle 18 levyä. Vähiten uniikkia aineistoa oli rock and roll ja 
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rockabilly, country, sekä reggae ja ska -luokissa, joiden levyjä kertyi kaikkia yksi 

kappale listalle. Listalla olevista artisteista ja yhtyeistä keskisuomalaisten artistien 

ja yhtyeiden levyjä oli 22 kappaletta. 

Toinen listoista nimettiin Muut-listaksi. Tämän listan levyt kerättiin taulukoihin jäljelle 

jääneistä, muualtakin kuin Keski-Kirjastoista löytyvistä levyistä. Kaikkia jäljelle jää-

neitä levyjä ei niiden suuren määrän takia voitu listalle ottaa, joten kriteeriksi listalle 

päätymiselle määritettiin levyjen lainamäärät. Kuten Keski-Kirjastojen varastointioh-

jeissa (2015) todetaan varastointikriteerien kohdalla, teoksen arvo todennäköisesti 

säilyy, jos sillä on tai on ollut kysyntää. Listalle valittiin siispä levyt, joita oli lainattu 

eniten levyn julkaisuvuoden mukaan. 

Kullekin julkaisuvuodelle määritettiin lainamääräraja, jonka levyn lainamäärän oli yli-

tettävä, jotta levy päätyi listalle. Nämä rajat määritettiin tutkimalla kunkin julkaisu-

vuoden lainamääriä ja tarkastelemalla minkä suuruisia lukuja niissä esiintyi. Tämän 

perusteella pystyttiin määrittämään joka vuodelle sellainen lainamäärä, jonka voitiin 

todeta olevan suurta. Lainamäärärajat levyjen julkaisuvuoden mukaan on koottu 

taulukkoon 2. 

Taulukko 2. Lainamäärärajat levyjen julkaisuvuosien mukaan. 
Vuosi Kriteeri 

2016 7 lainaa tai enemmän 

2015 15 lainaa tai enemmän 

2014 20 lainaa tai enemmän 

2013 30 lainaa tai enemmän 

2012 40 lainaa tai enemmän 

2011 50 lainaa tai enemmän 

2010 55 lainaa tai enemmän 

2009 65 lainaa tai enemmän 

2008 75 lainaa tai enemmän 

2007 85 lainaa tai enemmän 

2006 95 lainaa tai enemmän 

2005 105 lainaa tai enemmän 

2004 115 lainaa tai enemmän 

2003 125 lainaa tai enemmän 

2002 135 lainaa tai enemmän 

2001 150 lainaa tai enemmän 

2000 165 lainaa tai enemmän 
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Lainamäärärajat määriteltiin tarkoituksella melko jyrkiksi, jotta aineistoa pystyttiin ra-

jaamaan tehokkaasti. Tämän kautta listalle päätyvän aineiston määrä pystyttiin pi-

tämään kohtuullisena. Ennen rajausta Muut-listan aineistoa oli 6554 levyä. Rajauk-

sen jälkeen levyjä kertyi listalle 250 kappaletta. 

Muut-listan levyt järjestettiin taulukkoon julkaisuvuoden mukaan, uusimmasta van-

himpaan. Taulukon sarakkeista jätettiin näkymään hyllypaikka, tekijä, nimeke, ää-

nitteen tuotenumero, nidetunnus, lainamäärä, viimeisin palautuspäivämäärä ja jul-

kaisuvuosi. 

Musiikkiosaston henkilökunnan ohjeistaminen. Kun listat oli koottu, ohjeistettiin 

musiikkiosaston henkilökunta arviointia varten. Ohjeistus tapahtui sähköpostin väli-

tyksellä (liite 1), jonka kautta lähetettiin myös sekä Uniikkilista että Muut-lista henki-

lökunnalle Excel-taulukoina. Ryhmäarviointiin osallistuivat musiikkiosaston kokoel-

matyötä tekevät kirjastonhoitajat, eli neljä henkilöä. 

Henkilökuntaa ohjeistettiin merkitsemään listoihin sellaiset levyt, jotka heidän mie-

lestään tulisi säilyttää Jyväskylän kokoelmissa valtakunnallisen musiikkiaineiston 

varastoinnin toteutuessa, eli levyt, joita Varastokirjastoon ei saisi lähettää. Merkin-

nät ohjeistettiin tekemään esimerkiksi lihavoimalla tekstiä tai muuttamalla fontin vä-

riä valintojen kohdalla. Sähköpostiviestissä kuvailtiin, mitä listat pitävät sisällään, 

sekä ohjeistettiin miten valinnat tulisi listaan merkitä. Viestissä pyydettiin henkilö-

kuntaa myös palauttamaan listat sähköpostin välityksellä ennen ryhmäarviointia, 

jotta niistä voitaisiin koota tuloksia yhteen ryhmäarviointia varten. Henkilökunnalla 

oli aikaa perehtyä aineistoon noin viisi työpäivää. 

Kaikki neljä kirjastonhoitajaa lähettivät Uniikkilistansa takaisin levymerkintöineen ja 

kolme neljästä lähettivät Muut-listan. Yksi kirjastonhoitajista oli sitä mieltä, että Muut 

-listalla olevista levyistä lähes kaikki olivat säilyttämisen arvoisia, mistä johtuen hän 

ei tehnyt listaan merkintöjä eikä lähettänyt sitä takaisin. 

Osa kirjastonhoitajista oli tehnyt listoihin myös muita merkintöjä, kuten perusteluja 

jonkin tietyn levyn kohdalle, miksi juuri se pitäisi säilyttää. Yksi kirjastonhoitaja oli 

myös kirjoittanut listoihin yleiskriteerinsä levyvalinnoilleen. Uniikkilistaan hän oli 

merkinnyt säilytettäväksi levyt, joiden esittäjä oli keskisuomesta, sekä vuoden 2015 
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jälkeen lainatut levyt. Muut -listalle hän oli merkinnyt poistettavaksi levyt, joita ei oltu 

lainattu vuoden 2015 jälkeen. 

Henkilökunnan takaisin lähettämät listat käytiin läpi ennen ryhmäarviointia. Kaikki 

neljä henkilökunnan merkitsemää Uniikkilistaa avattiin Excel-taulukoina, ja ne käy-

tiin levy kerrallaan lävitse tarkkaillen, kuinka moni kirjastonhoitajista oli merkinnyt 

kunkin levyn säilytettäväksi kokoelmissa. Jos kaikki neljä olivat valinneet levyn, se 

siirrettiin automaattisesti lopulliselle Uniikkilistalle. Jos valitsijoita oli kolme, levy siir-

rettiin omalle listalleen. Samoin tehtiin kahden ja yhden valitsijan kohdalla. Jos ku-

kaan ei ollut merkinnyt levyä, se jätettiin alkuperäiselle listalle. 

Ryhmäarviointiin koottuja uniikin aineiston listoja muodostui lopulta neljä kappaletta 

sen perusteella, kuinka moni kirjastonhoitajista oli merkinnyt kunkin levyn kokoel-

missa säilytettäväksi. Listat muodostettiin tällä tavoin, jotta kirjastonhoitajat voisivat 

perustella omia valintojaan, kommentoida muiden tekemiä valintoja, sekä keskus-

tella valinnoista ryhmänä päätyen lopulta lopputulokseen, joista lopulliset listat muo-

dostettaisiin. Kolmen, kahden ja yhden valitsijan listoihin ei merkitty, ketkä valinnat 

olivat tehneet, vaan luotettiin henkilökunnan tunnistavan omat valintansa. Listoihin 

jätettiin näkyviin samat tiedot levyistä, kuin niissä alun perin olikin ja ne järjestettiin 

samalla tavalla luokittain. Aineistoa neljän valitsijan listalle kertyi 24 levyä, kolmen 

valitsijan listalle 10 levyä, kahden valitsijan listalle 19 levyä ja yhden valitsijan listalle 

31 levyä. 

Takaisin saadut Muut-listat käytiin läpi samalla tavalla, joskin eri kriteereillä. Lis-

toissa oli huomattavasti enemmän kokoelmassa säilytettäviksi merkittyjä levyjä, 

kuin Varastokirjastoon lähetettäviä. Tästä johtuen ryhmäarviointiin koottu Muut-lista 

kerättiin levyistä, jotka henkilökunnan mielestä Varastokirjastoon voitaisiin lähettää, 

eli levyistä joita he eivät olleet merkinneet listalle. Jotta levy päätyi listalle, vähintään 

yhden kirjastonhoitajista oli pitänyt jättää se merkitsemättä. Listoja tehtiin vain yksi 

kappale, johon kerättiin levyt julkaisuvuoden mukaan uusimmasta vanhimpaan. Lis-

talle jätettiin näkyviin samat tiedot levyistä, kuin alkuperäisellä Muut-listalla. Ryhmä-

arviointia varten kootulle Muut-listalle kertyi aineistoa 142 levyä. 
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5.4 Ryhmäarviointi ja lopputulokset 

Ryhmäarviointi järjestettiin Jyväskylän pääkirjastolla 1.11.2018. Arviointiin osallis-

tuivat kaikki neljä musiikkiosaston kokoelmatyötä tekevää kirjastonhoitajaa. Arviointi 

nauhoitettiin. Aineistoa kertyi nauhoitettuna tunti ja kahdeksantoista minuuttia, ja se 

purettiin ottamalla ylös tutkimuksen kannalta olennaisimmat kommentit ja keskus-

tellut teemat. Tähän lukuun on nostettu esille näitä teemoja, joista arvioinnin aikana 

keskusteltiin. Arviointiin osallistuneet kirjastonhoitajat on nimetty tähän lukuun ar-

vioijiksi A1, A2, A3 ja A4. Ennen arvioinnin aloittamista ryhmäarviointia varten kootut 

listat tulostettiin paperille, jotta niitä olisi helpompi tutkia ryhmänä. Arviointiin osallis-

tuneet eivät olleet nähneet näitä listoja etukäteen. 

5.4.1 Uniikin aineiston arviointi 

Neljän valitsijan lista. Ensimmäisenä henkilökunnalle näytettiin lista uniikin aineis-

ton levyistä, jotka kaikki neljä olivat merkinneet säilytettäväksi. Listan levyjen todet-

tiin olevan niitä, jotka ainakin jäisivät kokoelmiin valtakunnallisen varastoinnin toteu-

tuessa. Listan levyjen todettiin myös olevan suurimmaksi osaksi keskisuomalaisia 

artisteja ja yhtyeitä. Arvioijat kävivät listan nopeasti silmäillen läpi, eikä siitä herännyt 

erityisemmin keskustelua. 

Kolmen valitsijan lista. Tämän jälkeen selostettiin, miten arviointi tulisi etenemään. 

Seuraavaksi henkilökunnalle näytettäisiin lista, johon oli kerätty levyt, jotka kolme 

arvioijista oli merkinnyt Uniikkilistallensa kokoelmassa säilytettäväksi, ja yksi ei. Lis-

talle ei oltu merkitty, kuka tämä yksi henkilö on ollut, vaan oletettiin henkilön tunnis-

tavan mahdollisesti itsensä. Arvioijia kehotettiin myös keskustelemaan ja perustele-

maan valintojaan niin halutessaan. Tavoitteena oli, että listalle merkittäisiin lopulta 

levyt, jotka kokoelmassa pitäisi säilyttää. 

Arvioijat kertoivat valintakriteereistään. Esille nousi muun muassa, että jos levy oli 

kiertänyt vuoden 2015 jälkeen, eli sen viimeisin palautuspäivämäärä oli vuoden 

2016 puolella, se sai jäädä kokoelmiin (A1). Toinen arvioijista kertoi tehneensä omat 

valintansa melko samanlaisten kriteerien pohjalta, mutta ei ihan kaikkien levyjen 

kohdalla (A2). 
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Eräs arvioijista (A3) kertoi omiksi kriteereikseen sen, että hänen mielestään jotkut 

levyt vain ovat kokoelman kannalta olennaisia, ja jotkut ovat sellaisia, että ne saa 

kaukolainattuakin. Hän kuvaili itsellään olleen tämän kaltainen kokoelmalähtökohta 

valinnoissaan. Hän mainitsi myös, että jos levy on ainoa koko Suomen kirjastover-

kossa, hän ei välttämättä ymmärrä miksi levyn pitäisi olla Jyväskylän kokoelmissa 

eikä Varastokirjastossa, josta kaukolainaaminen on kuitenkin ilmaista. 

Yksi arvioijista kertoi hänellä olleen myös samat kriteerit levyjen viimeisimmän pa-

lautuspäivän suhteen (A4). Hän kertoi myös omien Uniikkilistan merkintöjensä ol-

leen suurimmaksi osaksi keskisuomalaisia yhtyeitä ja artisteja. Hänen mielestään 

levyjä pitäisi katsoa myös koko kokoelman kannalta. Jos jokin levy on ainut kysei-

seltä artistilta, hän ei lähettäisi sitä Varastokirjastoon. 

Tämän listan kohdalla keskusteltaviksi teemoiksi nousi seikkoja, joita tämän kaltai-

nen levyjen listatarkastelu ei ota huomioon. Arvioijat keskustelivat siitä, kuinka to-

dellisuudessa levyjä pitäisi tarkastella fyysisesti ennen poistopäätöstä. Myös niitä 

levyjä, joista jokin tietty versio löytyy ainoastaan Keski-Kirjastoilta pitäisi heidän mu-

kaansa päästä tarkastelemaan fyysisesti, jotta voitaisiin nähdä, onko levyssä lopulta 

mitään eroa alkuperäiseen versioon, jonka kautta sille tulisi lisäarvoa. 

Arvioijat totesivat myös, että se, miten paljon hyllyissä on tilaa määrittää lopulta, 

kuinka paljon on tarpeen karsia. He mainitsivat, että yleensä jos esimerkiksi hyllytila 

on käymässä vähiin, päätetään jokin tietty kriteeri, millä aineistoa aletaan karsi-

maan. Poistopäätöksistä ja -kriteereistä keskusteltiinkin ja todettiin, että on ole-

massa perusteita, joita ei voida sopia etukäteen kuten sitä, mikä levy on klassikko 

ja mikä aineisto on kokoelman kannalta olennaista. 

Joistain tietyistä levyistä keskusteltiin erikseen. Esille nousi muun muassa Keski-

Kirjastojen ainut vironkielinen hip-hop-levy, joka haluttiin pitää kokoelmissa (A3). 

Hän myös mainitsi, että kokoelmalevyjä ei välttämättä ole tarpeen säilyttää. Arvioijat 

totesivat, että tilanne listoille päätyneiden levyjen suhteen on varmasti erilainen sit-

ten, kun aineistoa aletaan oikeasti siirtämään Varastokirjastoon. Todettiinkin, että 

listoja on tutkailtava tämänhetkisen tilanteen näkökulmasta. He myös pohtivat, 

mitkä kriteerit Varastokirjastolla on lähetettävien levyjen kunnon suhteen. 
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Lopulta päätettiin, että kaikki ne levyt, jotka kolme arvioijista oli merkinnyt säilytettä-

väksi Uniikkilistaan, pidetään kokoelmissa. Eräs arvioijista mainitsi olevan hauskaa 

huomata, kuinka arvioijat olivat noinkin monesta levystä ainakin lähes yhtä mieltä 

(A2). Tämän jälkeen arvioijia ohjeistettiin, että seuraavaksi käytäisiin läpi lista le-

vyistä, jotka kaksi arvioijista oli merkinnyt säilytettäväksi ja kaksi ei. Tämän listan 

jälkeen käytäisiin läpi vielä levyt, jotka vain yksi heistä oli merkinnyt säilytettäväksi. 

Kahden valitsijan lista. Kahden valitsijan listan valintakriteereiksi eräs arvioijista 

mainitsi jälleen levyt, joiden viimeisin palautuspäivämäärä oli vuoden 2016 puolella 

(A1). Hän ehdotti myös poistettavaksi levyä, jonka vuoden 2004 versio löytyi vain 

Keski-Kirjastoilta, mutta jossa tuskin on mitään sellaista, että se pitäisi säästää. Yksi 

arvioijista kertoi olevansa kokoelmalevyistä yleisesti sitä mieltä, että niitä ei tarvitse 

säilyttää (A2). Hän kertoi myös merkinneensä monia heavy rockin levyjä listallensa, 

koska niitä lainataan yleisesti paljon. Eräs arvioijista muisteli sen sijaan olleensa 

valmis lähettämään kaikki tällä listalla olevat heavy rock -levyt Varastokirjastoon, 

koska niitä ei ole lainattu pitkään aikaan (A3). Hänen mielestään levyt saa kuitenkin 

Varastokirjastosta, mikäli niitä tarvitaan. ”Niin, eihän se Varastokirjasto tosiaan… se 

ei ole sellainen, että sinne sitten jäisi jotain, ettei sitä saisi sieltä pois” (A2). 

Tällä listalla oli myös yksi jämsäläisen yhtyeen levy, josta keskusteltiin. Jämsä on 

Jyväskylän naapurikunta, joka kuuluu Keski-Kirjastoihin. Yksi arvioijista mainitsi 

merkinneensä Keski-Suomeen liittyvistä levyistä vain sellaiset, jotka koskivat koko 

Keski-Suomea tai Jyväskylää (A3). Tähän eräs arvioijista huomautti, että koska levy 

oli Uniikkilistalla, sitä ei silloin myöskään ole Jämsän kokoelmissa (A4). Tästä joh-

tuen hän säästäisi kyseisen levyn. Lopulta päädyttiin siihen, että levy säästetään ja 

lähetetään Jämsän kotiseutukokoelmaan. Muut listalla olevista levyistä oltiin lopulta 

valmiita siirtämään Varastokirjastoon. 

Yhden valitsijan lista. Seuraavaksi käytiin läpi viimeinen lista uniikin aineiston 

osalta, eli levyt, jotka vain yksi arvioijista oli merkannut säästettäväksi. Listan valin-

takriteereinä mainittiin jälleen levyt, joiden viimeisin palautuspäivämäärä oli vuoden 

2016 puolella (A1). Eräs arvioijista kertoi merkinneensä joitain sellaisia artisteja ja 

yhtyeitä säästettäväksi, joilta ei ollut mitään muuta levyä kirjaston kokoelmissa (A2). 

Yksi arvioijista mainitsi merkinneensä yhden levyistä sen takia, että kyseinen yhtye 

on niin hyvä, eikä levystä ole kokoelmissa muita kappaleita (A3). Listoissa näkyvien 
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levyjen lainamäärien todettiin sisältävän luultavasti myös lainojen uusinnat, eli esi-

merkiksi kaikki alle viisi kertaa lainatut levyt saattoivat todellisuudessa olla olleet 

lainassa vain yhdellä asiakkaalla, joka oli vain uusinut lainan. 

Listan levyistä päätettiin lopulta olla säästämättä yhtäkään kappaletta, koska ku-

kaan muu ei ole ollut samaa mieltä levyn merkitsijän kanssa. Yksi arvioijista sanoi 

häntä jäävän harmittamaan hänen mainitsemansa levyn mahdollinen poisto tai 

siirto, mutta hänen mielestään kuitenkaan se, että levy on hyvä, ei ole tarpeeksi 

pätevä peruste säästää jokin levy kirjastonhoidon kannalta (A3). Levyn merkitsemi-

sen säästettäväksi sanottiin olevan kuitenkin arvioijan näin halutessa mahdollista, 

mutta arvioijan mielestä pelkästään hänen äänensä levyn puolesta ei ollut riittävä. 

”No ei se jos on yksi ääni neljästä, niin oletan että mun ääni ei paina enempää kuin 

kolmen yhteensä” (A3). 

5.4.2 Muun aineiston arviointi 

Uniikin aineiston läpikäymisen jälkeen siirryttiin Muut-listaan. Arvioijille kerrottiin lis-

talla olevien levyjen olevan niitä, jotka Varastokirjastoon mahdollisesti voitaisiin lä-

hettää, eli lista oli koottu päinvastaisesti Uniikkilistaan nähden. Jos listalla olevista 

levyistä nousi jokin tietty levy esille mikä kokoelmissa pitäisi säilyttää, se merkattai-

siin listalle. 

Kun arvioijat alkoivat käymään listaa läpi, alettiin joidenkin artistien ja yhtyeiden ni-

mien kohdalla ihmettelemään, eikö kyseistä levyä muka todella oltu lainattu vuoden 

2016 jälkeen, ja missä kyseisen levyn muiden kokoelmasta löytyvien niteiden tiedot 

olivat. Jotkin levyt tarkistettiin kirjaston tietokannasta ja huomattiin niiden joko olleen 

lainassa tänä vuonna tai jopa lainassa parhaillaan. Tästä seurasi se ongelma, että 

koska tutkimuksen oli tarkoitus koskea nimekkeitä joita ei oltu lainattu vuoden 2016 

jälkeen, se ei enää pitänytkään joidenkin levyjen kohdalla paikkaansa, koska ky-

seisten levyjen muut kokoelmasta löytyvät niteet olivat menneet lainaan tämän jäl-

keen. Nämä niteet eivät tällä listalla kuitenkaan näkyneet. 

Kun ongelmaa pohdittiin, tultiin lopputulokseen, että ongelma oli kirjastojärjestel-

mällä tehdyssä haussa. Alkuperäisille listoille kootut niteet olivat kyllä sellaisia, joita 
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ei oltu lainattu vuoden 2016 jälkeen, mutta järjestelmä oli kohdistanut haun nimen-

omaan pelkkiin niteisiin, ei nimekkeeseen. Jos siis jonkun artistin tai yhtyeen levyä 

oli useampi kappale kokoelmissa, joista esimerkiksi yhtä näistä ei oltu lainattu vuo-

den 2016 jälkeen, listalle oli päätynyt vain tämä levy. Näin ollen Muut-listalla olevista 

levyistä ei voitu olla varmoja, oliko kyseessä koko nimeke, jota ei oltu lainattu vuo-

den 2016 jälkeen, vai ainoastaan tämä yksi nide. Uniikin aineiston kohdalla tästä ei 

koitunut ongelmaa, koska jokainen Frankin ja Finnan mukaan Keski-Kirjastoille 

uniikki levy tarkastettiin vielä kirjaston tietokannasta, sillä haluttiin selvittää, oliko ky-

seinen artisti tai yhtye Keski-Suomesta. Viimeistään tässä kohtaa olisi huomattu, jos 

levyjä olisi ollut useampi kappale kokoelmissa, ja jos jokin niistä olisi ollut viime ai-

koina lainassa. 

Arvioinnin aikana Aurora-kirjastojärjestelmän hakutoimintoja myöskin testattiin sen 

osalta, onko tämän kaltainen nimekkeeseen kohdistuva haku edes mahdollista 

tehdä. Asiaa tutki arvioinnin ulkopuolinen, Auroran hakutoimintoja jatkuvasti käyt-

tävä ja hakuja itsekin ohjelmoinut henkilö. Hän ei ainakaan suoraan osannut sanoa, 

oliko tämä mahdollista. Arvioijat totesivat, että Muut-listan levyt pitäisi siis todennä-

köisesti käydä samalla tavalla yksitellen läpi, kuin Uniikkilistankin levyt. Yksi arvioi-

jista kuitenkin huomautti, että nämä haut pitäisi päästä tekemään Auroralla (A1). 

Lopulta päädyttiin siihen lopputulokseen, että Muut-listan levyjä ei voida käydä täl-

laisenaan läpi, joten alun perin suunniteltua toista listaa ei levyistä koottaisi. Eräs 

arvioijista ehdottikin, että tutkimus rajataan Uniikkilistaan, koska Muut-listan levyjen 

läpikäymiseksi pitäisi päästä henkilökunnan tiloihin ja tietokoneelle, jolla Aurora on 

asennettuna (A4). Tämän toteuttaminen tässä kohtaa tutkimusta voisi hänen mu-

kaansa olla hankalaa. Tutkimuksen todettiin antavan joka tapauksessa tällaise-

naankin pohjan, jota käydä läpi (A3). Yksi arvioijista totesi tuloksen olevan sinänsä 

hyvä osoitus kirjastojärjestelmän puutteista, jos tutkimukseen tarvittavaa listaa ei ole 

mahdollista saada, tai jos se on ylipäätään vaikeaa (A1). Tähän eräs arvioijista kom-

mentoi, että lopulta tarvitaan aina kuitenkin ihmistä listojen lisäksi, joka tulokset käy 

läpi (A2). 



44 

 

5.4.3 Lopputulokset ja yhteenveto 

Arviointi eteni melko vapaasti ja arvioijat keskustelivat monista eri aiheista ja tuntui-

vat olevan kiinnostuneita arvioinnista. Jokainen arvioija osallistui aktiivisesti listojen 

läpikäymiseen ja keskusteluihin. Ongelmana oli Excelistä tulostetut listat, joiden 

fontti oli melko pientä. Tämä vaikeutti listalla olevien niteiden tietojen tutkimista. Lis-

toja olisi myös voinut tulostaa kaikille osallistujille omat kappaleet, jotta heidän olisi 

ollut helpompi niitä tutkia. Toisaalta alkuperäinen idea oli, että listoilla olevat levyt 

käydään yksi kerrallaan läpi ja tehdään merkintä kunkin säästettävän tai poistetta-

van levyn kohdalle, jolloin yksi yhteinen lista olisi ollut selkeämpi vaihtoehto. Lopulta 

arviointi ei edennyt näin, vaan listat käytiin läpi melko yleistasolla. 

Listojen läpikäyminen ryhmäarvioinnin aikana olikin hieman erilainen prosessi kuin 

alun perin oli ajateltu. Arvioijien omat henkilökohtaiset mielipiteet tietyistä levyistä 

eivät tulleet niin vahvasti esille, kuin olisi luullut. Päätökset kokoelmaan jäävistä le-

vyistä tehtiin hyvin pitkälti täysin kollektiivisesti. Henkilökuntaa olisi mahdollisesti pi-

tänyt ohjeistaa paremmin ennen ryhmäarviointia selostamalla tarkemmin, miten ar-

viointi tulee etenemään. Tämän kautta arvioijat olisivat saattaneet paremmin kehi-

tellä perusteluita sellaisten levyjen säilyttämiselle kokoelmissa, joista heillä oli joku 

henkilökohtainen mielipide. On tietysti mahdollista, että tällaista mielipidettä ei kai-

killa arvioijilla levyistä ollut. Arvioijilla olikin huomattavissa erilaisia tapoja suhtautua 

aineistoon. Osa henkilökunnasta arvioi levyjä hyvin pitkälti määrittelemiensä yleis-

kriteerien perusteella, kun taas osalla oli levyistä enemmän henkilökohtaisia mieli-

piteitä, jotka vaikuttivat heidän valintoihinsa. 

Arvioinnin tulosten perusteella koottiin lopulta pelkästään lopullinen Uniikkilista (liite 

2), sillä lopullista muun aineiston listaa ei voitu hakutulosten virheellisyyden takia 

koota. Lopullinen Uniikkilista koottiin saman Excel-taulukkopohjan päälle, lisäten sii-

hen levyt, jotka ryhmäarvioinnissa merkittiin säilytettäväksi. Lopulliselle Uniikkilis-

talle kertyneiden levyjen kappalemäärät luokittain näkyvät taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Lopulliselle Uniikkilistalle kertyneiden levyjen kappalemäärät luokittain. 

Luokka Levyjä listalla, kpl 

Rock 17 

Pop 8 

Hard rock, heavy rock 4 

Folkmusiikki, hootenanny, folk rock 2 

Soul, funk 1 

Elektroninen popmusiikki, Electronica, Ambient 1 

Hip hop, rap 1 

Etninen popmusiikki 1 

 

Levyjä kertyi listalle lopulta 35 kappaletta. Rock-levyjä listalle kertyi seitsemäntoista, 

pop-levyjä kahdeksan, heavy rock-levyjä neljä sekä folk-levyjä kaksi kappaletta. 

Soulin ja funkin, hip hopin ja rapin, elektronisen popmusiikin sekä etnisen popmu-

siikin levyjä päätyi kaikkia listalle yksi kappale. Rock and roll ja rockabilly, country 

sekä reggae ja ska -levyjä ei päätynyt lopulliselle listalle ainuttakaan kappaletta.  

Suurin osa listalle päätyneistä levyistä oli keskisuomalaisten artistien tai yhtyeiden 

levyjä. Näitä levyjä kertyi listalle 22 kappaletta, joka on sama määrä, kuin ennen 

ryhmäarviointia. Kaikki keskisuomalaisten artistien ja yhtyeiden uniikin aineiston le-

vyt haluttiin siis pitää kokoelmissa. Tämän listan lisäksi ne uniikit levyt, joita kukaan 

arvioijista ei ollut merkinnyt säilytettäväksi, koottiin omaksi listakseen. Nämä kaksi 

listaa lähetettiin musiikkiosaston henkilökunnalle sähköpostin välityksellä tutkimuk-

sen lopputuloksina. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tekoprosessi oli muutamia ongelmakohtia lukuun ottamatta sujuvaa. 

Suurin ongelma työn edetessä ilmeni vasta sen loppupuolella, kun ryhmäarvioinnin 

aikana osan hakutuloksista huomattiin olevan virheellisiä. Ongelman korjaaminen 

tässä vaiheessa työtä olisi sekä viivästyttänyt opinnäytetyön valmistumista huomat-

tavasti, että lisännyt sen työmäärää entisestään. Suurimpana ongelmakohtana 

työssä olikin tutkittavan aineiston määrä, jota jouduttiin lopulta rajaamaan huomat-

tavasti. Vaikka aineistoa käytiin läpi työsuhteen aikana osana muita työtehtäviä, il-

man myöhempiä rajauksia sitä olisi jäänyt työsuhteen päätyttyä jäljelle vielä suuria 

määriä. 

Tutkittavan aineiston hakeminen Aurora-kirjastojärjestelmällä ei tuottanut ongelmia. 

Haku saatiin rajattua siihen mihin se alun perin ajateltiinkin. Hakua koskeva on-

gelma huomattiin vasta ryhmäarvioinnin aikana. Tämän ongelman olisi voinut toki 

havaita jo aineiston haku- tai läpikäyntivaiheessa. Hakutulosta ei kuitenkaan osan-

nut ajatella niin, että se oli kohdistunut ainoastaan nidetasolle jo pelkästään haku-

tuloksen suuren aineistomäärän takia. 

Opinnäytetyön työläin osuus oli aineiston saatavuuden selvittäminen Suomen yleis-

ten kirjastojen verkossa Frank-monihaun ja Finna-hakupalvelun kautta. Läpikäytä-

vää aineistoa oli lopulta rajauksineen 6668 levyä. Levyjen käyminen läpi yksitellen 

oli lopulta työläämpää ja vei paljon enemmän aikaa, kuin olin alun perin ajatellut. 

Ilman aineistoon tehtyjä rajauksia sen määrä olisi ollut aivan liian suuri. 

Ryhmäarviointi sujui ilman suurempia ongelmia. Henkilökunnan ohjeistamista ja 

muutenkin arviointiin valmistautumista olisi voinut suunnitella enemmän. Arvioijien 

omia näkemyksiä olisi voinut yrittää tuoda enemmän esille arvioinnin aikana, mutta 

yleisesti henkilökunta oli hyvin arvioinnissa mukana ja he tekivät päätöksensä ryh-

mänä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Jyväskylän kelluvasta avokokoelmasta sellai-

set 2000-luvulla julkaistut pop ja rock -luokan CD-levyt, joita valtakunnallisen mu-

siikkiaineiston varastoinnin toteutuessa ei lähetettäisi Varastokirjastoon, vaan säily-

tettäisiin Jyväskylän omassa kokoelmassa. Tavoitteessa onnistuttiin kokoelmille 
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uniikin aineiston kohdalla, josta kyseinen lista saatiin koottua. Muun aineiston koh-

dalla tämä ei onnistunut hakutulosten virheellisyyden takia. Tämän voi nähdä johtu-

neen myös kirjastojärjestelmän puutteellisuudesta, sillä tutkimukseen tarvittavaa 

hakua ei olisi pystynyt sillä edes toteuttamaan. 

Näkisin, että tästä tutkimuksesta saa ainakin jonkinlaisen pohjan mistä lähteä liik-

keelle sitten, kun musiikkiaineiston valtakunnallinen varastointi toteutuu. Tällä het-

kellä kuitenkaan esimerkiksi Auroran hakutoimintojen rajoitteiden takia tutkimusta ei 

pysty kovin helposti toteuttamaan, sillä kaikki tutkittavat levyt on käytävä yksitellen 

läpi eri tietokannoista. Uniikin aineiston kartoittamisessa aineisto olisi luultavasti 

käytävä joka tapauksessa yksitellen läpi, sillä en usko, että ainakaan vielä kirjasto-

järjestelmään pystyttäisiin ohjelmoimaan sellaista hakua, joka kattaisi koko Suomen 

yleisten kirjastojen verkon kaikkien kirjastojen kokoelmat. Muun aineiston kohdalla 

sen sijaan näkisin mahdollisena haun, joka rajaisi aineiston esimerkiksi tämän opin-

näytetyön rajausten mukaisesti, ja kohdistaisi sen nimekkeisiin, eikä pelkästään ni-

teisiin. 

Jos tutkimusta jatkettaisiin esimerkiksi tutkimalla jotain toista luokkaa, aineiston kar-

toittamiseen kannattaisi ehdottomasti ottaa useampi henkilö. Toinen vaihtoehto olisi 

rajata aineistoa huomattavasti pienempään tarkasteltavaan määrään. Yksin levyjen 

läpikäyminen tietokannoista on hyvin työlästä ja aikaa vievää varsinkin, jos levyt 

pitäisi tarkistaa vielä sen osalta, monta kappaletta niitä on kokoelmissa ja onko jokin 

niteistä lainassa tai lainattu viime aikoina. Toinen lisäys tutkimuksen toteuttamiseen 

voisi olla levyjen fyysinen tarkastelu. Ryhmäarvioinnissa nousi monta kertaa esille, 

kuinka poisto- tai siirtopäätöksiä ei pystyttäisi kuitenkaan pelkkien listojen perus-

teella tekemään. CD-levyn ollessa kuitenkin mahdollisesti viimeisimpiä, ellei viimei-

nen musiikin fyysinen tallennusväline, sen kunto on ratkaisevan tärkeä sisällön säi-

lyvyyden kannalta. 
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