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Mottoja 
 

Makaava teos ei maailmaa muuta 

 

Varastoon vaipunut viisaus ei vaikuta  

 

Lehti  lukijalla luovuuden lähde  

 

Kiertävä kirja kiittää 



Tavoitteet 
• Varastoon tuleva 

aineisto myös poistuu 

sieltä  

• Varasto on seuroille 

luotettava 

yhteistyökumppani 
o Varastotila on siisti ja turvallinen 

o Varastokirjanpito on kunnossa 

o Varaston palvelut on selkeästi 

kuvattu ja rajattu  
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Varastoon tuleva aineisto 
• Suuret erät aina varastoon 

• Ilmoitetaan etukäteen 

varasto@tsv.fi 

• Varasto avoinna ma-pe klo 

9-16 

• Toimitusosoite: Itäpolku 7, 

00930 Helsinki. Lähetykseen 

merkintä Tieteellisten 

seurain valtuuskunta, 

julkaisuvarasto  



Varastossa asiointi 
• Sovi etukäteen 

vierailuaika ja kerro, 

mitä aineistoa tarvitset  

• Varaston henkilökunta 

kerää tilatut julkaisut 

hyllystä ja vie poistot 

kirjanpitoon 

• Etukäteen tilattu 

aineisto pakataan 

noudettavaksi 

Marjaniementie 74 

 

 

 



Varaston palvelut myynnissä 

• Verkkokaupan tilausten 

hoito 

• Postitilausten hoito 

• Tiedekirjan messu- ja 

tapahtumamyynnin 

keräily, hinnoittelu ja 

purku  

 



 

Täydennyslähetykset Tiedekirjaan 

 
o 1-2 kertaa viikossa 

postitse 

 Ti -> ke ja to -> pe 
(perillä iltapäivällä) 

o ”Vie männessäis, tuo 
tullessais” 

o Tarvittaessa asiakas 
voi noutaa tilauksen 
myös Iiris-
keskuksesta,  jos kirja 
ei ole saatavilla 
myymälässä 

 



Varasto hoitaa myös 
• Vaihtokeskuksen 

vaihtolähetykset 

• Seurojen omaa 
säännöllistä 
uutuusjakelua  
o Posti- ja pakkauskulut peritään 

seuroilta 

• Seurojen muita pieniä 
julkaisulähetyksiä 
postitetaan tilauksesta  
o Osoitetarrat ja mahdolliset 

saatteet toimitettava varastoon 
tulostettuina  

o Posti- ja pakkauskulut peritään 
seuroilta 

 



Meneillään 2016 
• Arkistokokoelman erottaminen myytävästä 

kokoelmasta 
o Arkistointi tehdään lähinnä digitointikappaleitten säästämiseksi, jos tämä 

on tarpeen. Velvoitetta arkistointiin ei ole. 

o Kirjanpidossa Varasto 99,  Hyllyillä erillisissä arkistokansioissa  

o Arkistoinnin yläraja jatkossa 3 kpl (=kiintiön sallima määrä) 

 

• Postituspalvelujen tarkempi määrittely ja hinnoittelu 

• Muiden palvelujen tarjonta ja hinnoittelu 
o Esim. korjauslappujen liittäminen kirjoihin 

• Vaurioituneitten kappaleitten poisto 

 



2017 alkaen tulossa 
• Varaston ensimmäinen 

inventointikierros 

-> Yhteydenotot 

seuroihin kiintiöiden 

ylityksestä 

• Seuraportaali tarjoaa 

seuroille 

mahdollisuuden 

tarkastella omia 

varastosaldoja 

 
 



Ohjeita kirjojen 
julkaisijoille 

• Harkitse painoksen kokoa 
o Suomalaisilla seuroilla usein 400 kpl – kansainvälisillä tieteellisillä 

kustantajilla 200-250 kpl  

• Tarvepainatus (POD) mahdollistaa edullisten 

lisäpainosten ottamisen jälkikäteen 

• Hinnoittele kirja heti, kun painotalon tarjous on tullut 

ja tekijä- ym. palkkiot tiedossa. Hinta tietoon jo 

ennen kuin kirja tulee varastoon  

• Säästä teoksen sähköinen versio tai tarjoa sitä esim. 

tekijän yliopistolle rinnakkaistallennettavaksi (2 

vuoden embargo mahdollinen) 

 

 



Miten selvitään 
kiintiöistä? 

• Dynaaminen hinnoittelu 

• Ilmoita Tiedekirjaan, jos tiedät kirjan olevan kurssi- tai 

pääsykoekirja, jotta sitä osataan markkinoida 

• Muista markkinoida kirjoja alasi konferensseissa ja 

tapahtumissa. Tiedekirja osallistuu vähintään 

verkkokauppakampanjalla. 

• Kiintiöiden tarkistusvaiheessa menekkiin vaikuttavat 

tekijät on hyvä tuoda tietoon. Pienellä osalla 

nimekkeistä kiintiötä voi laajentaa. 

 



Kirjojen hinnoittelun 4 vaihetta 

Täysi kiintiö, vuodet 1-3  

Lähtöhintaa voi nostaa nykyisestä, 
esim. 30 -> 35 € 

Tiedekirjalle oikeus antaa tapahtuma-
alennuksia alusta alkaen + pyöristys 

 Esim. 25% -> messuhinta 26 € 

70 kpl, vuodet 4-5 

Hinnan alennus pysyvästi 25-50 %:lla   

Alennuksen suuruus riippuu 

aiemmasta menekistä 

Hinnaksi 18-26 € 

30 kpl, vuodet 6-10 

• Hinnan alennus pysyvästi  10-15 
euroon 

• Jäsenille vielä edullisempi 
tarjouskierros 

3 kpl, vuodet 11- 

Siirtymävaiheessa 
antikvariaattimyynti 1-2 euron 
hintaan 

 

Esimerkki, 
Lähtöhinta35 € 



Lehtien varastointi ja 
myynti 

• Kiintiöt 
o ilmestymisen jälkeen koko painos 

o 3 vuoden jälkeen 25 kpl kutakin numeroa 

o 10 vuoden jälkeen 3 kpl kutakin numeroa 

• 75 prosentilla lehdistä painoksesta jää vuosittain yli 

50 kpl irtonumeromyyntiin, joka useimmilla ei 

käytännössä toteudu 

• Sähköinen julkaiseminen vaaditaan pian jo mm. 

tutkimusrahoittajien kriteerien täyttämiseksi 

 



Kootusti  
• Varastotila tekee kiintiöiden noudattamisen 

välttämättömäksi 

• Töitä myynnin edistämiseksi on tehtävä enemmän 

sekä TSV:llä että seuroissa 

• Lopputulos kuitenkin on hyvä, jos entistä suurempi 

osa julkaisuista päätyy lukijoille  

• Verkko on parempi  loppusijoituspaikka kuin 

varaston hylly 

• Vapaakappalekirjastot turvaavat julkaisujen 

säilytyksen 

 



Tulevaisuus  
• Nykyisellä varastolla viiden vuoden vuokrasopimus 

• Kansainvälisesti tiedekirjoilla yleistymässä käytäntö, 

jossa POD-painos, myytävä Epub ja OA-versio – 

Olisiko hyvä vaihtoehto myös TSV:n jäsenseuroille? 

• TSV:n strategian 2014-2018 väliarviointi käynnistyy 

2016 

• Uuden strategian suunnittelu käynnistyy tämän 

jälkeen 

-> Kannattaa seurata strategiatyötä ja vaikuttaa siihen  


