
Jämsän kaupunginkirjasto 
 

Kirjastoaineiston valinta‐ ja poistoperiaatteet 
 
Jämsän kaupunginkirjaston aineiston valinnassa noudatetaan kirjastolain 
määritelmää, että kirjastossa tulee olla ajantasainen ja uusiutuva 
aineistokokoelma. Kokoelman tavoitteena on väestön yhtäläiset 
mahdollisuudet sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, 
jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, 
kansainvälistämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. 
 

Kirjasto on yksi Keski‐kirjastoista ja sen asiakaskuntaan kuuluvat kaikki 

Keski‐kirjastojen asiakkaat. Kuitenkin kirjaston tehtävänä on vastata 
ensisijaisesti jämsäläisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen 
tarpeisiin. Kirjasto tukee asukkaiden ja yhteisöjen kehitystä välittämällä 
suomalaisen kulttuurin tuottamia erilaisia tietoja, taitoja ja arvoja. 
 
Aineistonhankinnassa otetaan huomioon paikallisen väestön ikärakenne 
sekä ammatillinen ja koulutuksellinen jakauma. Valintaan vaikuttavat 
resurssit, käyttötilastot, kysyntä sekä asiakkaiden toivomukset. Valinnassa 

pyritään tasapuolisuuteen ja laaja‐alaisuuteen. Kirjastoon ei hankita 
aineistoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ihannoida väkivaltaa, 
halventaa vähemmistöjä tai loukata ihmisarvoa. Lasten ja nuorten aineistoa 
valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon ja lukuharrastuksen 
kehittämiseen. 
 
Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa. 
Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksia sillä ehdolla, että aineisto on kirjaston 
omaisuutta lahjoituksen jälkeen. Kirjasto voi näin päättää liitetäänkö 
lahjoitettu aineisto kirjaston kokoelmaan vai ei. Kuvatallenteita kirjasto ei voi 
ottaa vastaan, sillä yksittäisillä tallenteilla ei ole lainausoikeutta 
tekijänoikeuslupien puuttuessa. Päähuomio hankinnassa kiinnitetään 
kotimaiseen aineistoon. 
 
Aineistoa hankitaan kattavimmin pääkirjastoon. Lähikirjastojen 

aineistovalinnan painopistealueina ovat lasten‐ ja nuortenkirjallisuus, 
kertomakirjallisuus, ajankohtainen tietokirjallisuus ja erilaisiin harrastuksiin 
liittyvä kirjallisuus. Aineistoa kierrätetään kysynnän mukaan. 

 
Kirjastosta lainattavan ja käsikirjastoaineiston ohella täydentävänä 
palvelumuotona on kaukopalvelu. Valtakunnallisten kaukopalvelusääntöjen 
mukaan kaukolainaksi voidaan tilata sellaista aineistoa, jota Jämsän 

kirjastojen kokoelmissa ei ole. Keski‐kirjastot ovat sopineet ns. 
seutulainauksesta. Seutulainauksessa asiakas voi itse varata toisen 
kunnan kirjastossa paikalla olevaa aineistoa kuljetettavaksi Jämsään. 

Vähäisemmän kysynnän aineistoa hankitaan siis kauko‐ ja seutulainaksi. 
 
 
 



Kaikkien aineistolajien hankinnassa noudatetaan samoja 
valintaperiaatteita. 
 
Jämsää koskevaa painettua aineistoa, Jämsän seudulla vaikuttavien tai 
vaikuttaneiden kotiseutukirjailijoiden kirjoittamaa kaunokirjallisuutta sekä 
jämsäläisten tuottamaa musiikkiaineistoa hankitaan sekä lainattavaksi että 
kotiseutukokoelmaan. Kotiseutukokoelman aineistoa ei lainata. 
 
Aineiston kokoelmasta poistamisen perusteena voi olla 

‐ huono kunto‐asiakkaan vahinko – aineisto on turmeltunut tai kadonnut 

‐ vanhentunut sisältö 
‐ vähäinen käyttö 
 
Poistettua aineistoa myydään, jos se on edelleen käyttökelpoista. Aineistoa 
ei poisteta myytäväksi asiakkaan pyynnöstä. Myytävästä aineistosta ei 
laadita luetteloita eikä niistä oteta vastaan varauksia. 
 
Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus lahjoittaa poistettua aineistoa 
Varastokirjastoon, muille kirjastoille ja Jämsän kaupungissa toimiville 
laitoksille. Huonompikuntoinen aineisto hävitetään. Hävittämisessä 
pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. 


