”Riskin arvoinen?”
Kirjastojen hävikki: ongelman laajuus ja
ratkaisumallit
Loren Bregel

Yleistä
Kirjastojen käyttö on lisääntynyt viimeisten 15 vuoden aikana
merkittävästi ja ehkä hieman yllättävästikin.
myötä
Maailmanlaajuisen
digitaalisen
viestintäverkon
yksityisillä kansalaisilla on käytettävissään uskomaton määrä
tietoa, kulttuuria ja viihdettä. Muutamalla hiiren napsautuksella
pääsee lukemaan aikakauslehden viimeisen numeron tai
hallituksen äskettäin julkaiseman raportin. Musiikki- ja
videotarjonta on myös laaja, samoin kirjallisuuden klassikoiden
ja uusimpien bestsellereiden valikoima – ja kaiken voi ladata
omalla tietokoneelle.
Tiedon ja muun sisällön hajautuminen olisi voinut vähentää
tiedon ”keskusvarastojen”, kuten yleisten ja oppilaitosten
kirjastojen käyttöä. Odotusten vastaisesti kirjastojen
lainausmäärät ovat kasvaneet kaikenkokoisissa kunnissa.
Aineistojen määrä ja arvo kasvaa kalliiden DVD- ja CD-levyjen
osuuden kasvaessa.
Myös kirjastojen budjetit ovat kasvaneet, joskaan eivät aina
samassa tahdissa lainausmäärien kanssa. Niinpä monissa
kirjastoissa on suhteessa vähemmän henkilökuntaa valvomassa
aineiston rehellistä käyttöä.
Monet kirjastot ovat ajautuneetkin hankalaan tilanteeseen:
aineiston arvon ja lainausmäärän kasvu henkilöstön määrän
pysyessä ennallaan tai kasvaessa vain vähän on lisännyt
varkauksia. Ongelmaa on kärjistänyt Internetin kauppapaikkojen
yleistyminen. Sivustoilla on helppo myydä myös kirjastoista
varastettua aineistoa.
Ongelma näyttää tulleen jäädäkseen, ja nykyisin sen kanssa
joutuvat painimaan niin suuret kuin pienetkin yleiset kirjastot
kaikenkokoisilla paikkakunnilla sijainnista riippumatta, kun
aiemmin hävikki oli harvinaisten kirjojen kauppojen ja
joidenkin akateemisten kirjastojen ongelma.
(Viimeaikaisia kirjastovarkauksia koskevia tilastotietoja on
viimeisellä sivulla.)

Kirjastoille aiheutuvat tappiot
Varkauksien taloudellinen vaikutus voi olla huomattava.
Säännöllisissä inventaarioissa joudutaan usein toteamaan, että
neljä prosenttia aineistosta on hävinnyt. Jos nimike maksaa
keskimäärin 30 dollaria, 100 000 nimikkeen aineistossa
varastettujen ja hyllyihin väärille paikoille sijoitettujen
nimikkeiden korvaaminen maksaa n. 82 600 euroa. 3M on
suunnitellut hävikkilaskimen (Loss Reduction Calculator),
jota voi testata 3M Kirjastotuotteiden US -verkkosivuilla
kohdassa Resources (www.3M.com/us/library).
Hävikkilaskimella tehdyn laskelman mukaan korvattava
summa olisi vuosittain n. 10 300 euroa, jos hävikki olisi
vuosittain 0,5 prosenttia.
Joidenkin tutkimusten mukaan luku on paljon suurempi.
Vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 12
prosenttia Ohion osavaltion kirjastokirjoista oli hävinnyti.
American Library Associationii puolestaan siteeraa
verkkosivustollaan erään lehden tietoja, joiden mukaan ”50 000
nimikkeen aineiston hävinneiden nimikkeiden korvaussumma
on vuodessa n. 48 200 euroa, jos laskuperusteena käytetään
vuoden 2005 korvauslukuja”.
Kirjastovarkaudet voivat heijastua myös kirjastojen
määrärahoihin. Kirjastojen jatkuvaa hävikkiä pidetään toisinaan
huonona yhteisten varojen hoitona, mistä on seurauksia
johdolle. Koska kuntien tilintarkastajat ja muut viranomaiset
katsovat kirjastojen vastaavan yhteisten varojen käytöstä, myös
määrärahoja saatetaan leikata. Joissakin kunnissa kirjastojen
johtokunnat taas hyväksyvät varkaudesta johtuvan
hävikin ”liiketoiminnan menona”, joka voidaan ennakoida ja
ottaa huomioon kirjastojen määrärahoissa.
Jotkut kirjastot ovat päättäneet rajoittaa yleisön pääsyä tiloihin,
joissa säilytetään videonauhoja ja DVD-levyjä. Eräässä
kunnassa päätettiin jatkuvien ja suurten tappioiden takia
lopettaa kirjaston 21 000 DVD-levyn lainaaminen
kokonaan. ”Palvelu on ollut suosittu, mutta jos julkisia varoja
halutaan käyttää oikein, palvelu on pakko lopettaa”, kirjaston
johtaja perusteli päätöstä.iii
Jatkuva hävikki voi vaikuttaa myös kirjastohenkilöstön
tehtäviin, kun heidän on valvottava tarkemmin asiakkaiden
toimia. Seurauksena työn tuottavuus, henkilöstön tyytyväisyys
ja asiakaspalvelu saattavat kärsiä.

Reagointi turvallisuusongelmiin
Jos muissa organisaatioissa esiintyy turvallisuusongelmia,
niissä yleensä lisätään ensimmäiseksi henkilöstöä. Kirjastoissa
tämä ei välttämättä ole mahdollista rajallisten taloudellisten
resurssien vuoksi. Sen sijaan kirjastot päätyvät usein johonkin
seuraavista edullisemmista ratkaisuista:
1.
Yksi mahdollisuus on olla tekemättä mitään. Ratkaisu
voi olla hyväksyttävä pienissä kunnissa, joissa taloudelliset
resurssit ovat rajalliset ja joiden kirjaston henkilöstö tuntee
asiakkaat hyvin. Silti vähäisilläkin varkauksilla voi olla
vakavat seuraukset kirjaston talouden ja henkilöstön kannalta.
Suuremmilla paikkakunnilla, missä asiakkaiden ja kirjaston
henkilöstön suhde on anonyymimpi, ratkaisumalli on yleensä
riittämätön. Useimpien kirjastojen päättäjien mielestä
tehokkaan turvajärjestelmän kustannukset ovat kuitenkin
pienemmät kuin turvallisuusriski, jos mitään ei tehdä.
2.
Toinen ja ehdottomasti yleisin tapa reagoida on
sähkömagneettisen turvajärjestelmän hankkiminen.
Järjestelmät ovat kohtuuhintaisia ja ilmoittavat henkilöstölle
tehokkaasti, jos asiakas aikoo poistua kirjastosta mukanaan
aineistoa, jota ei ole kuitattu lainatuksi.
Sähkömagneettinen turvajärjestelmä toimii seuraavasti:
Sähkömagneettisissa turvajärjestelmissä hyödynnetään
vakiintunutta tekniikkaa. Kirjaan, videonauhaan, CD- tai
DVD-levyyn (tai sen koteloon) kiinnitetään magneettinauha.
Nauhan koko ja ulkomuoto vaihtelee käyttökohteen ja sen
mukaan, tarvitseeko nauha piilottaa.
Jos nimikettä ei ole kuitattu lainatuksi, kirjaston
uloskäynnin luona oleva turvaportti tunnistaa aktiivisen
magneettinauhan ja käynnistää hälytyksen.
Kun nimike palautetaan, sähkömagneettinen nauha
aktivoidaan laitteella, joka muistuttaa aktivoinnin poistoon
käytettävää laitetta. Oikein suunnitellut laitteet muuttavat
nauhan tilan luotettavasti, mutta eivät vahingoita
magneettisia tietovälineitä, kuten ääni- tai videonauhoja.
Monet valmistajat tarjoavat selailukappaleita varten
sähkömagneettisen nauhan, jonka aktiivisuutta ei voida
poistaa.
Sähkömagneettiset turvajärjestelmät eivät lue viivakoodeja
tai RFID-tunnisteita tai vastaa niihin, minkä vuoksi niitä ei
voida käyttää aineiston lainauksessa tai hyllytilan hallinnassa.
Järjestelmillä voidaan ainoastaan havaita aineiston vienti
kirjastosta luvatta.

Järjestelmien tehokkuus: Sähkömagneettiset turvajärjestelmät
ovat luotettavia ja tehokkaita. Magneettinauhat voidaan
piilottaa, jolloin niiden olemassaoloa ja sijaintia aineistossa
on vaikea havaita. Nauhoja on myös vaikea poistaa, ja lukija
havaitsee ne mm. kehon ja useimpien muiden materiaalien
läpi. Laadukkaat nauhat voidaan aktivoida aina uudestaan
vuosien ajan ilman, että signaali heikkenisi. Tämän ansiosta
lukijat havaitsevat aktivoidut nauhat aina niiden ollessa
lukuetäisyydellä. Koska nauhojen aktivoinnin voi poistaa
täysin, vikahälytyksiä tapahtuu harvoin. Tässä suhteessa
tekniikka kehittyy lisäksi jatkuvasti. Aiemmin vikahälytyksiä
sattui yksi jokaista 50:ä lainatuksi kuitattua nimikettä kohti.
Sähkömagneettisten turvajärjestelmien kehityttyä vikahälytyksiä tapahtuu esim. 3M™ SelfCheck™ System V-Series
-järjestelmää käytettäessä vain yksi jokaista 10 000:a
lainatuksi kuitattua nimikettä kohti.
Sähkömagneettisia turvajärjestelmiä on käytössä
maailmanlaajuisesti jo tuhansissa kirjastoissa, joissa niillä
suojataan miljardeja kirjoja ja muuta aineistoa.
Järjestelmät on kuitenkin syytä testauttaa puolueettomalla
tuoteturvallisuustestaukseen ja sertifiointiin erikoistuneella
organisaatiolla.
Toteutus: Useimmat pienet ja keskisuuret kirjastot ovat
todenneet, että sähkömagneettisen turvajärjestelmän (mukaan
lukien nauhat, tunnistuslaitteet ja lisälaitteet) kustannukset
korvautuvat vuodessa tai parissa vähentyneen hävikin
ansiosta. Sähkömagneettisen järjestelmän käyttöönottoon
kuluva työaika riippuu mallista ja valmistajasta. Joidenkin
valmistajien tarjoamalla nauhojen kiinnitysmenetelmällä
työvaihe saadaan tehtyä viisi kertaa nopeammin kuin käsin
kiinnittämällä. Turvajärjestelmän asennuksen jälkeen ei
tarvita suuria ylläpitotoimia. Tunnistus- ja aktivointilaitteet
ovat kestäviä ja tehokkaita. Magneettinauhoja ei tarvitse
juurikaan huoltaa tai vaihtaa nimikkeen käyttöiän aikana.
Aineistoa laajennettaessa nimikkeisiin tarvitsee ainoastaan
lisätä sähkömagneettinen nauha.
3.
Kolmas vaihtoehto on radiotaajuustunnistus- eli
RFID-järjestelmän käyttöönotto. RFID-tekniikka on
lainausprosessin ja hyllytilan hallinnan kannalta viivakooditekniikkaa ja manuaalisia järjestelmiä huomattavasti
parempi vaihtoehto. Useimmissa RFID-järjestelmissä on
lisäksi turvatoiminto, joka käynnistää hälytyksen, jos asiakas
yrittää poistua kirjastosta mukanaan aineistoa, jota ei ole
kuitattu lainatuksi.

RFID-järjestelmä toimii seuraavasti: RFID-järjestelmässä
tiedot koodataan tunnisteeseen, joka sisältää mikrosirun ja
antennin. Lukija hakee tunnisteessa olevat tiedot ja välittää ne
henkilölle tai järjestelmälle, joka tarvitsee niitä. Kirjastotunnisteet ovat huomaamattomia, tavallisesti muutaman
neliösentin kokoisia ja erittäin ohuita. Ne ovat myös
passiivisia, eli niissä ei ole paristoja tai muuta virtalähdettä.
Tunnisteen aktivointiin ja lukemiseen tarvittava energia on
lukijassa. Lukija lähettää signaaleja, jotka etsivät sen
lukuetäisyydellä (n. 45 cm) olevia tunnisteita. Kun signaali
osuu tunnisteeseen, tunniste aktivoituu ja vastaa pyydetyillä
tiedoilla. Käytettäessä RFID-järjestelmää turvatarkoituksiin
uloskäynnin lähelle sijoitettu lukija kysyy tunnisteelta, onko
kirja kuitattu lainatuksi.
Järjestelmien tehokkuus: RFID-tekniikan tärkeimmät edut
ovat lainausprosessin nopeutuminen ja työn tehokkuuden
kasvu. RFID-järjestelmän turvaominaisuudet ovat ilmeiset,
mutta metalliesineet (kuten DVD-levyt) voivat haitata
tunnisteiden luettavuutta ja yhteyttä lukijoihin. Metallit
saattavat myös ”piilottaa” tunnisteet – tahattomasti tai
suunnitellusti – lukulaitteilta. Kirjastot, joissa ei ole suuria
turvallisuusongelmia, pitävät RFID-järjestelmää usein
riittävänä. Jos ongelmat ovat mittavampia, halutaan yhdistää
tuottavuuden kannalta paremman RFID-tekniikan ja
luotettavamman sähkömagneettisen turvajärjestelmän edut.
Toteutus: RFID-järjestelmissä on paljon enemmän toimintoja
kuin sähkömagneettisissa turvajärjestelmissä.
Turvatoimintojen lisäksi RFID-lukijat pystyvät kuittaamaan
useita nimikkeitä lainatuksi ja palautetuksi kerralla.
Järjestelmiä voi käyttää myös yhdessä palautusten
automaattisten lajittelujärjestelmien kanssa sekä hyllytilan
hallintaan. Monipuolisten toimintojensa vuoksi RFIDjärjestelmät ovat yleensä kalliimpia kuin sähkömagneettiset
turvajärjestelmät. Tunnisteet maksavat enemmän ja niiden
kiinnitys vie enemmän aikaa, koska viivakoodien tiedot on
siirrettävä RFID-tunnisteisiin.

2. Vaadi yhteensopivia osia. Laajan tuotevalikoiman etuna
on myös se, että järjestelmän kaikki osat ovat varmasti
yhteensopivia. Kirjastot voivat luottaa siihen, että lainaus- ja
turvajärjestelmät integroidaan saumattomasti.
3. Älä ryhdy tuotetestaajaksi. Kukaan ei osta leivänpaahdinta
yritykseltä, joka ei ole testannut paahdinta perusteellisesti.
Useimmat edellyttävät tuotteella olevan myös puolueettoman
tuoteturvallisuus- ja sertifiointilaitoksen myöntämä
sertifikaatti. Ei kannata hankkia turvajärjestelmää, jonka
mahdollisia vikoja ei ole selvitetty ja poistettu.
4. Kirjaklassikot kestävät ajan hampaan. Turvajärjestelmän
pitäisi olla yhtä kestävä. Kannattaa vaatia, että järjestelmä
kestää nimikkeen eliniän ajan riippumatta siitä, onko kyseessä
vaikeaselkoinen tutkielma, joka lainataan pari kertaa
vuosikymmenessä, suosittu DVD tai lasten lempikirja.
Järjestelmällä on oltava riittävän kattava takuu.
5. Liian etäinen palvelu on usein huonoa palvelua. Jotkut
ongelmat voidaan selvittää puhelimessa, ei kuitenkaan kaikkia.
Jos palvelusopimus ei sisällä paikallista tai alueellista tukea,
ongelmien ratkaisua voidaan joutua odottamaan liian kauan.

Mikään kirjasto ei ole turvassa
Varkaudet kaupunkien ja kuntien kirjastoissa ovat
lisääntymässä. Syynä on toisaalta se, että kirjastot hankkivat
kokoelmiinsa aiempaa enemmän DVD- ja CD-levyjä, ja
toisaalta Internetin yleistyminen käytetyn tavaran nopeana ja
anonyyminä kauppapaikkana. Seuraavassa pari esimerkkiä:
• Poliisi löysi äskettäin vahingossa satoja paikallisesta
kirjastosta varastettuja DVD- ja CD-levyjä. Löydön
seurauksena kirjastossa päätettiin tehdä inventaario, jossa
todettiin, että kuusi prosenttia hyllyssä olevaksi luullusta
aineistosta oli hukassa. (Toiset kuusi prosenttia oli lainattu,
muttei koskaan palautettu.) Kirjasto arvioi menettäneensä
pelkästään viimeisen vuoden aikana lähes kaksi prosenttia
iv
aineistostaan.

Mitä turvajärjestelmältä pitäisi edellyttää?
Turvajärjestelmissä on eroja. Suunniteltaessa
turvajärjestelmän hankintaa kirjastoon kannattaa muistaa
seuraavat valintaperusteet:

• Joskus yksi varas vie aineistoa useista seudun kirjastoista.
Eräässä Yhdysvaltain keskilännen kaupungissa erään
naisen asunnosta löydettiin yli 400 varastettua
v
keittokirjaa.

1. Valitse laaja-alainen toimittaja. Erikoistuneiden toimittajien
tuotevalikoima on kapea, ja ratkaisuvaihtoehtoja tarjolla
rajoitetusti. Valittaessa toimittaja, jolla on laaja, teknisesti
monipuolinen tuotevalikoima, asiakas saa erityistarpeiden ja
taloudellisten resurssien mukaan räätälöidyn ratkaisun.

• Erään toisen kirjaston kokoelmissa oli vain lasten videoita ja
DVD-levyjä, joiden ajateltiin kiinnostavan varkaita
vähemmän. Äskettäin tehdyssä inventaariossa todettiin
kuitenkin yllättäen, että 40 prosenttia lasten DVD-levyistä
puuttui. Ongelma yritettiin ratkaista siirtämällä DVD-levyt

varastoon, pois asiakkaiden vapaasta käytöstä, mutta se
aiheutti henkilöstölle liikaa lisätyötä. Seuraavaksi päätettiin
siirtää asiakkaiden ulottuville vain opetus-DVD-levyt, koska
niiden uskottiin olevan paremmin turvassa. Vain neljän
kuukauden päästä tehdyssä inventaariossa todettiin, että lähes
vi
30 prosenttia levyistä oli hävinnyt.
• Asiakkaalta saadun vihjeen perusteella eräs kirjastonhoitaja
teki kierroksen muutamaan paikalliseen käytettyjen levyjen
osto- ja myyntiliikkeeseen. Liikkeistä löytyi kymmeniä
kirjastosta varastettuja CD- ja DVD-levyjä. Löytö oli tietysti
hyvä alku, mutta kuitenkin vain pieni osa yhteensä 4 000
levystä (arvoltaan 92 000 dollaria), jotka oli varastettu
vii
kirjastosta viimeisten viiden vuoden aikana.
• Viimeaikaisten raporttien mukaan varastettuja DVDlevyjä kaupataan mm. pelikaupoissa, Internetkaupoissa ja jopa pienissä elintarvikeliikkeissä.
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