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Abstract
The aim of the study is to indicate the role of fiction in the institutionalisation and subsequent
developments of the Finnish public library in view of the traditions of literary sociology and
organisation studies. To indicate and open this connection, the study depicts the relationship of
professional librarianship in the public library to the literary system, and scrutinises the options
this cultural and historical connection could provide to both the public library and other agents of
the literary system today and in the future.
The public library acquires, stores, intermediates, and advances fiction, using methods
developed as a kind of innovation, and spread from one country to another as a result of the
institutional isomorphic change. The public library emerged in the 19th century to fulfil
informational-educational aims, but it developed quickly into the library or the readers. In view of
this study, the questions of book selection of fiction in particular became a challenge for the public
libraries that had to make compromises demanded by their environments.
Later, in the 1960s, the challenges related to fiction in public libraries became more typically
social. The library’s functions and tasks started to widen, and fiction became only one type of
material among others—though still one favoured by the users of the library. Within the public
library too, as well as within the literary field, one still discussed the criteria of fiction selection in
the 1980s.
The role of the public library as a cultural agency further weakened in the 1990s, when new
tasks based on the objectives of the information society were posed to the library. In light of this
and in view of the modern hybrid library, fiction and all printed material started to seem oldfashioned. In the 2000s, one indeed started to build the public library as a modern service agency
where the significance of the space was emphasised at the expense of the collection.
The study indicates that by emphasising the particular role of the public library as an agent of
the literary system, one perhaps could enrich the whole literary system and its concept as well as
affect the legitimacy and sufficiency of the resources of small libraries especially.

Keywords: fiction, institutionalisation, institutions, librarians, library history: Finland,
literary system, organisational changes, organisations, public libraries, sociology of
literature

Tuomi, Pirjo, Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena,
rasitteena ja mahdollisuutena. Historiallis-argumentatiivinen tarkastelu suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen suhteesta kaunokirjallisuuteen ja kirjalliseen
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoitus on osoittaa kirjallisuussosiologisen ja organisaatiotutkimuksen tutkimusperinteitä hyödyntäen, minkälainen rooli kaunokirjallisuudella on erityisesti suomalaisen yleisen kirjaston institutionalisoitumisessa sekä myöhemmässä kehityksessä. Yhteyden osoittamiseksi ja avaamiseksi kuvaillaan yleisen kirjaston ja kirjastoammatillisuuden suhdetta kaunokirjalliseen järjestelmään, sekä tarkastellaan mahdollisuuksia, joita tämä kulttuurinen ja historiallinen sidos voi tarjota tänä päivänä ja tulevaisuudessa sekä yleiselle kirjastolle että kirjallisen järjestelmän muille toimijoille.
Yleinen kirjasto hankkii, säilyttää, välittää ja edistää kaunokirjallisuutta käyttäen eräänlaisina innovaatioina kehittyneitä erityisiä menetelmiä, jotka ovat levinneet maasta toiseen yleisen
kirjaston ja kirjastoammatillisuuden institutionaalisen samankaltaistumisen seurauksena. Yleinen kirjasto syntyi 1800-luvulla toteuttamaan tiedollis-sivistyksellisiä päämääriä, mutta nopeasti siitä kehittyi lukijoiden kirjasto. Tämän tutkimuksen näkökulmasta erityisesti kertomakirjallisuuden kirjavalinnan kysymyksistä tulikin yleiselle kirjastolle haaste, jossa jouduttiin tekemään
toimintaympäristöstä johtuvia kompromisseja.
Myöhemmin 1960-luvulla yleisen kirjaston kaunokirjallisuuteen liittyvät haasteet muuttuivat
enemmän yhteiskunnallisiksi. Sen toimintoja ja tehtäväkenttää alettiin laajentaa, ja kaunokirjallisuudesta tuli kirjastossa vain yksi – tosin kirjastonkäyttäjien edelleen suosima – aineisto. Tosin
sekä yleisen kirjaston sisällä että kirjallisella kentällä keskusteltiin vielä 1980-luvullakin kaunokirjallisen kokoelman valintakriteereistä.
Yleisen kirjaston asema kulttuurilaitoksena heikkeni edelleen, kun 1990-luvulla kirjastolle
asetettiin tietoyhteiskunnan tavoitteiden mukaisia uusia tehtäviä. Kaunokirjallisuus ja koko painettu kirjallisuus aineistona alkoivat tässä valossa ja modernin hybridikirjaston näkökulmasta
näyttäytyä vanhanaikaisina. Yleisestä kirjastosta alettiinkin 2000-luvulla rakentaa modernia palvelulaitosta, jossa tilan merkitys korostui kokoelman kustannuksella.
Tutkimuksessa osoitetaan, että korostamalla yleisen kirjaston erityislaatuista roolia kirjallisen järjestelmän toimijana voitaisiin rikastuttaa koko kirjallista järjestelmää ja sen käsitettä sekä
mahdollisesti lisätä erityisesti pienten kirjastojen legitimiteettiä ja resurssien riittävyyttä.

Asiasanat: institutionaalistuminen, instituutiot, kaunokirjallisuus, kirjallisuusjärjestelmä, kirjallisuussosiologia, kirjastohistoria: Suomi, kirjastonhoitajat,
organisaatiomuutokset, organisaatiot, yleiset kirjastot

Historia on siitä erikoinen huone, että kun uskoo
pääsevänsä, päässeensä siitä ulos, on mennyt selkä edellä
sisään. Ovena onkin pyörivä, pystysuora roottori, joka
pakottaa ulosyrittävän sisään sitä kovemmin mitä
lujempaa hän yrittää ulos.
(Paavo Haavikko 2006, 7)
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Esipuhe
Yleisissä kirjastoissa oli vajaus pätevistä kirjastonhoitajista 1980-luvulla, ja minä
monen muun kirjallisuuden maisterin tavoin hakeuduin kirjastotieteen ja informatiikan aineopintojen jälkeen kirjastoalalle. Oman työsarkani tein osittain erilaisten
sattumien seurauksena musiikkikirjastossa, mutta hyvin nopeasti ymmärsin, mikä
oli oleellista kaikessa kirjastotyössä: laaja ja monipuolinen paitsi sisältöjen tuntemus myös bibliografinen osaaminen sekä jonkinlainen intohimo itse kirjastoasiaan.
Kirjasto kokoaa, järjestää, säilyttää ja välittää dokumentteja, ja kirjastonhoitajan
tehtävä on auttaa kirjastonkäyttäjiä löytämään etsimänsä. Heikki Poroila ilmaisee
omat ambitionsa kauniisti kirjassaan Asiakasta ajatellen (2011): ”Halusin kirjastonhoitajaksi voidakseni sujuvoittaa sivistyksemme hedelmien järjestämistä ja
saattamista ihmisten ulottuville”. Vaikka itse tietyssä mielessä ajauduin alalle, näkemykseni kirjaston ja kirjastonhoitajuuden tarkoituksesta alkoivat nopeasti osoittaa samaan suuntaan kuin Heikki ilmaisee kiinnostuksensa alalle hakeutumiseen.
Kun noin 15 vuoden innostavan ja opettavaisen musiikkikirjastonhoitajuuden
jälkeen erinäisten elämänmuutosten seurauksena päädyin kirjastoaineiden ja erityisesti luetteloinnin ja kirjallisuuden opettajaksi, näkökulmani kirjastoalaan muuttui,
mutta rakkaus kirjastoalaan syveni entisestään. Vaikka näen itseni ja kirjastourani
edelleen tietyllä tavalla musiikkikirjastolaisena, oma lukuharrastukseni ja toisaalta
suhteeni opetustyöhöni pakotti minut alusta asti pohtimaan yleisen kirjaston suhdetta kaunokirjallisuuteen. Nämä pohdinnat syvenivät ja saivat uutta pontta, kun
minulle tarjoutui mahdollisuus päästä kirjastoseuran fiktioryhmään noin 10 vuotta
sitten. Fiktioryhmäläisten kanssa käydyt innostavat keskustelut, sekä erityisesti
Kaisa Hypénin artikkeli kirjassa Fiktiota! (2006) saivat minut pohtimaan, mikä on
se todellisuus, jossa kaunokirjallisuustyötä tehdään yleisessä kirjastossa. Näistä
pohdinnoista kehittyi lisensiaatin tutkielmani (Tuomi 2011). Kun tuo todellisuus ja
asenteet ovat kuitenkin muuttuneet – kuten Kaisakin artikkelissaan osoittaa – yleisen kirjaston eri kehitysvaiheissa, kiinnostavaa oli, mistä muutokset johtuvat.
Edellä mainittu kysymys jäi askarruttamaan mieltäni ja tutkimuksen jatkaminen tuntui mielekkäältä, vaikka tiesin, että esimerkiksi työurani kannalta väitöskirjalla ei tulisi enää olemaan merkitystä. Aihealue, jonka halusin kartoittaa, näytti
siten keskeiseltä ja myös ajankohtaiselta, että hakeuduin tohtorinkoulutusohjelmaan Oulun yliopistoon kirjallisuuden oppiaineeseen. Kirjallisuuden valitsin,
koska se tuntui kuitenkin tutkimusaiheeni kannalta relevantimmalta viitekehykseltä
kuin informaatiotutkimus.
9

Koska en ole luonteeltani enkä työuraltani tutkija, oli väitöskirjaprosessin alkutaival haparoivaa tutkimuksen tekemiseen ja alan kirjallisuuteen tutustumista,
kun syyskuussa 2012 sain tohtorinopinto-oikeuden. Itse tutkimusta tein opetustyön
ohella. Tutkimussuunnitelma, tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymyksetkin ovat
muuttuneet useita kertoja prosessin kuluessa.
Tämä väitöskirja on syntynyt ensisijaisesti henkilökohtaisesta kiinnostuksesta
kirjastoasiaa kohtaan. Se olkoon myös yksi puheenvuoro tänä päivänä käytävään
keskusteluun, jossa kysytään paitsi, mikä se kirjasto oikeastaan on, myös mikä on
kaunokirjallisuuden ja lukemisen asema tämän päivän maailmassa?
Kiitokset haluan lausua ohjaajilleni Olli Mäkiselle ja Jarmo Saartille, jotka ovat
prosessin eri vaiheissa jaksaneet lukea tekstejäni, neuvoa ja kannustaa. Kiitän myös
työn esitarkastajia professori Erkki Sevästä ja professori Isto Huvilaa, jotka työn
esitarkastusvaiheessa kiinnittivät lausunnoissaan huomiota erityisesti tutkimuksen
kokonaisuuden kannalta korjausta vaativiin rakenteellisiin ja argumentatiivisiin
puutteisiin samalla kuitenkin vahvistaen omaa käsitystäni tutkimusaiheeni merkityksellisyydestä ja mielekkyydestä.
Haluan kiittää myös kirjallisuuden tutkijaseminaarin osallistujia. Seminaari-istunnot ovat avanneet minulle tärkeän yhteyden tutkijayhteisöön.
Suuret kiitokset ansaitsee suomalainen kirjastolaitos, jota ilman tämä väitöskirja ei olisi ollut mahdollinen. Erikseen haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä ja kaukopalveluavusta tutkimusprosessini eri vaiheissa Koskelan, Kontiolahden, Turengin ja Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun yksikön kirjastojen henkilökuntaa. Erityiskiitoksen ansaitsee Varastokirjasto, jonka kokoelmat ja ilmainen
kaukopalvelu ovat korvaamaton apu yliopistoinstituution ulkopuolella tutkimustyötä tekevälle tutkijalle.
Haluan myös kiittää kaikkia opiskelijoitani, jotka vuosien varrella ovat osallistuneet kirjallisuuden luennoilleni ja siten innostaneet minua myös tämän väitöskirjan tekemiseen. Heitä haluan muistaa Niilo Liakan viisailla sanoilla:
Mitä sukupolvi kokoaa, se valuu pois sen väistyessä, paitsi se, mikä kootaan
pysyviin kulturituotteisiin. Mutta kaikista noista säiliöistä, joihin kokoomme
sukupolvien työn kasvavan perinnön, ovat kirjat helpoimmin tavoitettavia ja
niitä, joihin enimmän mahtuu.
Tuskinpa mikään paremmin kokoaa kaikkia kansakuntia vähitellen yhdeksi
perheeksi, kuin nämä yhteiset kalleudet, jotka pikemmin karttuvat kuin vähenevät jakamisesta ja jotka valistuksen kasvaessa tekevät jokaisen ihmisen huimaavain, tuhatvuotisten aarteiden yhteisperilliseksi.
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Esi-isät puhuvat meille henkensä kautta kirjoissa. Ihmiskunnan suuret henget
vuodattavat meihin elinvoimaansa. Hyvä yhteinen kirjasto joka kaupungissa ja
kunnassa ei ole rasittaja, päinvastoin: se jakaa kaikille ihmiskunnan suurinta
perintöä. (Liakka 1916.)
Sydämestä tulevat kiitokset ansaitsevat lapseni Emmi ja Henriikka sekä lapsenlapseni Taisto ja Toivo, jotka ovat äitiä ja ämmiä kannustaneet, ja kaikki omalla esimerkillään rohkaisseet minuakin kulkemaan ”omia polkuja” niin arki- ja työelämässä kuin tässä väitöskirjaprosessissakin.
Suurimmat kiitokset ansaitsee rakas mieheni Vesa. Ilman Vesan kannustusta
olisin tuskin koskaan edes harkinnut ryhtyväni tähän väitöskirjatyöhön. Kirjastoasia johdatti meidät aikoinaan yhteen, ja kiinnostus kirjastoasiaan on ollut keskeinen osa lähes 30 vuotta kestänyttä yhteistä taivaltamme. Vuosien päivittäiset keskustelumme ovat taustoittaneet tätäkin työtä. Päämääriämme sekä arki- että nyt jo
taakse jääneessä työelämässä voisi ehkä kuvata nuoren Helle Kannilan sanoin ”kirjastoala ja minä olemme ikään kuin kasvaneet yhteen, yksinkertaisesti: en kelpaisi
miksikään muuksi, mutta koska minulla on pysyvää innostusta, arvelen, että ehkä
voin saada elämäni työllä edes jotain tämän asian hyväksi aikaan” (Nuori Voima
7/1915).
Väitöskirjani omistan sen käsikirjoituksen valmistumisen kanssa samalla viikolla syntyneelle nuorimmalle lapsenlapselleni Osmolle uskoen ja luottaen, että
niin meillä Suomessa kuin hänen toisessa kotimaassaan Englannissa yleisen kirjaston palvelut tulevat vielä tarjoamaan hänellekin ennen kaikkea lukemisen, musiikin
ja sivistyksen ”ilosanomaa” yleisten kirjastojen yllä leijuvista monenlaisista uhkista huolimatta.
Turengin Suokulmalla 12.3.2017

Pirjo Tuomi
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tausta, kohde ja aikaisempi tutkimus

Tutkimukseni tarkoitus on osoittaa, minkälainen rooli kaunokirjallisuudella on ollut erityisesti suomalaisen yleisen kirjaston institutionalisoitumisessa sekä myöhemmissä kehitys- ja muutosprosesseissa. Tarkastelen lisäksi laajemmin yleisen
kirjaston ja kirjastoammatillisen työn luonnetta ja merkitystä kaunokirjallisessa järjestelmässä. Vaikka tutkimuksen kohteena on ensisijaisesti suomalainen yleinen
kirjasto, monet esillä olevat seikat ovat yleistettävissä koskemaan laajemmin
yleistä kirjastolaitosta niin sen samankaltaisten kehitys- ja muutosprosessien kuin
nykyisin vallitsevien yleiseen kirjastoon vaikuttavien yhteiskuntapoliittisten vaikutusten vuoksi.
Historiaa kirjoitetaan aina nykyhetkessä, nykyhetken näkökulmasta, vastaamaan nykyhetken kysymyksiin. Ilmeistä tämä on varsinkin silloin, kun kirjoitetaan yhteiskunnallisen instituution, Suomen yleisten kirjastojen, historiaa.
(Mäkinen 2009a, 13.)
Sitaatti on Ilkka Mäkisen toimittamasta Suomen yleisen kirjaston historiasta, joka
on laajin koskaan julkaistu teos tämän kansallisen instituution historiasta. Teoksessa käydään monipuolisesti läpi suomalaisen kirjastolaitoksen kehitystä, eri vuosikymmeninä tapahtuneita toiminnallisia ja teknisiä muutoksia sekä niihin vaikuttaneita yhteiskunta- ja kirjastopoliittisia päätöksiä. Teoksen fokus ei ole historiantutkimuksessa, vaan menneisyyden tarkastelussa nykyisyyden näkökulmasta, tai
sen legitimoimisessa historian valossa (Mäkinen 2009a, 13). Mäkinen (sama) toteaakin, että ”kaipaamme menneisyyden kokemuksista ja kehityksestä legitimaatiota
nykyhetken toiminnalle ja tulevaisuuden ratkaisuille”.
Omassa tutkimuksessani sen osassa II ajallinen perspektiivi suomalaisen kirjastolaitoksen historiaan on lähes sama kuin Suomen yleisen kirjaston historia teoksessa, mutta oman tutkimukseni lähtöasetelma tai kysymyksenasettelu on erilainen. Voisinkin Mäkisen legitimaatio-prinsiippiä hyväksi käyttäen asettaa oman
tutkimukseni lähtöasetelman kysymällä: voisivatko menneisyyden kokemukset ja
kehitys legitimioida myös toisenlaisen nykyhetken toiminnan? Tutkimuksen osaan
III liittyen kysymystä voisi edelleen tarkentaa suhteessa tulevaisuuteen: voisivatko
historia ja nykyisyys tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia?
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Omalla tavallaan tutkimustani voidaan siis pitää puheenvuorona nykyhetken
kirjastopoliittiseen keskusteluun, mutta sen tutkimuksellinen näkökulma ja lähtöasetelma voidaan nähdä myös laajempana kysymällä: Voiko tutkimalla menneisyyttä kyseenalaistaa nykyisyyden toimintatavat? Voiko kyseenalaistamalla tiettyjä
yhteisiä ymmärryksiä ja tulkintoja tuottaa toisenlaisia tulkintoja ja näkemyksiä?
Voiko todellisuuden haastaa uusilla näkökulmilla, kun reflektoidaan sitä todellisuutta, joka saatavilla olevista dokumenteista avautuu? Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan – paikoin kriittisestikin – sekä mennyttä että
nykyistä todellisuutta.
Tutkimuksessani on haettu vastauksia erityisesti kaunokirjallisuuden asemaan
yleisessä kirjastossa, jolloin esimerkiksi erilaiset merkittävät suomalaisen kirjastohistorian käännekohdat ja niiden tulkinnat saattavat näyttäytyä toisenlaisina, kuin
jos halutaan vastauksia muunlaisiin institutionaalisiin kysymyksiin (vrt. esimerkiksi edellä mainittu Suomen yleisen kirjaston historia).
Tutkimuksessani on mukana useita erilaisia näkökulmia, joilla pyritään valaisemaan tutkimuskentän moniulotteisuutta. Kirjastohistoria on näkökulmista yksi.
Se on työssäni kuitenkin alisteinen kaunokirjallisuuteen liittyvälle perustematiikalle. Kirjaston historiallinen tarkastelu kuitenkin oleellisella tavalla määrittää sen
kontekstin, jossa kaunokirjallisuus yleisessä kirjastossa näyttäytyy. On myös huomioitava, että kirjaston kaunokirjallinen kokoelma jo itsessään on kuva kirjallisuuden historiasta. Se edustaa ja perustelee samaa jatkuvuutta, joka ilmenee yleisen
kirjaston omassa toiminnassa ja ymmärryksessä itsestään.
Tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat ja käsitteistön olen omaksunut organisaatioteoriasta (osa II) ja järjestelmäteoriasta (osa I) sekä keskeistä, yleisen kirjaston kaunokirjallisuusjärjestelmäsidonnaisuutta määrittävän käsitteistön osalta
kirjallisuussosiologisesta tutkimusperinteestä 1 . Täten tutkimus voidaan sijoittaa
kirjallisuustieteen tutkimusalueeseen. Järjestelmätutkimukseen perustuvasta kirjallisen toiminnan empiirisen tutkimuksen malleista tutkimuksessa on erityisesti esillä
Siegfried J. Schmidtin luoma malli tai järjestelmä. Muita tutkimuksessa hyödynnettyjä kirjallisen toiminnan malleja ovat esittäneet muun muassa Lars Furuholm
ja Johan Svedjedal.

1

Tarkemmat teoria- ja käsitemäärittelyt on tutkimuksessa sijoitettu osien I ja II alkuun (luvut 2 ja 5).
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Tutkimuksessa kuvataan yleisen kirjaston ja kirjastoammatillisuuden2 asemaa
kirjallisuusjärjestelmässä (osa I) tuoden esille erilaisia mahdollisuuksia, jotka vahvistavat yleisen kirjaston kaunokirjallisuussidonnaista roolia ja merkitystä. Yleinen
kirjasto ja kirjastoammatillisuus pitävät sisällään laajan ja monipuolisen tehtäväkentän ja toiminta-alueen, jota ei ole millään muilla kaunokirjallisen järjestelmän
toimijoilla. Tämä toiminta-alue on kirjallisen järjestelmän näkökulmasta jäänyt aikaisemmissa tutkimuksissa vähälle huomiolle.
Vaikka suomalainen yleinen kirjasto tutkimuksessani asemoidaan osaksi suomalaista kirjallisuusjärjestelmää, siinä ei analysoida sitä ja sen kehitystä tarkemmin. Suomalaista kirjallisuusjärjestelmää ja sen kehittymisen vaiheita on kuvattu
Risto Turusen Uhon ja armon aika. Suomalainen kirjallisuusjärjestelmä, sen yhteiskuntasuhteet ja rakenteistuminen vuosina 1944–1952 (2003) ja Erkki Seväsen
Vapauden rajat. Kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallinen sääntely
Suomessa vuosina 1918–1939 (1994) väitöskirjatutkimuksissa. Niissä nostetaan
esille suomalaisen yhteiskunnan keskeisten kehitysvaiheiden vaikutukset kirjallisuusinstituutioon, jotka omalta osaltaan olivat vaikuttamassa myös yleiseen kirjastoon yhtenä sen toimijana. Tutkimukset huomioivat oman työni kannalta tarpeellisessa määrin nuo yhteiskunnalliset vaikutukset myös suomalaisen yleisen kirjaston
näkökulmasta, vaikka se ei olekaan niissä erityisesti tutkimuksen kohteena. Tässä
mielessä oma tutkimukseni tuo toisaalta lisävalaistusta myös edellä mainittuihin
suomalaisen kirjallisuusjärjestelmän kartoituksiin.
Tutkimukseni suomalaisen kirjastolaitoksen kehitystä analysoivan osan tutkimuksellinen näkökulma nojaa organisaatioteoreettiseen tutkimusperinteeseen.
Yleinen kirjastolaitos on instituutio, jonka institutionalisoitumisprosessissa voidaan nähdä monia instituutioiden kehitys- ja muutosprosesseihin perehtyneiden organisaatioteoreetikkojen esittämiä piirteitä. Tästä syystä olen katsonut relevantiksi
kuvata sen erityisesti tutkimuksen fokuksen kannalta merkittävät kehityskulut ja
toisaalta käännekohdat hyödyntäen näitä empiriapohjaisia käsitteellisiä ja argumentatiivisia näkökulmia. Näistä teoreetikoista on erityisesti mainittava uusinstitutionalisteiksi nimitetyt Paul J. DiMaggio ja Walter W. Powell, jotka muun muassa

2

Kun tutkimuksessa myöhemmin puhutaan kirjastoammatillisuudesta tai kirjastoammattilaisista, sillä
tarkoitetaan kirjastoalan koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Käytän myös ammattinimikettä kirjastonhoitaja tai puhun kirjastonhoitajuudesta, millä tarkoitetaan sitä ammatillista pätevyyttä ja käytäntöä,
joka pitää sisällään kirjastossa työskentelevän akateemisen tai muun korkeakoulutuksen saaneen henkilön toimenkuvaa ja tehtäväkenttää.
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toivat organisaatioiden ja ympäristön välisten suhteiden analysointiin tutkimuksessani hyödynnetyn organisaatioiden samankaltaistumisilmiön (institutionaalinen
isomorfismi).
Arjen Boin ja Tom Christensen (The development of public
institutions: Reconsidering the role of leadership, 2008) sovelsivat institutionalisoitumisteoriaa julkisiin organisaatioihin. He syvensivät teoriaa osoittamalla muun
muassa johtajan roolin merkittävyyden institutionalisoitumisprosessissa. Ragnar
Audunson puolestaan väitöskirjassaan Change processes in public libraries. A
comparative project within an institutionalist perspective (1996) analysoi yleisten
kirjastojen muutoskehitystä 1990-luvulla instituutioanalyysin avulla. Nämä tutkimukset hyödyttivät omaa ajatteluani ja argumentaatiotani tuoden siihen tiettyä käsiteanalyyttistä selkeyttä.
Kun analysoidaan tekijöitä, jotka vaikuttivat yleisen kirjastolaitoksen kehityksessä tapahtuneisiin käännekohtiin, on luonnollisesti huomioitava ympäröivässä
yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Koska kirjasto on julkinen instituutio, sen
toimintaa ohjataan ulkoapäin erilaisilla poliittisilla dokumenteilla. Tuota ohjausta
kutsutaan tässä työssä kirjasto- ja kulttuuripoliittiseksi ohjaukseksi3. Tuon ohjauksen tuottamia dokumentteja kuten komiteamietintöjä, ohjelmallisia ja strategisia
asiakirjoja sekä kirjastolakeja olen tutkimuksessa käyttänyt aineistona. Dokumentteja olen lukenut etsien niistä tutkimuksen tarkoituksen kannalta merkittäviä seikkoja. Edellä mainittuja dokumentteja tuotti erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriö
(aik. opetusministeriö).
Valtion kirjastotoimiston ensimmäisen johtajan Helle Kannilan (vuoteen 1938
Cannelin) merkitys suomalaisen yleisen kirjaston rakentajana on ollut keskeinen
1920-luvulta 1960-luvulle saakka. Hänen tuottamansa kirjoitukset ja muut dokumentit ovatkin historiallisesti ja argumentatiivisesti keskeistä aineistoa, kun kuvaan
kaunokirjallisuuden asemaa suomalaisen yleisen kirjaston institutionalisoitumisprosessin aikana.
Esa Pirneksen väitöskirja Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka
(2008) on merkittävällä tavalla lisännyt omaa ymmärrystäni suomalaisen kulttuuripoliittisen ohjauksen vaikutuksista. Siinä analysoitu ”laaja kulttuurin käsite” ja
sen merkitys kulttuuripolitiikan perusteluna on auttanut argumentoimaan yhtä suomalaisen kirjastopolitiikan tärkeää käännekohtaa. Kun kirjasto tässä työssä rinnastuu kulttuurilaitoksiin, ovat erilaiset kulttuuri-instituutioihin ja niiden kehitys- ja

3

Kulttuuripoliittisesta ohjauksesta on tarkempi kuvaus luvussa 5.3.
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muutosvaiheisiin kohdistuneet tutkimukset ja muut aineistot antaneet perusymmärrystä myös omalle tutkimukselleni. Näistä mainittakoon erityisesti Anita Kankaan
ja Geir Vestheimin artikkeli Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural
Policy in The Nordic Countries (2010) sekä Geir Vestheimin artikkeli The Autonomy of Culture and the Arts – from the Early Bourgeois Era to Late Modern “Runaway World (2009).
Suomalaisen kirjastolaitoksen kehityshistoriaa kuvattaessa olen tarvittavissa
määrin hyödyntänyt jo olemassa olevaa tutkimusta. Aiemmin mainittu Suomen
yleisen kirjaston historia on ollut hyödyksi erityisesti kirjastolaitoksen varhaishistorian kuvauksessa. Pertti Vakkarin väitöskirja Kirjojen lukeminen ja yleiset kirjastot on tutkimus yleisten kirjastojen ja kansalaisten lukemisharrastuksen suhteesta
1980-luvulla 4 . Lukemiseen ja kirjastonkäyttöön liittyviä tutkimuksia ovat myös
muun muassa Katarina Eskolan Suomalaiset kirjanlukijoina (1979) ja Irmeli Hovin
Yleiset kirjastot 1969–1981 (1984).
Kirjastolaitoksen varhaishistoriaa ovat lisäksi käsitelleet Pirjo Vatanen väitöskirjassaan Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi: Yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle (1999) sekä Eija Eskola
omassa väitöskirjassaan Suositellut, valitut ja luetut: Kirjallisuus kirjastoissa
1918–1939 (2004) ja lisensiaatintutkielmassaan Rukousnauha ja muita romaaneja:
Suomennetun kaunokirjallisuuden valinta yleisissä kirjastoissa 1880–1939 (2009).
Eskolan ja Vatasen tutkimukset lähestyvät myös omaa tutkimusaluettani niiltä osin,
kun niissä nousevat esille kirjastojen kaunokirjallisuuden kirjavalinnan kysymykset. Myös Outi Vuorenrinteen tuore väitöskirja Nutturat löystymässä: Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla (2015)
sivuaa kirjavalinnan kysymyksiä. Vuorenrinteen väitöskirja on oman tutkimukseni
kannalta merkittävä siksikin, että siinä käsitellään kirjasto- ja kirjallisuudenvalintapoliittisia kysymyksiä lähempänä nykypäivää kuin aikaisemmissa tutkimuksissa.
Suomalainen kirjastolaitos oli ”innovaatio”, joka levisi meille Yhdysvalloista,
kuten Pirjo Vatanen (1999) omassa tutkimuksessaan toteaa. Siellä se tunnetaan nimellä Public Library Movement. Sekä suomalaisen että amerikkalaisen ja myös
englantilaisen kirjastolaitoksen myöhemmässä kehityksessä on myös oman tutkimukseni kannalta merkittävien piirteiden osalta paljon yhtäläisyyksiä. Tästä syystä
olen tutkimuksessani hyödyntänyt myös kansainvälistä tutkimusta vertailuaineistona ja syventääkseni omaa argumentaatiotani ja omia havaintojani. Erityisesti Esther Jane Carrierin tutkimuksesta Fiction in Public Libraries 1900–1950 (1985) ja
4

Tutkimuksessa on hyödynnetty Lukeminen Suomessa -projektin tuottamaa tutkimusaineistoa.
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Evelyn Gellerin Forbidden Books in American Public Libraries 1876–1939 (1984)
sekä Bernard Berelsonin (1975) The library’s public olen löytänyt vertaisaineistoa
omalle tutkimukselleni. Myös Verna Pungitoren (1995, 1998) lähestymistapa kirjastojen institutionalisoitumis- ja muutoskehitykseen on tuonut lisävalaistusta
omalle tutkimukselleni.
1.2

Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku

Tutkimukseni kohteena on kaunokirjallisuuden asema suomalaisessa yleisessä kirjastossa, sen historiassa ja nykyisyydessä ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa.
Siinä kysytään:
1.
2.

Minkälaiseksi ja miten määräytyi kaunokirjallisuuden asema siinä prosessissa,
jossa suomalainen yleinen kirjastolaitos institutionalisoitui
Miten tähän kaunokirjallisuuden asemaan vaikuttivat ne käännekohdat, jotka
suomalaisessa yleisessä kirjastossa tapahtuivat sen institutionalisoitumisprosessin jälkeen

Näihin tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia osassa II, joka muodostaa työni laajimman systemaattisesti käsitellyn ja argumentoidun osan. Tutkimuksen rakenteellisista ja teoreettisista ratkaisuista johtuen tarkennan kysymyksiä 1 ja 2 vielä luvussa 4.3.
Tutkimuksessa tarkastelen myös laajemmin yleisen kirjaston asemaa kirjallisessa järjestelmässä. Tämä tehdään sen ensimmäisessä osassa kysymällä:
3.
4.

Mikä voi olla yleisen kirjaston ja kirjastonhoitajuuden tehtävä/funktio kirjallisuusjärjestelmässä ja
Miten tämä näkyy yleisen kirjaston toiminnoissa ja kirjastoammatillisuudessa

Koska yleinen kirjasto tutkimukseni fokuksen näkökulmasta asemoituu kirjallisen
järjestelmän osa-alueeksi ja toimijaksi, taustoittaa osa I keskeisten kysymysten
kannalta tarpeellisella tavalla kontekstin, jossa tutkimuksen kohdetta osassa II käsitellään.
Toisaalta tutkimuksen pääkysymysten 1 ja 2 tarkastelu osassa II antaa mahdollisuuden tarkastella uudelleen myös kysymyksiä 3 ja 4, joihin palaan vielä työni
osassa III. Vaikka historiallinen tarkastelu viittaa suoranaisimmin siihen, mikä on
ollut mahdollista, uskon sen antavan jotain suuntaviivoja myös mahdollisen tulevaisuuden suhteen, eli kuten johdanto-osan alussa kysyin: Voisivatko menneisyyden kokemukset ja kehitys legitimioida myös toisenlaisen nykyhetken toiminnan?
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Voisivatko historia ja nykyisyys tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia? Näin kysymykset 3 ja 4 ovat tavallaan perimmäisiä tai viimekätisiä kysymyksiä, jotka antavat
myös merkitystä niille vastauksille, joita voin esittää kysymysten 1 ja 2 suhteen.
Pertti Alasuutari tutkimusoppaassaan (1988) rinnastaa tutkimuksen tekemisen
salapoliisin työhön ja vertaa muun muassa tutkijan tekemien havaintojen merkitystä rikoksen ratkaisemisessa etsittäviin johtolankoihin.
Jonkin ongelman ratkaisemiseen pyrkivälle päätelmien tekemiselle on ominaista, että havaintoja ei oteta sellaisenaan, luonnollisen asenteen mukaisina.
Niitä tuotetaan aktiivisesti joko erittelemällä tehtyjä havaintoja tai tekemällä
toisesta näkökulmasta, toisin keinoin uusia havaintoja. Luonnollisen asenteen
mukaiset havainnot puretaan osiinsa, ja näitä elementtejä tarkastellaan kriittisesti maailmaa koskevan esitiedon valossa. Havaintoja, olivatpa ne vanhoja tai
tuoreita, ei myöskään sellaisenaan pidetä ”löydöksinä”, vaan niitä tarkastellaan
johtolankoina, merkkeinä sellaisista todellisuuden piirteistä tai ulottuvuuksista,
jotka eivät ole suoraan havaittavissa. (Alasuutari 1988, 31.)
Havaintoja tehdessään tutkijan on mietittävä, onko havainto ”johtolanka”, eli kuuluuko se selvitettävänä olevaan tapahtumien ketjuun (sama, 32). Se, mitkä havainnot ovat ongelmanasettelun kannalta oleellisia, riippuu tutkimuksen viitekehyksestä ja tutkimusmetodista. Tutkimusmetodi koostuu käytännöistä ja operaatioista,
joiden avulla havaintoja tuotetaan. (Sama.) Viitekehykseksi Alasuutari (sama, 32–
35) nimeää mahdollisten ratkaisumallien varaston ja myös tavan hahmottaa tutkittavaa todellisuutta lisäten, että ”havaintoja ja päätelmiä tekevä tutkija voi hyvinkin
löytää uusia, käytetyn viitekehyksen kanssa sopusoinnussa olevia selitysmalleja.
Alasuutari (sama, 36) myös huomauttaa, että ”konkreettisissa tapauksissa on vaikea tunnistaa tutkijan valitsemaa viitekehystä, metodia tai sitä, miten erilaisia selitysmalleja koetellaan”. Koen nämä Alasuutarin määrittelyt metodien ja viitekehysten osuudesta tutkimuksen kulussa hyvin osuviksi oman tutkimustyöni kannalta.
Koko tutkimustyöni on ollut jatkuva prosessi, jossa sekä tutkimuskysymykset
että tutkimuksen rakenne ja luonnekin ovat prosessin aikana muuttuneet. Mikään
yksittäinen selitysmalli ei toisaalta ole osoittautunut ratkaisevaksi tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen peruskysymys ja kohde ovat säilyneet samana, mutta lähestymiskulmat niihin ovat vaihtuneet useita kertoja johtuen muun muassa lähdemateriaalin laajuudesta ja tutkimuksen monialaisuudesta. Uusi lähdemateriaali on tuonut
mukanaan uusia tulkintamahdollisuuksia. Näkökulmat ovat avartuneet, ja olen joutunut arvioimaan uudelleen esimerkiksi omaa argumentaatiotani. Yksittäiset havainnot ja tulkinnat ovat toistuvasti tuottaneet uusia selitysmalleja, joista kuitenkin
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on lopulta muodostunut kokonaisnäkemys, tarvittavan selkeä selitysmalli ja kokonaiskuva tutkittavasta aiheesta.
Tutkimusta olen tehnyt eräänlaista hermeneuttista kehää kulkien. Pertti Alasuutari (1988, 36) kuvaa hermeneuttista kehää salapoliisikertomuksen päätöksentekoon rinnastaen tutkimusprosessina, jossa on jatkuvasti läsnä kaksi vaiheittain
kulkevaa elementtiä, joilla ei ole kiinteää järjestystä, vaan ne seuraavat vuorottain
toisiaan. Tutkimuksessa edetään yksityisestä yleiseen ja yleisestä yksityiseen, toisin sanoen yksitäisiä havaintoja punnitaan suhteessa laajempaan kokonaisuuteen ja
näin testataan ratkaisumallien toimivuutta. Valitusta selitysmallista, sen toimivuuden testaamisesta ja uuden mallin muodostamisesta koostuu hermeneuttinen kehä,
joka vie loppuratkaisuun. (Sama.) Vaikka tutkimuksessani historiallinen näkökulma on vahvasti läsnä, siinä on haettu vastauksia tähän päivään ja tulevaisuuteen
liittyviin kysymyksiin. Historian tapahtumien tulkinnoilla on pyritty selittämään
sitä, minkälaisena nykyisyys näyttäytyy.
Anu Puusan ja Pauli Juutin (2011, 42) mukaan hermeneutiikka voidaan ymmärtää taustafilosofiana ja/tai tutkimuksen menetelmänä, jota voidaan soveltaa,
kun pyritään ymmärtämään tekstejä ja etsimään merkityksiä tietystä näkökulmasta.
Hermeneuttista kehää kulkien tutkija lähestyy perusteltua tulkintaa käydessään dialogia aineistonsa kanssa. Gadameriin viitaten myös Puusa ja Juuti (sama, 43) tuovat
esille merkityksen, joka liittyy kokonaisuuden ja osien väliseen vuorovaikutukseen,
josta puolestaan muodostuu tutkimuksen kehämäinen rakenne. Oikean ymmärtämisen kriteeri on yksittäisseikkojen yhteensopivuus kokonaisuuden kanssa (sama).
Koska tutkimukseni sijoittuu aihealueensa vuoksi useammalle tieteen- tai tutkimuksen alueelle (kirjallisuustiede, informaatiotutkimus, kirjastotutkimus, sosiologia, organisaatiotutkimus), olen joutunut sovittamaan yksittäisiä, hyvinkin erilaisista lähtökohdista nousevia aspekteja kokonaisuuteen tavoittaakseni kokonaisvaltaisen näkemyksen tutkimastani asiasta.
Kun tutkimuksessani on lisäksi ollut tutkimuskohteen luonteesta johtuen alusta
asti mukana useampia teoreettisia lähestymistapoja erilaisine käsitteistöineen, on
metodologisten ja käsitteellisten ratkaisujen soveltaminen ollut ongelmallista. Toisaalta Risto Turusta (2003, 37) lainaten ”käsitteet ja teoriat ovat historiallisia ja näin
myös yksittäinen tutkimus liittyy osaksi niiden historiaa, mutta niin, että se tuo siihen mukanaan oman muunnellun tulkintansa käsitteistä ja teorioista”. Täten pitäisi
tutkijalla olla valintoja tehdessään tieto siitä traditiosta, miten ne ovat syntyneet ja
miten niitä on erilaisissa tutkimustilanteissa käytetty.
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Kun tutkijana minulla oli tutkimusta aloittaessani työhistoriani5 kautta tietynlainen esiymmärrys aiheesta, eli tietynlaiset premissit sille, mihin tutkimuksellani
pyrin, jouduin tutkimuksen kuluessa korjaamaan ja koettelemaan asettamiani tavoitteita. Tutkijan esiymmärrys, joka on syntynyt tiedosta, näkemyksistä ja kokemuksista ja on aina tulkintojen kyllästämä tulee koetelluksi tutkimusprosessin kuluessa, ja tutkija voi tyypillisesti joutua palaamaan myös takaisin tutkimuksen kuluessa, korjaamaan aikaisemmin tekemiään oletuksia ja ratkaisuja (Puusa & Juuti
2011, 43.) Koen myös itselleni tulleen tutkimusprosessin kuluessa tutuksi Alasuutarin (2008, 31) huomautuksen, että vasta oman esitiedon kriittinen tarkastelu ja
pyrkimys yhdistää se tuoreella tavalla uusiin havaintoihin johtavat tutkijan kiinnittämään huomiota asioihin, jotka tuntuvat itsestään selviltä, tai vaikkapa sellaiseen,
”mitä ei tapahtunut”. Alasuutarilla (sama, 31) on tästä myös sattuva katkelma kirjailija Doylen kertomuksesta Baskervillen koira:
–
–
–
–

Vieläkö haluat kiinnittää huomiota johonkin muuhun?
Koiran outoon käytökseen öiseen aikaan.
Eihän koira tehnyt mitään öiseen aikaan.
Se juuri oli outoa käytöstä.

Huomasin itsekin tutkimustyöni aikana usein pohtineeni, miten eräät asiat näyttäytyivät itsestään selviltä tutkimustyötä aloittaessani, mutta tutkimusprosessin kuluessa ja havaintoaineiston lisääntyessä omakin esiymmärrys ja tulkinnat alkoivat
saada uusia ulottuvuuksia. Kun asioita yhdistellään uudella tavalla uudenlaisissa
konteksteissa, myös tulkinnat muuttuvat. Kun asioita ja ilmiöitä tutkitaan, ne näyttävät erilaisilta kuin arkiymmärryksessä ja sehän on luonnollisesti tutkimuksen tarkoitus. Toisaalta myös valittu tutkimuksen näkökulma vaikuttaa siihen, minkälaisia
tulkintoja tehdään. Kun yleistä kirjastolaitosta tarkastellaan kirjallisuussosiologian
keinoin, sen kehityshistoria näyttäytyy erilaiselta kuin esimerkiksi informaatiotutkimuksen näkökulmasta.
Kirjan Rakastan kirjastoa (2015) tekijät Saana Saarinen ja Kati Tiirikainen kirjoittavat kirjan johdannossa muun muassa: ”Kirjasto on ollut jo läpi useiden vuosikymmenien niin arkinen ja kiinteä osa monien suomalaisten elämää, että sitä on
helppo pitää itsestään selvänä” ja että ”kirjasto on sivistyksen kehto, aarreaitta ja

5

Työhistoriani koostuu työskentelystä yleisen kirjaston kirjastonhoitajana ja ammattikorkeakoulun kirjastoaineiden ja kirjallisuuden opettajana.
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keidas kaupallisen maailman keskellä”, joka ”on tarjolla niin lukijoille, kirjailijoille, kirjoittajille, nuorille, lapsille, elämyksiä kaipaaville, opiskelijoille, iäkkäille,
harrastajille kuin tutkijoillekin” (sama, 9–10).
Tyypillisesti edellä kuvattuna kirjasto tavallisille kirjastonkäyttäjille näyttäytyy tänäkin päivänä. Tutkimuksessani halusinkin kiinnittää huomiota johonkin
muuhun kuin ”itsestään selvyyksiin”, sillä kirjasto on vuosien kuluessa muuttunut,
vaikka se kirjastonkäyttäjille voi näyttäytyä samana kirjastona, joka se on aina ollut. Voikin sanoa, että tutkimuksessani paitsi pyritään kiinnittämään huomiota asioihin, joita kirjastonkäyttäjän silmin ”ei ole tapahtunut”, myös kysytään, voisiko
asiat nähdä toisin.
1.3

Yhteenveto tutkimuksen rakenteesta

Tutkimus jakaantuu kolmeen osaan, joista osaa I voidaan pitää sen temaattista kontekstia määrittävänä osana. Osa II on tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta laajin
ja keskeisin. Osassa III fokus on kirjallisuusjärjestelmässä ja sen toimivuudessa
nykyisyyden näkökulmasta. Seuraavassa tarkennetaan eri lukujen merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Osassa I määritellään se temaattinen, toiminnallinen, rakenteellinen ja viestinnällinen yhteys, joka kirjallisuusjärjestelmällä ja yleisellä kirjastolla on. Luvun 2
alussa esitetään osan teoreettisluonteiset taustat ja kuvataan kirjallisen järjestelmän
toimintaa. Luvuissa 3 ja 4 siirrytään käsittelemään yleistä kirjastoa kirjallisen järjestelmän toimijana ja asemoidaan yleinen kirjasto ja kaunokirjallisuuteen liittyvä
kirjastoammatillinen osaaminen kirjallisuusjärjestelmään. Alaluvun 3.1 tarkoitus
on taustoittaa sitä historiallista ympäristöä, jossa kirja ja kirjallisuus liittyvät kirjastoon instituutiona ja sen varhaiseen synty- ja kehityshistoriaan.
Osassa II tarkastellaan suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen institutionaalista
luonnetta, syntyä ja kehitystä sekä sen erilaisia muutosvaiheita sen varhaisvaiheista
nykyaikaan tarkastelun keskeisen näkökulman säilyessä edelleen kaunokirjallisuuslähtöisenä. Luvussa 4.1 kuvataan teoreettisluonteiset ja käsitteelliset lähtökohdat myöhemmälle tarkastelulle. Koska tutkimuksen käsitteellisenä lähtöoletuksena
on, että yleistä kirjastoa voidaan pitää instituutiona, luvussa 4.1. pyritään myös
määrittelemään ja kuvaamaan, minkälainen instituutio se on sekä argumentoimaan,
miten siitä muodostui instituutio. Luku 4.2 taas luo analyysille kulttuuripoliittisen
kontekstin, jonka merkitys tutkimukselle avautuu yleistä kirjastoa ohjaavien kirjasto- ja kulttuuripoliittisten asiakirjojen kautta.
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Luvuissa 5–8 tarkastellaan suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen suhdetta kaunokirjallisuuteen kirjastolaitoksessa tapahtuneiden muutosten valossa. Kehityskulku on ollut ainakin osittain nähtävissä myös kansainvälisesti, ja tarkastelussa on
mukana esimerkkejä myös muista maista. Kirjaston kehitys on jaettu muutosvaiheisiin, jotka samalla heijastavat myös kulttuuri- ja yhteiskuntapoliittisia muutoksia. Aineistona on käytetty kirjasto- ja kulttuuripoliittisia dokumentteja, joita on luettu tutkimuksen fokuksen näkökulmasta. Jokaisen luvun lopussa on yhteenvedonomainen reflektio.
Osassa III (luku 9) palataan kirjallisuusjärjestelmälähtöiseen tarkasteluun, ja
osien I ja II valossa osoitetaan, minkälaisia mahdollisuuksia yleisellä kirjastolla
voisi olla, jos sitä lähtökohtaisesti pidettäisiin yhtenä kaunokirjallisen järjestelmän
toimijana ja sitä mahdollisesti lähdettäisiin uudelleen määrittämään ja kehittämään
”kirjallisuus edellä”. Siinä tuodaan esille myös kirjaston rooli tämän päivän kirjallisuusjärjestelmän kontekstissa ja niitä mahdollisuuksia, joita yleinen kirjasto tarjoaa kirjallisuusjärjestelmän rikastamiseen. Tarkasteltavana toimintaympäristönä
luvussa III on lähtökohtaisesti suomalainen kirjallisuusjärjestelmä ja Suomen yleinen kirjastolaitos.
Osan III alaluvuksi 10 sijoitetussa luvussa Päätäntö ja reflektio vastataan tutkimuskysymyksiin.

25

26

OSA I: KIRJALLINEN JÄRJESTELMÄ JA
YLEINEN KIRJASTO
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2

Järjestelmäteoreettinen ja
kirjallisuussosiologinen viitekehys

Osassa I tarkastelun teoreettisluonteinen näkökulma tukeutuu sosiologiseen järjestelmäteoriaan sekä sitä soveltavaan kirjallisuussosiologiseen tutkimusperinteeseen.
Järjestelmäteoreettisen ajattelun perinteeseen ja sen sovelluksiin nojataan keskeisten tarkastelussa tarvittavien käsitemäärittelyjen osalta. Koska tutkimuksen osa I ei
kuitenkaan sisällä varsinaista empiiristä tutkimusosiota, on järjestelmätutkimus
siinä vain teoreettisluonteisena viitekehyksenä mukana.
Kun tässä osassa tarkastellaan yleisen kirjaston toimintakenttää kirjallisessa
järjestelmässä, on luontevaa tehdä tämä kirjallisuussosiologista tutkimusperinnettä
hyödyntäen. Kirjallisuusjärjestelmä kuuluu järjestelmäteorian näkökulmasta taiteen osajärjestelmään, ja kirjallisuussosiologinen tutkimusperinne voidaan täten sijoittaa taiteentutkimuksen alueeseen. Yleinen kirjasto kaunokirjallisuuden ja muun
kulttuurin välittäjänä sijoittuu tutkimuksessa tämän tutkimusperinteen kontekstiin.
Järjestelmäteoria ja siinä kehitelty käsitteistö soveltuu hyvin taidetta ylläpitävän toiminnan ja vuorovaikutuksen tutkimiseen (vrt. Sevänen 1998, 19), tosin taiteen järjestelmä- tai instituutiotutkimuksen alueellakin on erilaisia suuntauksia ja
käsityksiä sen suhteen, mitä tämän tutkimuksen piiriin kuuluu (ks. Sevänen 1998,
2008).
2.1

Tutkimuksen järjestelmätutkimuksellinen konteksti

Yleisestä järjestelmäteoreettisesta näkökulmasta sana järjestelmä ei viittaa mihinkään olemassa oleviin asioihin todellisessa maailmassa vaan tapaamme hahmottaa
se ajatuksissamme (Skyttner 1996, 16). Järjestelmä on siis tunnistettavissa, ja esimerkiksi konstruktivistien näkemysten mukaan, järjestelmiä ei ole olemassakaan
riippumattomina ihmismielestä (sama). Yksinkertainen ja pragmaattinen järjestelmän määritelmä on, että se on tiettyä tarkoitusta varten koottu, kommunikaation
kautta toisiinsa sidottu organisoitu kokoelma ihmisiä, koneita ja materiaaleja
(sama, 17). Järjestelmät ovat myös selkeästi rajautuneet sekä toisistaan että ympäristöstään (Skyttner 1996, 17; Sevänen 2008, 18). Yhteistä järjestelmille on, että ne
ovat sisäisesti organisoituneet ja niillä on jokin funktio. Järjestelmät ovat suljettuja
suhteessa ympäristöönsä. Ne ovat myös itse-rakentuvia eli autopoieettisia.
On olemassa monia teoreettisia näkökulmia järjestelmiin, ja Skyttner (1996,
16) kuvaa Yleistä järjestelmäteoriaa (General Systems Theory GST) siten, että nimeämällä ja identifioimalla yhteisiä malleja ja prosesseja se yhdistää useita erilaisia
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järjestelmäteorioita6. Järjestelmäteorian ja -tutkimuksen keinoin voidaan lähestyä
hyvin erilaisia asioita ja ilmiöitä niin yhteiskunnassa kuin esimerkiksi luonnossa.
Erkki Sevänen luokittelee erilaisten järjestelmäteoreettisten näkemysten pohjalta järjestelmät seuraavasti (Sevänen 2008, 19; käännökset P. Tuomi):
–
–
–
–
–

Mekaaniset järjestelmät (koneet, automaatit)
Orgaaniset järjestelmät (floora, organismit)
Käsitteelliset ja analyyttiset järjestelmät (logiikka, matematiikka)
Psyykkiset järjestelmät (psyyket, tietoisuudet)
Sosiaaliset järjestelmät
–
–
–
–

–

Vuorovaikutusjärjestelmät (perheet, koululuokat, ystäväpiirit)
Organisaatiojärjestelmät (viihde, yhdistykset, hallinnolliset instituutiot)
Funktionaaliset järjestelmät (talous, politiikka, lakijärjestelmä, tiede, taideelämä, urheilu)
Yhteiskuntajärjestelmät (primitiiviset yhteiskunnat, arkaaiset yhteiskunnat,
feodaaliset yhteiskunnat, teollis-kapitalistiset yhteiskunnat, fasisitiset yhteiskunnat, sosialistiset yhteiskunnat)

Kulttuuriset järjestelmät
–
–

Luonnolliset kielet ja merkkijärjestelmät
Kognitiiviset järjestelmät (maailmankatsomukset, tieteelliset teoriat, representaatiot)
– Arvojärjestelmät (arvojen hierarkiat, moraaliset arvot, esteettiset arvot)
Se mitä tai minkälaisia ilmiöitä tutkitaan, vaikuttaa luonnollisesti paitsi siihen, mitä
järjestelmäteoreettisia näkökohtia painotetaan myös siihen, mitkä järjestelmät ja
osajärjestelmät nousevat tutkimuksessa keskeisiksi. Sosiologisesti suuntautuneessa
järjestelmäteoriassa keskeisiä ovat sosiaaliset järjestelmät, joista siis voidaan erottaa toisaalta erityyppisiä osajärjestelmiä kuten yhteiskuntajärjestelmät, organisaatiojärjestelmät ja vuorovaikutusjärjestelmät (vrt. Jalava 2013, 100), sekä erilaisia
funktionaalisia osajärjestelmiä. Esimerkiksi taide kuuluu jaottelussa sosiaalisiin
järjestelmiin ja funktionaalisiin osajärjestelmiin.
Taiteen piiriin voidaan katsoa kuuluvan sekä taideteokset että taidetta ylläpitävät instituutiot ja organisaatiot. Osa järjestelmäteoreetikoista, kuten myöhemmin

6

Yleisestä järjestelmäteoriasta ja sen historiasta sekä sosiologisesti suuntautuneen järjestelmäteoreettisen ajattelun suhteesta siihen ks. tarkemmin esim. Skyttner 1996, Sevänen 2008 luku 1.2.
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esillä oleva Schmidt, näkevät taiteen piiriin kuuluvan tasavertaisina osina sekä taideteokset tai taiteen kulttuurinen järjestelmä että taiteen instituutiot tai taiteen sosiaalinen järjestelmä. Toiset kuten Luhmann taas katsovat, että taiteen sosiaalinen
tai funktionaalinen järjestelmä pitää sisällään sekä taideteokset että taiteen instituutiot. Hänen mukaansa kulttuuri sisältyy sosiaalisiin järjestelmiin, eikä näin tarvita
erikseen kulttuurisia järjestelmiä. (Sevänen 2008, 127.)
Kun tässä tutkimuksessa kohteena ovat sekä taiteen järjestelmän sisällä toimiva
kirjallisuusjärjestelmä että yleinen kirjastolaitos, ovat sen kannalta relevantteja piirteet, jotka liittyvät toisaalta funktionaalisiin järjestelmiin ja toisaalta organisaatiojärjestelmiin. Kirjallisuuden ja sitä kautta myös taiteen osajärjestelmän toimijana
yleinen kirjasto on niihin funktionaalisesti linkittynyt. Yleinen kirjasto on myös
julkinen instituutio, joka sitä kautta on linkittynyt organisaatiojärjestelmiin.
Funktionaaliset osajärjestelmät syntyvät ja kehittyvät sen mukaan, mikä on niiden tarve ja tehtävä yhteiskunnassa. Funktionaalisesti eriytyneessä yhteiskunnassa
eroavat funktionaaliset ja organisaatiojärjestelmät puolestaan toisistaan sosiaalisella rajautumisella. Funktionaalisia osajärjestelmiä voidaan luonnehtia avoimiksi,
ilman jäsenyysrajoituksia toimiviksi. Toisaalta ne ovat suljettuja funktioltaan. Esimerkiksi taiteen tai juridisilla järjestelmillä on selkeä funktio, mutta kuka tahansa
voi olla niihin liittyvissä keskusteluissa osallisena. Taidejärjestelmät keskittyvät
taiteen kysymyksiin tai juridiset järjestelmät lakiasioihin. Organisaatiojärjestelmät
taas ovat sosiaalisesti suljettuja, ne vaativat tietynlaista jäsenyyttä, mutta funktioltaan ne ovat avoimia. (Åkerstrøm Andersen 2003, 155.) Ne voivat toimia esimerkiksi taiteen, juridiikan tai politiikan alueella, mutta osallistuminen vaatii jonkinlaista jäsenyyttä.
Jokaisella osajärjestelmällä on oma perustavanlaatuinen kommunikatiivinen
mediumi ja koodi, jolla yksiselitteisesti on joko negatiivinen tai positiivinen arvo
(binäärikoodi). Esimerkiksi taiteen järjestelmässä media voi olla kauneus tai onnistuneisuus ja mediakoodi kaunis / ei-kaunis tai onnistunut / ei onnistunut (Sevänen
2013, 247, 253). Taiteella voi olla myös muita esteettisiä koodeja, kuten juhlava /
arkinen, traaginen / koominen tai muuten taiteen kannalta relevantteja koodeja kuten perinteinen / innovatiivinen tai esittävä / ei-esittävä (sama, 253). Talousjärjestelmän mediumi puolestaan on raha ja koodi maksaa / ei maksa (esim. Jalava &
Kangas 2013, 49). Rahaa voidaan pitää myös symbolisesti yleistyneenä mediumina,
sillä lähes kaikesta voidaan puhua nykymaailmassa rahan ulottuvuudella, kaikella
on hintansa. Funktionaaliset järjestelmät ovat siis luoneet itselleen myös symbolisesti yleistyneitä mediumeja. (Åkerstrøm Andersen 2003, 155–156.)
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Jokainen funktionaalinen osajärjestelmä on autopoieettinen siinä mielessä, että
se tuottaa itsensä ja se myös uusintaa itse itseään. Ne ovat suljettuja suhteessa toisiinsa, mutta ne tarkkailevat toisiaan ja voivat häiritä toistensa toimintaa.
(Åkerstrøm Andersen 2003, 159.) Osajärjestelmien toiminta nyky-yhteiskunnassa
myös edellyttää, että ympäristössä toimivat järjestelmät kehittyvät ja ratkaisevat
optimaalisella tavalla niiden omaan vaikutuspiiriin kuuluvat ongelmat ja haasteet
(Jalava & Kangas 2013, 50). Toisin sanoen funktionaaliset järjestelmät ovat optimaalisesti toimiakseen myös riippuvaisia toisistaan.
Myös organisaatiot ovat suljettuja, autopoieettisia järjestelmiä, jotka ovat itse
luoneet itsensä, niillä on omat sääntönsä ja oma päätöksentekokäytäntönsä, jonka
kautta ne uusintavat itseään (Åkerstrøm Andersen 2003, 160; Jalava 2013, 101).
Vaikka organisaatiot ovat yleensä syntyneet toteuttamaan jonkin funktiojärjestelmän primäärikoodia ja ne ovat mukauttaneet toimintansa suhteessa siihen, funktiojärjestelmät identifioidaan usein päinvastoin organisaatiojärjestelmien kautta
(sama, 164). Åkerstrøm Andersen (sama) käyttää esimerkkinä terveydenhoitojärjestelmää, joka identifioituu arkipäivässä esimerkiksi sairaaloihin tai lääkärien vastaanottoihin. Samoin voitaisiin ajatella, että taidejärjestelmää ei ensisijaisesti mielletä taiteen funktion (maailman kontingentin luonteen näyttäminen ks. Sevänen
2013, 247, 253), sen median (kauneus tai onnistuneisuus ks. sama) tai mediakoodin
(kaunis / ruma tai onnistunut / ei-onnistunut ks. sama) kautta. Olisiko mahdollista,
identifioimme taidejärjestelmän selvemmin siinä toimivien organisaatioiden kuten
museoiden, gallerioiden, orkestereiden kautta, vaikka kuten Sevänenkin (2012, 237)
huomauttaa esimerkiksi Luhmann ei taidetta käsittelevässä tuotannossaan juurikaan kiinnitä edes huomiota taiteen osajärjestelmien sisällä esiintyviin organisaatioihin kuten taidelaitoksiin.
Sellaisia organisaatioita, joilla on selkeä ja yksinkertainen yhteys johonkin
funktionaaliseen järjestelmään kutsutaan homofonisiksi organisaatioiksi. ”Homofonisella organisaatiolla on ensisijainen kodifikaatio, joka säätelee kodifikaatioiden relevanssia”7. (Åkerstrøm Andersen 2003, 164.) Koska organisaatiojärjestelmät linkittyvät aina tiettyihin funktionaalisiin järjestelmiin, ne omaksuvat niiden
erityiset mediat, ja näin homofonisilla organisaatioilla on primaarinen funktionaalinen sidos tuohon järjestelmään (sama).

7
Tutkimuksessa käyttämäni tekstilainaukset vieraskielisistä lähteistä olen suomentanut. Milloin suomennos ei kaikin osin välttämättä tavoita alkutekstin merkitystä, olen lisännyt alkuperäisen tekstin sulkeisiin. Olen samoin menetellyt joidenkin yksittäisten ilmaisujen ja käsitteiden suhteen.
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Åkerstrøm Andersen näkee kuitenkin, että yhä harvemmalla organisaatiolla on
nykypäivänä enää selkeää primaarista yhteyttä tiettyyn funktionaaliseen järjestelmään. Organisaatioilla on monia koodeja, eikä näillä koodeilla välttämättä ole edes
ennalta määrättyä keskinäistä hierarkiaa. Åkerstrøm Andersen puhuukin polyfonisista organisaatioista, jotka toimivat useiden funktionaalisten osajärjestelmien alueella. Polyfoniset organisaatiot siis voivat linkittyä moneen eri funktionaaliseen
osajärjestelmään ja näin ollen niitä voivat ohjata erilaiset koodit (sama). Organisaatiot toimivatkin eri osajärjestelmien koodeja yhdistävänä linkkinä, kuten Jalava
(2013, 11) huomauttaa. ”Polyfonia on mahdollinen, koska koodit toimivat itsenäisesti tai systeemien ’äänet’ soivat organisaatioiden sisällä” (sama). Yleinen kirjastokin on polyfoninen organisaatio, koska se toteuttaa useamman funktiojärjestelmän koodeja. Vaikka tässä tutkimuksessa se liitetäänkin kirjalliseen tai taiteen osajärjestelmään, sillä on historiallisen luonteensa vuoksi sidos myös esimerkiksi koulutuksen osajärjestelmään.
Osajärjestelmät voivat toimia myös useamman järjestelmän alueella. Seväsen
(2012, 240) mukaan esimerkiksi taide-elämää ylläpitävät organisaatiot ja vuorovaikutusjärjestelmät kuuluvat taiteen sosiaaliseen järjestelmään, ja taideteokset sekä
taiteen traditiot ja konventiot kuuluvat kulttuurisen järjestelmän piiriin. Seväsen
(2008, 130) mukaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa funktionaalisesti eriytyneiden
järjestelmien välillä on myös yhteisiä ja rajat ylittäviä interpenetraatioalueita. Myös
taiteen osa-alueella on useita interpenetraatioalueita muiden sosiaalisten ja kulttuuristen osajärjestelmien, kuten esimerkiksi poliittis-hallinnollisen järjestelmän, tieteen tai joukkotiedotuksen kanssa (sama).
2.2

Kirjallisuussosiologinen tutkimusperinne ja viitekehys

Kirjallisuuden tutkimuksen näkökulmasta kirjallisuutta voidaan lähestyä joko tekstilähtöisesti tai laajemmassa, yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, jolloin menetelminä voivat olla kirjallisuussosiologia tai sosiologinen kirjallisuudentutkimus. Kirjallisuussosiologia voidaan toisaalta luokitella taiteen sosiologian osa-alueeksi, ja
ne molemmat taas kulttuurisosiologian erityislohkoiksi (Niemi 1991, 10). Termejä
kirjallisuussosiologia ja sosiologinen kirjallisuudentutkimus käytetään usein rinnakkain. Esimerkiksi Niemi (1991, 10) tekee seuraavan eron näiden termien välillä:
Termiä sosiologinen kirjallisuudentutkimus käytetään silloin, kun kirjallisuutta
analysoidaan ja tulkitaan yhteiskunnallisessa viitekehyksessä; kun tutkimuksen
kohteena on laajemmin koko kirjallinen järjestelmä tai kirjallinen elämä, tutki33

musta voidaan kuvata käsitteellä kirjallisuussosiologinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä kirjallisuussosiologia ja kirjallisuussosiologinen tutkimus, koska näkökulma kirjallisuuteen tässä on se järjestelmä, jossa kirjallisuutta
tuotetaan, välitetään ja vastaanotetaan. Huomautettakoon tässä, että samantyyppistä tutkimusta, mutta ei vain kaunokirjallisuuteen kohdistuen, tehdään kirjahistoriaksi kutsutun tutkimusalan ja oppiaineen piirissä. Tutkimuksen tässä osassa kirjallisuussosiologista tutkimusperinnettä hyödynnetään yleisen kirjaston yhteiskunnallis-kulttuurisen ja toiminnallisen roolin määrittämiseksi osana kirjallisuusjärjestelmää.
Kirjallisuudentutkimuksen laajeneminen tekstintutkimuksen ulkopuolelle tapahtui 1950-luvulla, kun sosiologisesti suuntautuneet kirjallisuudentutkijat alkoivat kiinnostua lukijan roolista ja siitä, miten kirjallisuus muuttaa merkitystään eri
aikoina reseption vaikutuksesta. Kirjallisuuskin alettiin nähdä yhteiskunnallisena
ilmiönä, ja kirjallisuudentutkimuksessa niin sanottua positivistista koulukuntaa
edustaneiden tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi tuli koko kirjallisuusjärjestelmä.
He olivat kiinnostuneita erityisesti kirjallisuusjärjestelmän toimijoiden välisestä
vuorovaikutuksesta, jota pystyttiin heidän mukaansa parhaiten selittämään ja analysoimaan empiirisen, järjestelmän toimijoihin kohdistuvan tutkimuksen avulla.
(Esim. Sevänen 2011, 15–16.) Tutkijoiden kiinnostus kohdistui erityisesti lukijoihin, koska tekstikeskeinen tutkimus toi kustakin tekstistä esiin vain yhden pätevän
tulkinnan. Reseptiotutkijat pitivät tulkintoja kuitenkin historiasidonnaisina ja korostivat yksilöllisen lukemistapahtuman merkityksellisyyttä.
Empiiristä lukijatutkimusta harrastettiin erityisesti Ranskassa 1950-luvulla.
Robert Escarpit, jonka teos Sociologie de la littérature8 ilmestyi vuonna 1958, sisällyttää kirjalliseen ilmiöön kolme peruselementtiä, eli kirjailijat, kirjat ja lukijat,
tai yleisemmin taiteen ilmiöistä puhuttaessa taiteen luojan, teoksen ja yleisön.
Nämä yhdessä tarvitsevat järjestelmän sisäisen välityskoneiston, joka toimii samalla kertaa sekä teknisellä, taiteellisella että kulutuksen alueella. Jokaiselle kirjalliselle teokselle tärkeintä on se, miten se vastaanotetaan, eli miten sitä kunakin aikana luetaan. (Escarpit 1970/1958, 13, 31, 127.) Escarpit’n teoksesta käy ilmi, että
hän itse teki laajoja lukijatutkimuksia ja loi oman näkemyksensä kirjallisuudesta
luokittelemalla kirjailija- ja lukijatyyppejä ja lukijoiden lukemismotivaatioita sekä
kuvaamalla ja analysoimalla oman aikansa kirjallisuuden tuotanto- ja jakeluprosesseja.
8

Tässä käytetään lähteenä teoksen ruotsinkielistä käännöstä Litteratursociologi (1970), joka on käännetty teoksen vuoden1968 ranskankielisestä laitoksesta.
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Erityisesti erilaiset lukijoihin ja kirjallisuuden vastaanottoon liittyvät tutkimukset hallitsivatkin sosiologisesti suuntautunutta kirjallisuudentutkimusta 1980luvulle saakka. Myös Suomessa Katarina Eskola teki 1970-luvulla tutkimuksia kirjallisuuden levityksestä ja vastaanotosta sekä kirjallisuuden harrastuksesta keräämällä laajoja empiirisiä aineistoja.9
Ehkä merkittävin 1960–1970-luvuilla vaikuttanut, lukijan roolia ja kirjallisuuden vastaanottoprosessia tutkimuksessa korostanut kirjallisuudentutkija on saksalainen Hans Robert Jauss, jonka vuonna 1967 ilmestynyt Literaturgeschichte als
Provokation der Literaturwissenschaft teki hänestä erään kirjallisuusteoreettisen
suuntauksen, reseptioestetiikan luojan. Konstanzin yliopistoon syntyi myös hänen
johdollaan niin sanottu Konstanzin koulukunta, joka halusi luoda uudenlaisen tavan kirjoittaa kirjallisuuden historiaa (Literaturgeschichte). Koulukunnan lähtökohtaisena ajatuksena oli, että kirjallisuuden tutkimusta ja historiankirjoitusta ei
voida erottaa lukemiseen ja lukijoihin liittyvästä tutkimuksesta, ja kirjallisuutta tulee tarkastella tuotannon ja vastaanoton vastavuoroisena prosessina. (Esim. Eskola
1991, 191.)
Saksalaista kirjallisuuden professoria ja tutkijaa Siegfried J. Schmidtiä voidaan
pitää kokonaisvaltaisesti taiteen ja kirjallisuuden kenttään kohdistuvan järjestelmätutkimuksen ensimmäisenä varsinaisena kehittäjänä. Hän kehitti yhdessä niin sanotun Nikol-koulukunnan kanssa uuden lähestymistavan taiteeseen ja kirjallisuuteen. Schmidt (2010, 4) itse perustelee uuden tutkimussuuntauksen ja -ohjelman
syntymistä tarpeella palauttaa kirjallisuustieteen koulutukseen ja tutkimukseen
kiinnostus empiiriseen kirjallisuudentutkimukseen. Jo 1960-luvun lopulla hän alkoi yhdessä Norbert Groebenin kanssa kehittää kirjallisuuden lähestymistapaa,
joka myöhemmin sitten alettiin kutsua empiiriseksi kirjallisuudentutkimukseksi
(Empirische Literaturwissenschaft = Empirical Study of Literature ESL).
Lähtökohtana empiirisessä kirjallisuudentutkimuksessa on, että kirjallisen järjestelmä muodostuu neljästä osa-alueesta, eli kirjallisen tekstin tuotannosta, välityksestä, vastaanotosta ja jälkikäsittelystä sekä niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Koska kirjalliset tekstit ovat kirjalliseen järjestelmään kätkeytyviä, ne ovat
myös aina yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten, kulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten ehtojen alaisia eikä niitä näin ollen pitäisi tutkia myöskään irrallaan
näistä tekijöistä (Schmidt 2010, 3). Myöhemmin, empiiristen testausten pohjalta,
9
Valtion Kirjastotoimiston ensimmäinen johtaja Helle Kannilakin teki jo vuonna 1959 laajan ”kiertokyselyn”, jossa hän vertaili kirjastojen lainausta ja kirjakauppojen kirjamyyntiä ja samalla selvitti lukijoiden lukutottumuksia. Tuloksia on analysoitu ja kommentoitu Kirjavalinnan ongelmia -kirjan liitteessä.
(1967, 261–288.) Kyselyä käsitellään tarkemmin tutkimuksen osassa II.
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vuonna 1980 ja 1982 Schmidt kokosi näkemyksensä laajaksi 2-osaiseksi teokseksi
Grundriß der empirischen Literaturwissenschaft: der gesellschaftliche Handlungsbereich (1980, 1982).
Termi kirjallisuussosiologia on tullut kirjallisuuden tutkimuksen sanastoon
1900-luvun puolivälissä aluksi Ranskassa ja sitten Saksassa ja myöhemmin muualla Euroopassa ja Amerikan mantereella (sociologie de la littérature, Literatursoziologie, sociology of literature) (Furuland 2012, 17). Kirjallisuussosiologia näyttäytyy Furulandin (2012, 17) mukaan myös historiatieteenä. Jo tekstit itsessään pitävät sisällään historialliset ulottuvuutensa, mutta myös koko tutkimuskenttä on
merkittävä yhteiskunnan historiallisten rakenteiden tutkimuksen kannalta. Kirjallisuussosiologit tuovat Furulandin (sama, 18) mielestä tärkeän lisän ajalliseen tarkasteluun tutkiessaan erilaisia kirjallisuusinstituutioita, kuten kirjailijakuntaa, kustantajia, kirjakauppaa, kirjastoa tai toisaalta lukijakuntaa.
Uudempi kirjallisuussosiologinen tutkimus on kiinnostunut myös erilaisista
kirjallisuuden ideologisista aspekteista yhteiskunnallisina ilmiöinä. Tutkimuksen
kohteena voi olla esimerkiksi, miten kirjallisuus vaikuttaa tai miten sillä yritetään
vaikuttaa lukijoihin (Hansson, Stina 2012, 443).
Kirjallisuussosiologisen tutkimuksen kohteena ovat siis ensisijaisesti kaunokirjalliset ilmiöt siinä järjestelmässä, joka niitä ylläpitää ja tuottaa. Kuitenkin tässä
yhteydessä voidaan huomauttaa, kuten Risto Turunen (2009, 84) Richard Münchin
systeemiteoriaan ja siihen liittyvään sosiaalisten järjestelmien vuorovaikutuksen
merkittävyyteen viitaten toteaa, että myös ”kirjallisuusjärjestelmä kokonaisuudessaan on monifunktionaalinen, jolla on historiansa aikana ollut vuorovaikutussuhteita monien muiden yhteiskunnan osajärjestelmien, kuten esimerkiksi taiteen (kaunokirjallisuus), uskonnon (uskonnollinen kirjallisuus), koulutuksen (oppikirjallisuus) ja tiedejärjestelmän (tutkimus- ja tietokirjallisuus) kanssa”. Kirjallisuus voi
siis käsitteenä olla monitulkintainen ja vaikeastikin määriteltävä, ja se voidaan
myös luokitella paljon rikkaammin kuin vain jakaen tieto- ja kaunokirjallisuuteen
kuten yleensä on tapana10. Myös Kuisma Korhonen (2013, 304) pohtiessaan esseistiikan luonnetta ja asemaa kirjallisuuden kentällä huomauttaa, että esseistiikka liikkuu tietokirjallisuuden ja fiktion rajamailla ja sen luokitteleminen on vaikeaa esimerkiksi kirjakaupoissa ja kirjastoissa. Esseekirjallisuutta voi niissä löytää romaa-

10

Vrt. myös esim. Suomen kustannusyhdistys/tilastot, joissa kirjallisuutta luokitellaan paitsi lajeittain
myös muodon mukaan.
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nien, oppikirjojen tai tietoteosten joukosta (sama). Faktaa ja fiktiota on aina sisältynyt myös suomalaisittain hyvin suosittuihin erä- ja sotakirjallisuuden genreihin,
ja tästä syystä niiden luokitteleminen kirjastossa on usein vaikeaa.
Kirjallisuuden käsitteen määrittelyyn liittyvä kysymys on myös tämän tutkimuksen kannalta relevantti erityisesti kahdesta syystä. Yleinen kirjasto itsessään on
polyfoninen organisaatio, ja se on linkittynyt useampaan funktionaaliseen osajärjestelmää (ks. luku 2.1), mutta myös aineisto kirjakokoelmansa osalta sisältää hyvin monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Koska tässä tutkimuksessa kuitenkin tarkoituksena on lähtökohtaisesti määrittää kaunokirjallisuuden asemaa yleisessä kirjastossa, on myös kirjallisuuden käsite pääsääntöisesti rajattu kaunokirjallisuuteen,
jota termiä käytetäänkin sen rinnalla. Kun kirjallisuudella tarkoitetaan laajemmin
koko yleisen kirjaston kirjakokoelmaa, se pyritään myös tekstiyhteydessä osoittamaan.
Toiseksi on huomautettava, että tämän tutkimuksen näkökulmasta (erityisesti
sen osassa II) edellä mainitut kirjallisuuden määrittelyyn liittyvät seikat nousevat
esille yleisen kirjaston kehityshistorian valossa. Sen alkuaikoina kirjastossa keskusteltiin erityisesti tietopuolisen ja kaunokirjallisuuden keskinäisestä suhteesta
kirjaston kokoelmissa. Myöhemmin jonkinlaisena määrittävänä elementtinä oli
viihde- ja korkeakirjallisuuden suhde. Keskeisessä asemassa on molemmissa määrittelyissä ollut niin sanottu kertomakirjallisuus, tai epiikka, johon lajiin romaanit
kuuluvat (esim. Hosiaisluoma 2003, 202). Tästä eteenpäin pyrinkin käyttämään selvyyden vuoksi ilmaisua kertomakirjallisuus silloin, kun käsittelen tai analysoin erityisesti sitä suhdetta, joka yleisellä kirjastolla on ollut tähän kaunokirjallisuuden
lajiin, joka luonnollisesti konkretisoituu romaanikirjallisuudessa.
2.3

Kirjallisen toiminnan järjestelmä

Schmidtin ja hänen Nikol-koulukuntansa päämääränä oli luoda siis malli kirjallisesta toiminnasta, jota voitaisiin hyödyntää sekä tutkimuksessa että kirjallisuuden
opetuksessa (Schmidt 2010, 4). Heidän luomansa kirjallisen toiminnan järjestelmä
muodostuu toisaalta sosiaalisesta ja toisaalta semioottisesta kirjallisesta järjestelmästä, jossa sosiaalinen järjestelmä muodostuu kirjallisen tuotannon, välityksen,
vastaanoton ja jälkikäsittelyn prosesseista ja niiden vuorovaikutuksesta. Järjestelmänä se vertautuu muihin funktionaalisiin osajärjestelmiin. Semioottiseksi kirjalliseksi järjestelmäksi he nimittävät koko sitä kirjallista ilmiötä, jonka kunkin aika-
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kauden yhteiskunnassa tekstit muodostavat. Semioottisessa järjestelmässä vaikuttavat sekä kirjallisten tekstien väliset suhteet (intertekstuaalisuus) että niiden ja
niitä kirjallisiksi teksteiksi tuottavien arvojärjestelmien sisäiset suhteet. (Sama.)
Yleinen järjestelmän määritelmä edellyttää, että ollakseen järjestelmä sen näkyvän rakenteen tulee olla rajautunut muista järjestelmistä, olla sosiaalisesti hyväksytty ja toteuttaa funktioita, joita muut järjestelmät eivät toteuta. (Schmidt/de
Beaugrande 1982, 103; vrt. Skyttner Yleinen järjestelmäteoria.) Tämä tarkoittaa,
että myös kirjallisessa järjestelmässä toimivien on selvästi suuntauduttava kirjallisiin teksteihin, ja toimintojen on oltava luonteeltaan sellaisia, joita muut toimijat
yhteiskunnassa eivät tee. Niiden on saatava osakseen myös sosiaalinen hyväksyntä.
(Schmidt 2011, 98.) Järjestelmänä kirjallisuusjärjestelmällä on siis oma toimintaalue ja se on funktionaalisesti rajautunut suhteessa muihin taidejärjestelmiin. Kirjallisuusjärjestelmä kuuluu funktionaalisena järjestelmänä myös sosiaalisiin järjestelmiin. Tosin, kuten Sevänen (2008, 19) huomauttaa, Schmidt myöhemmässä tuotannossaan korostaa, että taiteen (ja siten myös kirjallisuuden) järjestelmä sisältää
kaksi tasoa ”sosiaalisen” ja ”kulttuurisen”. Kulttuuriseen järjestelmään kuuluvat
myös kirjalliset tekstit (esim. arvojärjestelmä), joiden tulkinnat Schmidt sisällytti
kirjallisen toiminnan järjestelmässä vain eräänlaiseksi jälkikäsittelyksi, vaikka hänen (Schmidt 2011, 129) mukaansa kirjallisia tekstejä tuli tutkia koko kirjallisen
kentän tarkastelun rinnalla.
Schmidt havainnollistaa kirjallisuuden mallina kirjallisesta toiminnasta (model
of literary action), jossa siis toiminta (action) on keskeinen elementti, ei kirjalliset
tekstit kuten hän korostaa (2011, 97). Hän kutsuukin malliaan myös kirjallisen toiminnan järjestelmäksi (system of literary action).
Järjestelmässä toimijoina ovat sekä instituutiot ja organisaatiot että niissä toimivat yksilöt kuten kirjallisuuden tuottajat (kirjailijat), välittäjät, jälkikäsittelijät ja
vastaanottajat. Myöhemmässä kirjoituksessaan (2010, 6) Schmidt tosin huomauttaa,
että mediakulttuurisessa uudessa yhteiskunnassa kirjallisuus on sulautunut yhteiskunnan mediajärjestelmään, ja tämä tulee myös muuttamaan kaikkia perinteisiä kirjallisuuteen liittyviä asioita kuten kirjailijuutta, kirjallisuuden tuotantoa, välitystä,
vastaanottoa ja kirjallisuutta itseään. Uudet mediat myös toisaalta hyödyntävät kirjallisia tekstejä; esimerkkinä Schmidt (sama, 8) mainitsee tietokonepelit, jotka hyödyntävät kaunokirjallisia tekstejä.
Schmidtin kirjallisen toiminnan mallissa keskeistä on kirjallisten tekstien tuotannon kuvaaminen, mutta tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeinen prosessi on
luonnollisesti kirjallisten tekstien välityksen vaihe. Kirjallisten tekstien levitys tapahtuu aina instituutioiden tai organisaatioiden kautta, ja kirjaston Schmidt nimeää
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prosessissa yhdeksi jakeluorganisaatioksi. Keskeisessä roolissa välitysprosessissa
on kuitenkin kustantamiseen liittyvä järjestelmä, joka ensisijassa vastaa julkaistavien tekstien valinnasta, tuotannosta, välityksestä ja markkinoinnista. (Schmidt/de
Beaugrande 1982, 124–125.) Kustantaja ja kustannusorganisaatio ovat siis ensisijaisia toimijoita, ja kirjaston rooli nähdään hyvin rajoitetusti kirjallisuuden jakelun
ja markkinoinnin alueella.
Konventiot
Kirjallisuusjärjestelmän (samoin kuin muutkin taiteen alajärjestelmät) erottaa
muista järjestelmistä kaksi konventiota (convention), joista toinen on esteettinen ja
toista Schmidt nimittää polyvalenssikonventioksi (esim. 2011, 98). Esteettisyyskonvention mukaisesti esteettinen kommunikatiivinen käytäntö edellyttää, että jokaisella tekstin tuottamiseen, välittämiseen tai vastaanottamiseen osallistuvalla on
yhteinen tietoisuus siitä, että tekstiä ei arvioida ensisijaisesti mediakoodein tosi /
epätosi tai hyödyllinen / hyödytön, vaan noudattaen esteettisesti relevantteja arvoja
(Schmidt 2011, 98; Schmidt/de Beaugrande 1982, 50). Esteettisyys myös määräytyy kussakin tilanteessa kulloistenkin historiallis-sosiaalisten normien ja arvojen
pohjalta (Schmidt/de Beaugrande 1982, 48).
Hans Robert Jaussin reseptioesteettisissä näkemyksissä voidaan nähdä yhtäläisyyksiä Schmidtin esteettisen konvention merkityksellisyyteen. Jaussin reseptioestetiikkaan liittyy oletus, että teoksen esteettinen arvo määräytyy vastaanottoprosessissa, jonka kirjallisuushistoriallinen vaikutus näkyy vastaanottojen jatkumona
(Jauss 1970, 8–9, 12–13). Kunakin historiallisena aikana kaunokirjallisuutta siis
luetaan oman aikansa arvo- tai esteettisten konventioiden mukaisesti.
Myös Howard S. Beckerin näkemyksen mukaan esteettisillä periaatteilla, argumenteilla ja ratkaisuilla on tärkeä osa siinä konventioiden kokonaisuudessa, jolla
taidemaailmat (art worlds) 11 toimivat (2008, 131). Becker kutsuu taidetta taidemaailmoiksi, jotka tuottavat teoksia ja myös antavat niille esteettisen arvon. Taideteokset eivät näin ollen ole yksittäisten tekijöiden, eli taiteilijoiden tuotteita, vaan
taidemaailmalle ominaisten konventioiden mukaan tuotettuja ihmisten yhteisiä tuotoksia (joint products). (2008, 35.)

11
Art world -käsite Beckerillä tulee Arthur C. Danton ja George Dickien luomasta institutionaalisesta
taideteoriasta. Teorian perusajatus on siinä, että koko taidemaailma on ratkaisevassa asemassa, kun jokin tuote määritellään taideteokseksi.
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Polyvalenssi-konventiolla Schmidt viittaa siihen, että a) tekstin tuottaja ei ole
sidottu monovalenssiseen konventioon, eli yksitulkintaiseen vastaanottoon, ja että
b) vastaanottajalla on vapaus eri aikoina ja eri tilanteissa tulkita (vastaanottaa) tekstiä eri tavoin ja olettaa, että muutkin tekevät samoin. Samakin vastaanottaja voi
tulkita saman tekstin eri tavalla eri aikoina. (Schmidt/de Beaugrande, 1982, 57–58;
Schmidt 2011, 98). Jaussin reseptioestetiikkaan voidaan sisällyttää tämäkin ajatus.
Yrjö Sepänmaan nimittää vastaavia konventioita tai sopimuksia kirjallisuusjärjestelmässä vallitseviksi ”pelisäännöiksi”, jotka esimerkiksi erottavat järjestäytyneen ”kirjallisuusmaailman” tarinan kertomisen traditiosta. Sopimukset ovat tulkintayhteisön sisäisiä normeja, joiden noudattamista vaaditaan. Keskeistä on esimerkiksi yhteisöllinen käsitys siitä, mikä on fiktiivisen ja muun lingvistisen tekstin
ero, tai sen ymmärtäminen, miten fiktiivistä tekstiä tulee lukea. (1987, 362–363.)
Järjestelmän sisäiset konventiot siis rajaavat kaunokirjallisen järjestelmän
muista järjestelmistä ja toisaalta määrittelevät tulkinnallisia rajoja, joilla kaunokirjallisia teoksia on tarkasteltava. Konventiot myös muuttuvat ajallisesti, ja samankin
teoksen vastaanotto ja siihen liittyvä tulkinta tai tulkinnat voivat olla erilaisia eri
aikoina, mikä on sallittua konventioiden sallimissa rajoissa. Konventiot siis myös
muuttuvat, kun ympäröivä maailma muuttuu. Becker (1984, 59) korostaakin, että
konventiot vaativat jatkuvaa sopeutumista niiltä, jotka osallistuvat taiteen tuottamiseen muuttuvissa olosuhteissa. Taiteen, tässä tapauksessa kirjallisuuden, tuottamiseen ja välittämiseen osallistuvien ammattilaisten tuleekin olla selvillä kulloinkin vallitsevista konventioista.
Kirjallisuuteen tai kirjallisuusjärjestelmään liittyvät konventiot edustavat myös
aikasidonnaisina kirjallisuuteen liittyvää jatkuvuutta, jota nimitetään kirjalliseksi
perinnöksi tai traditioksi. Vaikka polyvalenssikonventio suokin mahdollisuuden
tulkita ja arvioida kirjallista perintöä eri tavalla eri aikoina, on tulkinnoille ja arvioinnille edellytyksenä kirjallisuuden ja kirjallisen tradition säilyminen, jota voitaneen mahdollisesti näin myös pitää yhtenä kaunokirjallisen järjestelmän konventiona. Kirjastolaitos kirjallisten teosten säilyttäjänä luo tietynlaiset materiaaliset
edellytykset kirjallisen tradition säilymiselle ja mahdollistaa näin tämän konvention toteutumisen.
Kaunokirjallisuus viestinnällisessä kontekstissa
Kaunokirjallinen järjestelmä on lähtökohtaisesti viestinnällinen: siihen kuuluvat lähettäjä, viesti ja vastaanottaja. Esimerkiksi Yrjö Sepänmaa (1987, 362)kuvaa kir40

jallisuusjärjestelmää kommunikaatioketjuna, jossa ensimmäisenä jäsenenä on kirjailija, jonka tekemä teos on ketjun toinen jäsen. Teoksen vastaanottava lukija on
kommunikaatioketjun kolmas jäsen.
Kirjailijalla Sepänmaa (sama) tarkoittaa henkilöä, joka tekee ”kulttuurisen
tuotteen”, josta hän ottaa vastuun, ja johon hänellä yksin on tekijänoikeus. Sepänmaa myös korostaa, että kirjailijalta lähteneenä teos on aina hänen näkökulmastaan
valmis tuote. Kirjailijan yksittäisistä teoksista muodostuu tuotanto, ja uusi teos kytkeytyy aina aikaisempaan. Tuotanto on eräänlainen ”makroteos”. Vastaanottaja on
henkilö, joka tarkastelee teosta. Hän voi olla ammattilainen tai harrastaja. Ammatillisen vastaanottajan tehtävä on yleensä välittää tarkastelun tulokset toisille, joko
muille ammattilaisille tai harrastajille. (Sama.)
Schmidtin mukaan kaunokirjallinen viestintä on luonteeltaan massakommunikaatiota, koska siinä lähettäjä ei tunne vastaanottajaa. Myös Howard S. Becker puhuu taiteen massakulttuuriluonteesta käyttäen termiä kulttuuriteollisuus (culture industries)12. Tällä hän viittaa erityisesti kirjallisuuden (ja musiikinkin) välityksessä
tekijän (viestinnällisen) ja vastaanottajan vuorovaikutuksen teollisuusmaiseen
luonteeseen, jossa taiteen parissa toimivat organisaatiot välittävät taiteen tuotteita
suurelle tuntemattomalle ja ennalta arvaamattomalle yleisölle. Becker (2008, 123–
125) korostaakin, että ei ole mitään vakuuksia siitä, minkälaisia konventioita tämä
massayleisö noudattaa tai hyväksyy tai minkälainen taiteellis-kulttuurinen ymmärrys voi vaikuttaa heidän valintoihinsa. Esimerkiksi kirjailija kirjoittaa tuntematta
yleisöään tai tietämättä, miten hänen kirjansa otetaan vastaan. Hänellä voi olla mielessään tietynlainen yleisö, mutta hän ei voi vaikuttaa siihen, minkälaiset lukijat
hänen teoksiaan lukevat. (Sama.)
Kaunokirjallisen tai muun taideteoksen vastaanottajalla ei aina ole myöskään
ajallista mahdollisuutta palautteen antoon, sillä kuten Yrjö Varpio (1987, 87–88.)
huomauttaa: ”viestin vastaanottaja” saattaa olla esimerkiksi 50 vuoden päässä.
Tästä syystä myöskään kirjailija ei voi oikaista sanomaansa, jos lukija on ymmärtänyt väärin hänen sanomansa. Palautteen muotoja ovat vain teosten myyntimenestys tai kirjallisuuskritiikit. Kirjailija voi siis kommunikoida lukijan kanssa vain implisiittisesti ”ohjelmoimalla” itsensä tekstiin. (Sama.)

12
Becker ei suoranaisesti viittaa tässä Frankfurtin koulukunnan tai Theodor W. Adornon teorioihin kulttuuriteollisuudesta, vaan Paul Hirchiin, joka käyttää termiä kuvatessaan populaarikulttuurin tuotteiden
välitysjärjestelmää (Becker 2008, 122).
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Kaunokirjallista viestintää voidaan kuvata mallilla (kuvio 1), jossa kaunokirjallisen tekstin välittyminen tekijältä lukijalle on kuvattu huomioiden viestintäprosessiin vaikuttavat toimijoiden lisäksi muun muassa viestintätilanteeseen sisältyvät
merkitykset ja erilaiset ajalliset ja konventionaaliset ulkoiset tekijät.

Kuvio 1. Kaunokirjallisen viestinnän malli (Saarti 2013, 24, julkaistu Jarmo Saartin luvalla).

Perusviestinnällinen kehikko mallissa on historiallis-yhteiskunnallinen todellisuus,
jossa viestintä tapahtuu. Voitaisiin ehkä ajatella, että Schmidt tarkoittaa samoja
kommunikaation reunaehtoja puhuessaan kulttuurisen tietoisuuden symbolisista
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järjestelmistä (2011, 114), jotka kuuluvat kirjallisuusjärjestelmän rakenteellisiin
ulottuvuuksiin. Myös Saarti antaa historiallis-yhteiskunnalliselle todellisuudelle
täsmennyksen ”Yksittäiset, symbolisin merkein kuvatut asiat”.
Toinen kuviossa 1 kuvatun kirjallisen viestinnän mallin kehikkoon kuuluva tekijä on yhteisöllinen muisti. Jos se täsmennetään tarkoittamaan erityisesti kulttuurista tai tarkemmin vielä kirjallista muistia, se liittyy oleellisesti kirjallisuushistoriallisen elementin mukanaoloon viestintäprosessissa. Kaunokirjallinen kokemushorisontti liittyy kirjalliseen muistiin tekijän ja lukijan kirjallisten kokemusten kautta.
Hans Robert Jaussin (1970, 8) mukaan saman ja myöhemmän ajan lukijoiden, kriitikoiden ja kirjailijoiden kirjallisista kokemuksista muodostuu odotushorisontti,
jonka välityksellä myös kirjallisuuden tapahtumayhteydet välittyvät. Kirjallisuudenhistoria taas on esteettisen tuottamisen ja esteettisen vastaanoton välinen prosessi, joka toteutuu kirjallisen tekstin aktualisoituessa ”vastaanottavan lukijan, ajattelevan kriitikon ja kirjailijan välityksellä” (sama).
Myös jokaisella yksittäisellä lukijalla – niin kirjailijalla, kriitikolla, kirjastonhoitajalla kuin kirjallisuudenharrastajallakin – on oma henkilökohtainen kaunokirjallinen odotushorisonttinsa, joka perustuu kaikkeen hänen aikaisemmin lukemaansa. Se luo jokaiselle lukijalle henkilökohtaisen kommunikatiivisen suhteen
tekstiin, mutta samalla se suo mahdollisuuden erilaisiin tekstin tulkintoihin. Tätä
voitaisiin verrata Schmidtin polyvalenssikonventioon.
Kuviossa 1 kuvatussa mallissa tekijän ja lukijan koodeina ovat esteettiset merkitykset, jotka määrittävät tekstin kaunokirjalliseksi. Schmidt puolestaan puhuu
kirjallisen (tai taiteellisen) viestinnän rajaamisessa muista teksteistä esteettisen
konvention käsitteellä. Schmidt myös korostaa, että kun on kysymys esteettiseen
toimintaan liittyvästä viestintätilanteista, ihminen tekee tietoisesti tai alitajuisesti
esteettisiä arvioita, jotka perustuvat historiallisesti ja sosiaalisesti sisäistettyihin
normeihin. Täten esteettisyys voidaan määritellä myös tulokseksi ihmisten näkemyksistä ja vallitsevista normeista viestintätilanteissa tiettynä aikana.
Kirjallisuusjärjestelmän yhteiskunnalliset ulottuvuudet
”Kirjallisuusjärjestelmä ei ole erillinen tai irrallinen saareke yhteiskunnassa” kuten
Sevänen (1994b, 17) huomauttaa, ja myös muiden yhteiskunnan järjestelmien vaikutukset sen eri osa-alueille vaihtelevat. Ei-sosiologisen kirjallisuudentutkimuksen
tai kirjallisuuskritiikin alueella asennoituminen kirjallisuuteen on ensi sijassa kir-
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jallis-taiteellisten normien ja arviointiperusteiden mukaista, mutta erityisesti kirjallisuuden tuotannossa ja välityksessä hallitsevia voivat olla liiketaloudelliset, kasvatukselliset, kansanvalistukselliset tai poliittiset arvolähtökohdat (sama).
Kirjallisuusjärjestelmän toimijat voivat organisatorisella tai institutionaalisella
tasolla olla sidoksissa erilaisiin muihin yhteiskunnan funktionaalisiin osajärjestelmiin: kirjastot ovat sidoksissa paitsi kirjallisuusjärjestelmään myös esimerkiksi
koulutukseen ja tiedonvälitykseen; kustannus- ja kirjakauppatoiminta on sidoksissa
talouteen; kirjallisuutta koskeva julkinen keskustelu ja kirjallisuuskritiikki joukkoviestintään ja tutkimukseen. Yleisen kirjaston kautta kirjallisuusjärjestelmä on linkittynyt myös poliittis-hallinnolliseen järjestelmään, eli valtioon ja kuntiin (esim.
Sevänen 1994b). Hallinnollis-poliittinen sidos voitaisiin nähdä myös yleisen kirjaston yhteiskunnallisena vastuuna siitä, mitä kutsutaan kirjallisen kulttuurin säilyttämiseksi.
Vaikka kirjallisen järjestelmän organisaatiot voivat siis linkittyä muihin funktionaalisiin järjestelmiin, asettuu niiden pääfunktio kirjallisuuden alueelle. Yleisellä kirjastollakin – polyfonisesta luonteestaan huolimatta – keskeisin funktionaalinen sidos liittyy kulttuuriin ja sen säilymiseen. Esimerkiksi Francis L. Miksa
(1992, 231–232.) korostaa, että vaikka kirjaston yhteiskunnalliset funktiot ovat talouden ja politiikan järjestelmissä, tärkein funktio kirjastolla on kuitenkin sen kokoelmissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Kirjasto ylläpitää yhteiskunnallista ja
kulttuurista muistia, joka dokumentteihin sidottuna on siirrettävissä käyttöön.
Tämä ”tiedonsiirto” tapahtuu Miksan (sama) mukaan tehokkaimmin lukemalla.
Kun tarkastellaan yleistä kirjastoa kirjallisuusjärjestelmän toimijana, on mahdollisesti kirjaston historiallisesta perinnöstä johtuen tutkimuksissa korostunut sen
kansanvalistuksellinen funktio 13 . Kansanvalistukselliseen kirjallisuudenvälitykseen luetaan perinteisesti kuuluvaksi kirjastolaitos ja koulujen kirjallisuuden opetus.
Kun kirjallisuudentutkimus, kritiikki ja kirjailijayhdistysten johtohenkilöt edustavat professionaalista sektoria (vrt. Sevänen 1994b, 14.) niin yleinen kirjasto ja kirjastonhoitaja nähdään kansanvalistusta tai muuten konservatiivista ajattelua edustavina ”portinvartijoina”. Esimerkiksi Risto Turunen (1994, 116–117) eritellessään
kirjallisuusinstituution modernisoitumisen ilmenemismuotoja ja instituution professionaalistumista mainitsee kirjastohenkilöstön toiminta-alueena kansansivistys-

13

Huomautettakoon, että seuraavat yleisen kirjastolaitoksen rooliin liittyvät määrittelyt voidaan luonnollisesti liittää vain suomalaiseen yleiseen kirjastolaitokseen.
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työn. Myös myöhemmin (2003, 213) Turunen korostaa suomalaisen yleisen kirjaston kansanvalistuksellista luonnetta välitysorganisaationa ja sivistyksellisiä ja poliittis-ideologisia intressejä erityisesti poliittisesti kärjistyneinä aikakausina.
Samoin Juhani Niemi kuvatessaan kirjallisuusjärjestelmän välitysprosessia
viittaa kirjaston kansanvalistukselliseen rooliin. Erottaessaan kirjaston ei-kaupallisena kirjojen välittäjänä kirjakaupoista, hän puhuu kirjallisuuden kaupallisesta ja
aatteellisesta välityksestä, jolloin kirjastolaitoksen kautta tapahtuvaa välitystä voitaisiin Niemen mukaan kutsua ”kansanvalistukselliseksi kirjojen jakeluksi”. (1991,
111–112.)
Jouko Raivio (2012, 82.) puolestaan – esimerkiksi juuri Niemen kategorisointiin viitaten – huomauttaa, että kun ”kirjallisuutta” nimetään ja kategorisoidaan erilaisina institutionaalisina käytäntöinä, voidaan ne sijoittaa selvästi erottuville ”markkinapaikoille” kuten kioskeihin, kirjakauppoihin, kirjastoihin, antikvariaatteihin. Toisaalta kirjallisuuden ammattilaiset, tai ”portinvartijat”, joiksi Raivio
nimeää kirjailijat, kääntäjät, kustannustoimittajat, kirjallisuuskriitikot, tutkijat sekä
kirjastonhoitajat voivat vastaavasti erikoistua tiettyihin kirjallisuuden lajeihin ja
muihin artefakteihin. (Sama.) Esimerkkinä Raivio14 (sama) käyttää kioskikirjallisuutta, joka pitkään eristettiin mahdollisimman etäälle ”valtion avustuksista, sanomalehtien kulttuuriosastoista, kustantajien myöntämistä palkinnoista, kirjastojen
hankintalistoilta, yliopistojen luennolta ja kotien kirjahyllyiltä”.
Yleisen kirjastolaitoksen yhteiskunnallisia ja kulttuuripoliittisia sidonnaisuuksia kirjallisuusjärjestelmän kontekstissa tarkastellaan laajemmin tämän tutkimuksen osassa II. Kansanvalistuksellinen rooli ei ole niin yksiselitteinen kuin se aikaisemman tutkimuksen valossa mahdollisesti on näyttäytynyt. Toisaalta tässä osassa
II myöhemmin osoitetaan kirjastonhoitajan monipuolinen rooli kirjallisuusjärjestelmässä.
Kirjallisen järjestelmän sidokset saattavat vaikuttaa myös järjestelmän osatoimintojen tai niissä toimivien ammattilaisten autonomiseen asemaan. Pohtiessaan
kulttuurin ja taiteen autonomiaa ja sen kehitystä Geir Vestheim (2009, 37) määrittelee organisaatioita koskevan institutionaalisen autonomian kyvykkyydeksi tehdä
päätöksiä, jotka perustuvat sen omiin lakeihin, normeihin tai ideaaleihin ja ovat
samalla immuuneja ulkoisia auktoriteetteja edustavien vallanpitäjien satunnaisille
toimenpiteille. Autonominen asema voi aiheuttaa myös rakenteellisia rajoitteita,
jotka voivat olla esimerkiksi moraalisia, poliittisia, ideologisia ja taloudellisia.
14

Raivion väitöskirjatutkimuksen kohteena on erityisesti kioskisarja Jerry Cottoniin kohdistunut ”portinvartijatoiminta”.
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(Sama.) Vestheim (sama, 37) myös korostaa, että institutionaalista autonomiaa harjoitetaan aina tietyssä konkreettisessa historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa.
Käsitykset ja ymmärrys autonomiasta vaihtelevat myös eri toimijoiden välillä.
Esimerkiksi julkisissa kulttuuri-instituutioissa toimivat ammattilaiset haluavat erityisesti nähdä asemansa riippumattomaksi poliittisista ja taloudellisista intresseistä
pitäen itseään vapaan ja neutraalin informaation ja kulttuurin jakajina, jolloin heidän suhteellisen autonominen asemansa tulisi koitua kansalaisten hyödyksi. Tästä
voi seurata ristiriitoja, koska he kuitenkin julkisen sektorin toimijoina ovat poliittisesti sidottuja toteuttamaan esimerkiksi julkista kulttuuripolitiikkaa. (Vestheim
2009, 42.)
Evelyn Geller puolestaan erottaa toisistaan institutionaalisen autonomian ja
status-autonomian. Institutionaalinen autonomia koostuu ammattilaisista, hallintovirkamiehistä tai rahoittajista, jotka vastustavat esimerkiksi poliitikkojen tai maallikoiden taholta tulevaa ulkopuolista kontrollia. Status-autonomia puolestaan näkyy ammattilaisten oman päätöksenteon riippumattomuutena ylhäältäpäin tulevaa
hallintoviranomaisten ja byrokratian kontrollia vastaan. Se voi myös tarkoittaa ammattilaisen asettumista samaan rintamaan esimerkiksi asiakkaiden kanssa hallintoa
vastaan. (1984, XX.)
Kirjallisuusjärjestelmän toimijat ovat erilaisessa asemassa riippuen roolistaan
tai siitä organisaatiosta, jossa he toimivat. Vaikka esimerkiksi kirjailija on suhteellisen autonominen ammatinharjoittaja, on hänkin kuitenkin usein taloudellisesti
riippuvainen yhteiskunnan tukitoimenpiteistä ja sitä kautta myös poliittisesta ja
kulttuuripoliittisesta päätöksenteosta. Samaan kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon ovat sidoksissa kirjallisuusjärjestelmän organisaatioista, toiminnoista tai toimijoista ne, jotka saavat yhteiskunnallista rahoitusta, kuten yleiset kirjastot. Kustannus- ja kirjakauppa-alan toimijat taas ovat kytköksissä talouden järjestelmään.
Kaikki organisaatiot ja toimijat ovat tavalla tai toisella aina myös riippuvaisia kulloinkin vallitsevasta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta ilmapiiristä, johon taas
voivat olla vaikuttamassa hyvin erilaiset tekijät.
Tarkasteltaessa kirjallisuusjärjestelmän toimijoita yhteiskunnallisten funktioiden näkökulmasta on kirjailijoilla, kustantajilla, kirjakaupoilla, kirjastoilla, kirjallisuuskritiikillä, kirjallisuudenopetuksella periaatteessa yhteisenä intressinä ja
funktiona erityisesti kirjallisuuden ja lukemisen edistäminen. Nämä yhteiset funktiot ovat aika- ja historiasidonnaisia, ja erilaiset yhteiskunnalliset tekijät voivat toisaalta vaikuttaa hyvin eri tavoin kunkin instituution intresseihin ja toimintoihin.
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Nykyisessä markkinatalousyhteiskunnassa talouden mediumista rahasta on tullut symbolisesti yleistynyt mediumi, kuten Åkerstrøm Andersen toteaa, ja sen vaikutus näkyy kaikissa muissakin funktionaalisissa osajärjestelmissä. Kirjallisessa
järjestelmässä se näkyy erityisesti siinä, että markkinoiden valta on kasvanut kaikilla toiminnan alueilla. Kun esimerkiksi Lars Furulund kuvaa pohjoismaisen kirjallisuuden tuotannon, välityksen ja kulutuksen prosessia nykyisessä markkinatalousyhteiskunnassa, hän sijoittaa perinteisen kirjallisuusjärjestelmämallin rinnalle
erillisen arvottamiseen tai kontrolliin perustuvan järjestelmän (2012, 38–39), joka
Furulandin käsityksen mukaan lopulta määrää siitä, millä teoksella on kulutus- tai
markkinatalousyhteiskunnassa mahdollisuus edes saavuttaa lukija (2012, 36–37).
Esimerkiksi ”takaisinkytkentä” tai palaute vastaanottajalta tuottajalle (sekä kirjailijalle että kustantajalle) tapahtuu yksinkertaisimmillaan esimerkiksi lukijakirjeinä,
mutta epäsuoremmin ja tavallisimmin siten, että lukijat suosivat kirjailijoita, joista
he ovat aiemmin pitäneet (Furuland 2012, 41–41). Jälkimmäinen ”palautteen”
muoto on yhä vallitsevampi markkinataloudessa. Tähän palautteen muotoon on
luonnollisesti vaikuttamassa lisääntyvä ulkokirjallinen vaikuttaminen erilaisten
medioiden välityksellä. Kirjan tie tekijältä lukijalle ei siis ole suoraviivainen, ja
siihen myös vaikuttavat enenevässä määrin erilaiset ulkokirjalliset tekijät.
Furuland myös huomauttaa, että esimerkiksi kirjastojen rooliin ei-kaupallisena
välitysinstituutiona alkoivat jo 1980-luvulla, mutta erityisesti 1990-luvulla vaikuttaa liike-elämästä omaksutut niin sanotut uudet julkisen johtamisen mallit ja markkinaohjautuvuus. Avainsanoiksi nousivat palvelujen monimuotoisuus ja säästöt, ja
yleisten kirjastojenkin piti alkaa kilpailla asiakkaista ja suoritteista. (sama; ks. myös
Buschman 2003; McMenemy 2007a, 2009.)
Johan Svedjedalin ”kirjaketju”-malli
Lars Furuholmin kirjallisen toiminnan mallissa korostuivat kulutus ja arvottaminen,
kun Johan Svedjedal puolestaan nykyaikaista kirjan tuotanto – välitys – vastaanotto-prosessia – josta hän käyttää termiä ”kirjaketju” (book chain) – kuvatessaan
painottaa järjestelmän funktionaalista luonnetta. Perinteiset mallit kuvaavat hänen
mukaansa hyvin kirjaketjun ajallisen etenemisen ja selkeyttävät erilaisten professionaalisten ryhmien rooleja kirjallisessa prosessissa, mutta ne kertovat vähän näiden ryhmien funktioista. (Svedjedal 2000, 125–126.)Erotuksena esimerkiksi Furulandin malliin, hän linkittää kirjallisuuden välittäjät (agents) tiukemmin kirjan luomiseen ja julkaisemiseen eikä vain valmiiden teosten levittämiseen tai kuluttami47

seen. Svedjedalin mallissa kirja-alan toimijoiden ja instituutioiden funktiot jakaantuvat toimintoihin, joita ovat muun muassa luominen, esivalinta, toimittaminen,
markkinointi ennen julkaisemista, julkaiseminen, julkaisemisen jälkeinen markkinointi, julkaisemisen jälkeinen arviointi (assessment), tiedonhaku, arkistointi
(sama, 132).
Kirjallisen tuotannon, välityksen ja kulutuksen vaiheet eivät ole myöskään erillisiä toimintoja, koska niillä on monia päällekkäisiä funktioita. Esimerkiksi kirjan
julkaiseminen ei ole vain kustantajan toiminto eikä tarkoita pelkästään sitä, että
tuotantovaihe on päättynyt. Kustantajan ensimmäinen tehtävä on saada kirja myytyä erilaisille välittäjille. Kirjan myynti alkaa siis jo ennen sen julkaisemista. Kun
kirja on julkaistu, eli se on tehty julkiseksi, yleisön on myös tultava siitä tietoiseksi
esimerkiksi kirjakauppojen, kriitikoiden ja kirjastojen toimesta. Ne siis huolehtivat
julkaisemisen jälkeisestä markkinoinnista. (Svedjedal 2000, 126, 128.) Myös kirjallisuuskriitikot ja kirjastot, joilla ei välttämättä ole kaupallisia intressejä ovat siis
osallisina tässä julkaisuprosessiin liittyvässä markkinoinnissa tekemällä kirjoja
tunnetuksi kirjoittamalla niistä, tai kuten kirjastot, luetteloimalla ne kokoelmiinsa
(sama).
Vaikka Svedjedalin mallia15 voidaan soveltaa niin perinteiseen kuin digitaalisen ajan kirjakiertoon, voivat digitaalisen kustannustoiminnan aikakaudella vanhat
ammatilliset funktiot yhdistyä uudella tavalla (2000, 133; ks. myös Niemi 2000,
14). Kirjailija voi toimia julkaisijana, tuottajana ja välittäjänä, kun julkaisee kirjansa internetissä. Lukija taas voi tietokoneen avulla hankkia tietoa kirjasta, tulostaa kirjan itselleen tai jopa muunnella kirjan ulkoasua. Internetin kautta toimivat
myös monet uudenlaiset kirjanpainajat, kustantajat ja kirjakauppiaat. (Svedjedal
2000, 134.) Digitaalisessakin ympäristössä julkaiseminen tapahtuu kuitenkin eri
reittejä riippuen siitä onko painotus tuottamisessa, markkinoinnissa vai julkaisemisessa (sama).

15

Tässä on huomautettava, että Svedjedalin malli liittyy kirjallisen tuotannon ja välityksen prosessien
kuvaamiseen yleisesti. Se ei siis välttämättä ja kaikin toiminnallisin osin huomioi erityisesti kaunokirjallista järjestelmää ja sen erityispiirteitä. Tämä on huomioitava myös luvun 3 johdannossa, jossa kuvataan kirjaston roolia Svedjedalin mallia hyödyntäen.
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3

Yleinen kirjasto kokoaa, välittää, säilyttää ja
edistää kirjallisuutta

Yleisen kirjaston tai kirjastonhoitajan tehtävät Svedjedalin mallissa sijoittuvat
edellä mainituista ryhmiin: kirjan julkaiseminen ja julkaisemisen jälkeinen markkinointi; julkaisemisen jälkeinen arviointi, jonka Svedjedal nimittää konsekraatioksi (consecration) ja kanonisoinniksi; käyttäjän tai henkilökunnan suorittama tiedonhaku; pitkä- ja lyhytkestoinen arkistointi (2000, 132).
Monet tahot osallistuvat kirjan arvottamiseen ja prosessin kuluessa myös lisäävät sen arvoa. Julkaisemisen jälkeinen arvottaminen, johon yleinen kirjastokin
osallistuu, alkaa lyhytkestoisella arvioinnilla, konsekraatiolla. Se alkaa, kun kirjailija on päättänyt julkaista teoksensa eli ”pyhittänyt sen omalle nimelleen” (consecrating it with his or her own name), ja jatkuu kustantajan hyväksymisellä ja kriitikoiden arvioilla. (Sama, 128.) Konsekraatiota, eli lyhytaikaista hyväksyntää harrastavat myös kirjastot erityisesti kirjavalinnallaan. Ne kuitenkin osallistuvat myös
teoksen arvottamisprosessin kanonisointivaiheeseen liittämällä teoksen kirjaston
kokoelmiinsa. (2000, 128–129, 132.) Kirjaston osallisuus kirjojen lyhyt- ja pitkäaikaisessa arvioinnissa on osa kokoelmatyötä eli valintaa ja karsintaa sekä laajemmin säilyttämistä kirjaston kokoelmassa (tark. luvussa 3.2).
Svedjedalin mallissa huomioidaan myös kirjaston ja erityisesti kirjastoammattilaisten erityistehtävä teokseen liittyvien bibliografisten ja muiden tietojen tallentamisessa. Kun kirja on julkaistu, siitä tulee olla saatavissa myös erilaista informaatiota. Erityisesti kirjastossa tuo informaatio on joko käyttäjälle omatoimisesti tai
henkilökunta-avusteisesti olemassa ja saatavilla. (2000, 129.) Kirjaston erityistehtäviin kuuluu niin sanottu bibliografinen valvonta (Suominen & Saarti & Tuomi
2009, 15–16), jonka tarkoituksena on muun muassa taata dokumenttien löytyminen
kokoelmasta sekä niiden identifioiminen, luetteloissa navigoiminen ja käyttäjän
tarpeita vastaavan dokumentin löytäminen (sama, 34). Enenevässä määrin nykypäivänä bibliografista valvontaa, eli kirjastoluetteloita ja niiden sisältöjä kehitetään
suuntaan, jossa luetteloiden avulla voitaisiin vastata mihin tahansa dokumentteja
koskevaan kysymykseen.
Kirjasto osallistuu myös digitaaliseen dokumenttien välitykseen, kun kirjastojen tietokannat ovat internetissä. Verkkoon voidaan tuottaa paitsi kirjoja myös erilaista tietoa dokumenteista. Tätä voidaan pitää myös digitaalisen ajan kirjallisen
kentän toimijoiden uudenlaisena toiminta-alueena. Monet yleiset kirjastotkin osal-

49

listuvat tämän tiedon jakamiseen tuottamalla esimerkiksi kaunokirjallisuuteen liittyviä verkkosivuja ja hakupalveluita, jonka myös Svedjedal (sama, 165–172) on
huomioinut.
Fyysisen kirjan elämän viimeisenä vaiheena on sen pitkä- tai lyhytkestoinen
säilyminen, jonka myös Svedjedal (sama, 129) huomioi omassa ”kirjaketjussaan”.
Tätä tehtävää toteuttavat kustantamot ja kirjakaupat nykyisin lähinnä vain lyhytkestoisesti, mutta kirjastot tekevät sitä systemaattisesti ja pitkäkestoisesti kuten
edellä todettiin. Luonnollisesti myös lukijat säilyttävät kirjojaan kirjahyllyissään.
Kirjastot siis hankkivat ja säilyttävät kirjoja ja muodostavat kokoelmia. Kirjaston peruskysymyksissä onkin aina tavalla tai toisella ollut kysymys kokoelmista.
Pohtiessaan kirjastoinstituutiossa tapahtunutta historiallista kehitystä ja toimintojen priorisoinnin muutoksia eri aikoina Joachim Hansson (2010, 13) toteaa, että
kirjastoilla on aina ollut (ainakin) kolme perustavan laatuista, kokoelmiin tai tarkemmin dokumentteihin liittyvää kysymystä ratkaistavanaan:
–
–
–

kokoelmien fyysinen ja systemaattinen järjestäminen
dokumenttien välittäminen ja esille pano ja
dokumenttien säilyttäminen. (Sama.)

Näiden kysymysten erilaisista ratkaisuista on tullut tietyllä tavalla kirjastoa määrittävä asia, ja Hanssonin (sama) mukaan ”kun puhutaan kirjaston kehittämisestä ja
institutionaalisesta identiteetistä tai uusien kirjastoammatillisten menetelmien kehittämisestä, ne aina kietoutuvat näihin kysymyksiin liittyvien ratkaisujen ympärille”. Ratkaisut liittyvät aina myös julkisten instituutioiden rooliin yhteiskunnassa,
ja kun uudet ideologiset ajattelutavat nousevat, niiden on muututtava ja haettava
toiminnoilleen uusi legitimiteetti (sama, 31). Erityisesti 2000-luvulla, kuten Hanssonkin (sama) huomauttaa, kirjastojen kokoelmien digitalisoituminen ja uusien digitaalisten palvelujen syntyminen ovat vaikuttaneet tähän kirjastojen kokoelmiin
liittyvään peruskysymykseen ratkaisevasti. Näitä kirjaston institutionaalisen roolin
muutoksiin liittyviä ongelmia ja haasteita käsitellään tarkemmin tutkimuksen
osassa II.
Kun kirjallisuutta katsotaan jatkumona, voidaan sanoa, että jokainen kirjoitettu
kirja tulee osaksi jo kirjoitettua kirjallisuutta. Myös kirjaston kokoelma näyttäytyy
kirjoitetun kirjallisuuden jatkumona, johon aina uusi hankittu kirja tulee osaksi.
Helle Kannila kuvaa kirjaston kirjakokoelman historiallista ja eksponentiaalista
luonnetta hyvin konkreettisesti ilmentäen samalla varhaisen kirjastolaitoksen pyrkimystä paitsi kirjallisuuden levittämiseen myös systemaattiseen säilyttämiseen.
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Kirjaston kirjakokoelma lisääntyy kirja kirjalta kuin muurattu rakennus, ero on
vain siinä, ettei tämä rakennus koskaan tule valmiiksi, siihen ei tehdä kattoa.
Merkitsevät rakennuksen onnistumiselle eivät ole vain ylimmät muurauskerrokset, kirjakokoelman viime vuosien uutuudet, vaan jos alaosa, perusvarasto,
on heikko, koko rakennus huojuu eikä voi tehtäväänsä täyttää. Kun jälkeenpäin
tutkitaan kirjaston historiaa, voidaan kartuntaluetteloista tai muista vastaavista
asiakirjoista selvittää, millä tavalla kulloinkin kirjavalinnasta vastuussa oleva
henkilö on oman muurauskerroksensa eli kirjahankintansa hoitanut. Totena on
kerrottu, että joissakin kirjastoissa vuosien jälkeen on voitu huomata tietyn
henkilön vallassaoloaikanaan yksipuolisesti suosineen jotakin kirjallisuudenlajia laiminlyöden jonkun toisen vähintään yhtä tärkeän liittämistä aikanaan
kokoelmaan. (1967, 9.)
Kuten jokainen kirjoitettu kirja tulee osaksi jo kirjoitettua kirjallisuutta, samoin jokainen kirjastoon hankittu kaunokirjallinen teos tulee osaksi kirjaston kokoelmaa
ja kaunokirjallista ”muistia”. Hans Robert Jaussin reseptioesteettinen teoria sisältää
muun muassa ajatuksen, että jokainen yksittäinen teos liittyy kirjalliseen sarjaan
niin, että sen historiallinen paikka ja merkitys voidaan tunnistaa kirjallisessa kokemusyhteydessä (esim. 1970, 23–24).
Voitaisiinko yleisen kirjaston kaunokirjallisuuskokoelman omalla tavallaan
katsoa heijastavan samankaltaista kokemusyhteyttä? Kirjastossa kirjallisuus on järjestetty siten, että uusi kirja ei paikannu kokoelmaan esimerkiksi kronologisen järjestyksen mukaisesti, vaan tekijän, lajin tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. Kirjastossa kirja on olemassa aina suhteessa esimerkiksi saman kirjailijan
mahdollisiin muihin teoksiin, samaan genreen liittyviin teoksiin, samaan aikaan
kirjoitettuihin teoksiin, samankielisiin teoksiin. Kirjasto toimii kirjallisuuden muistina, jossa erilaisten historiallisten tai toisaalta kokoavien läpileikkausten tekeminen on mahdollista. Hannele Koivunen (1995, 188) muistuttaa, että ”[k]irjaston
keskeisin ominaisuus ja määrittäjä on aina ollut intertekstuaalisuus”. Kirjastossa
kaikenlaiset tekstit risteilevät keskenään, ja kirjaston kokoelma pitää sisällään viittauksia tekstistä toiseen. "Näistä viittauksista muodostuu valtava assosiaatioavaruus, josta ihminen voi hakea korrelaatiota omalle merkityksenannolleen ja
johon hän voi siten luoda uusia viittauksia." (Sama, 178.) Kirjastossa myös eri kulttuurit ja merkkijärjestelmät teksteineen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kirjasto on yhteiskunnassa keskeinen merkkijärjestelmien ja merkitysten tarjoaja. Kirjastossa on mahdollista kommunikoida eri aikakausien ja eri alojen tekstien kanssa rajattomasti. (Sama.)
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Vesa Suominen (2016, 21) käyttää käsitettä ”kirjaston sisäinen historiallinen
substanssi” (the inner historical substance of library) määritellessään kirjallisuuden asemaa kirjastossa. Kirjasto itsessään edustaa kirjallisuuden historiaa, joka aikojen kuluessa on luotu, tai ainakin se antaa ”kuvan” tuosta historiasta (sama).
Jesse H. Shera (1976, 53) puolestaan vertaa kirjastoja kirjallisuusantologioihin:
kirjastot samoin kuin antologiat pohjaavat valinnan, järjestyksen ja tulkinnan periaatteisiin. Siinä, että kirja saa merkityksensä suhteessa muihin kirjoihin on Sheran
mielestä myös ”avain kirjastonhoitajuuden taiteeseen” (key to the librarian’s art).
Kirjoihin sisältyy merkityksiä ja viestejä, joiden välittäjinä kirjastonhoitajat toimivat. (Sama.)
Myös Suominen korostaa, että kirjastonhoitajuus on dokumentteja koskevaa
viestintää "puhetta dokumenteista" (2001, 43), mikä näkyy konkreettisimmin käyttäjän ja kirjastonhoitajan välisessä vuoropuhelussa. Dokumentteja koskevaa viestintää on myös dokumenttien kuvaaminen sisällönkuvailun ja luetteloinnin menetelmin siten, että ne ovat myöhemmin hakutilanteissa löydettävissä samoja piirteitä
kuvailemalla kirjastonhoitajan ja asiakkaan välisen keskustelun seurauksena. Kirjastotyö on dokumentteja koskevaa viestintää myös hyllyjärjestyksen ja kokoelmatyön näkökulmasta. Dokumentteja koskevaa puhetta sisältyy myös hankintapäätöksiin tai niihin näkymiin, joita asiakkaalle virtuaalikirjaston puitteissa kokoelmasta
näytetään. (Sama.)
Kirjastossa olevan kaunokirjallisen teoksen moniulotteista viestinnällistä kontekstia voidaan kuvata mallilla (kuvio 2), jossa yksittäiseen nimekkeeseen, sen eri
kappaleisiin sekä siihen liittyviin eri laitoksiin ja myös käännöksiin (jotka edustavat
kaunokirjallisuudesta puhuttaessa periaatteessa samaa teosta) voidaan kontekstualisoida teoksen kuvailu, teoksen reseptioon liittyvä aineisto, kirjoittajaan kohdistuva kirjallisuus sekä teoksen kirjallisuus- ja kulttuurihistoriallinen konteksti.
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Kuvio 2. Kaunokirjallisen teoksen viestinnällinen konteksti kirjaston kokoelmassa (vrt.
Tuomi 2010, 98; 2011, 97).

Tämän pääluvun aluksi (luku 3.1) tarkastelen kirjan ja kirjaston yhteistä varhaishistoriaa, jolloin kirjallisuuteen kuului käytännössä kaikki dokumentoitu tieto ja
kirjastoinstituutiolla oli merkittävä rooli kaiken dokumentoidun tiedon säilymiselle
ja välittymiselle. Kirjastolaitosta tai kirjastonhoitajia ei ole kirjallisuusjärjestelmätutkimuksen kentällä koettu erityisen merkityksellisiksi toimijoiksi. Kirjastolaitoksella on ollut lähinnä vain ”sivurooli” kirjallisuuden ei kaupallisina välittäjänä
tai ”portinvartijana”, kuten edellä todettiin. Kuitenkin kuten luvussa 3.1 osoitetaan
kirjastolla ja kirjallisuudella tallennettuna viestintänä on pitkä ja moniulotteinen
yhteinen historia.
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3.1

Kirjojen ja kirjastojen yhteisestä varhaishistoriasta16

Kun viestintä siirtyi vaiheeseen, jossa sitä pystyttiin tallentamaan erilaisten kirjoitusjärjestelmien avulla ja myös kopioimaan näitä kirjoituksia, tuli käytännölliseksi
kerätä näitä tallenteita yhteen paikkaan. Yksi syy kirjoitustaidon kehittymiseenkin
oli inhimillisen kommunikaation tallentaminen myöhempää tarvetta ja käyttöä varten. (Harris 1984, 3.) Kirjastojen alkuperää ei tunneta, mutta kirjaston erottaa kaiken graafisen materiaalisen säilyttämiseen tarkoitetusta arkistosta sen käyttötarkoitus. Kirjasto on kokoelma, joka on järjestetty siten, että se on mahdollisimman helposti käytettävissä, sitä hoitavat asiaan vihkiytyneet henkilöt ja sen käyttö on ainakin jotenkin rajattu. (Sama.)
Kirjastojen kehittymisen merkitys ja välttämättömyys on ymmärretty jo hyvin
varhain, mutta Michael Harris (1984, 46) kysyykin, ”miksi tiedämme niin vähän
esimerkiksi Kreikan kirjastoista, kun antiikin kirjallisuutta on kuitenkin säilynyt
suhteellisen laajasti?” Vaikka kirjastot olivat suhteellisen yleisiäkin – kuten myöhemmin osoitetaan – jo antiikin aikaan, vain hyvin harvat kirjailijat, historioitsijat
ja tekstien kokoajat mainitsevat ne. Niistä on säilynyt vain fragmentteja ja satunnaisia tietoja Kreikan kirjallisuudessa (sama). Harrisin (sama) mielestä tähän voi
olla kaksi selitystä. Toinen on se, että tiedot kirjastoista ovat hävinneet. Toinen, ja
Harrisin mukaan todennäköisempi vastaus on, että kirjastoja pidettiin niin välttämättöminä hyvin organisoiduissa yhteisöissä, että kirjoittajat eivät edes katsoneet
tarpeelliseksi mainita niitä. He saattoivat ajatella, että kirjastot ovat aina olleet ja
tulevat aina olemaan. (Sama.) Harris kertoo esimerkkinä, miten Roomassa kirjastonhoitajana toiminut kreikkalainen kirjailija Athenaios kirjoittaessaan Aleksandrian kirjastosta mainitsee: ”Ja mitä tulee kirjojen määrään, kirjastojen perustamiseen ja kokoelmiin Muusien salissa, miksi minun pitäisi edes puhua niistä, koska
nehän ovat kaikkien tiedossa?”17(Sama.)
Vaikka Antiikin Kreikan ja Rooman ajan kirjastoista on vain vähän materiaalisia jäänteitä, tietoja kirjastojen olemassaolosta kuitenkin on. Kreikan ja Rooman
kirjallisuudessa on merkintöjä niistä – vähemmän tosin yksittäisistä kirjastoista.
Tiedetään, että 500–400-luvulla eaa. Ateenassa oli lukuisia yksityisiä, lähinnä hallitsijoiden ylläpitämiä kirjastoja, jotka olivat avoimesti oppineiden käytössä. Nämä

16
Kun seuraavassa esitän katsauksen kirjan ja kirjaston yhteiseen varhaishistoriaan taustoituksena modernin kirjallisuus- ja kirjastoinstituution tarkastelulleni, olen tarkoituksella rajannut näkökulman länsimaiseen perinteeseen, koska myöhempi tutkimukseni siihen myös sitoutuu.
17
And concerning the number of books, the establishment of libraries, and the collection in the hall of
Muses, why need I even speak, since they are in all men’s memories?
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kirjastot olivat ”yleisiä” myös siinä mielessä, että minstrelit ja runoilijat saivat käyttää niitä esimerkiksi Homeroksen tekstien tutkimiseen. (Valentine 2012, 27.)
Se, kuinka ”julkisia” kirjastot Ateenassa olivat, on vain epämääräisten tarinoiden varassa, mutta tiedetään kuitenkin, että lukutaitoisilla kansalaisilla oli mahdollisuus esimerkiksi tutkia niissä suurten kreikkalaisten näytelmäkirjailijoiden tekstejä alkuperäisessä muodossaan, kun niistä muuten oli saatavissa vain hyvin epätarkkoja kopioita (Harris 1984, 8; Shera 1976, 15). Koska Ateenan kirjastossa oli
näin julkisesti saatavilla useiden näytelmätekstien alkuperäinen kappale, siihen vertaamalla saattoi varmistaa tekstin autenttisuuden. Valentinen (2012, 28) mielestä
tätä voidaan pitää jopa tekijänoikeussuojan ennakkomuotona. Harrisin (1984, 8)
mukaan Egyptin kirjastoissa oli olemassa samanlainen käytäntö pyhien käsikirjoitusten autenttisuuden varmistamiseen.
Merkittävin ja suurin varhaisimmista Antiikin ajan kirjastoista oli luonnollisesti Aleksandrian kirjasto Egyptissä. Kirjastoon rahdattiin laivalasteittain alkuperäisiä ja kopioituja tekstejä. Kirjastossa myös harjoitettiin laajamittaista kopiointia,
ja alkuperäiset versiot palautettiin muihin kirjastoihin. Kirjastossa oli useita tulipaloja ja kirjoja myös varastettiin, mutta se toimi kuitenkin noin 300-luvulta eaa. 600luvulle jaa.
Aleksandrian kirjasto oli paitsi paikka, jonne pyrittiin luomaan mahdollisimman täydellinen aikansa kirjakokoelma, myös merkittävä oppimis- ja lukukeskus
(Shera 1976, 15–16). Kirjastossa työskennelleet oppineet muun muassa tarkistivat,
järjestivät ja editoivat aikaisempien kirjoittajien töitä. Harrisin (1984, 41) mukaan
Aleksandrian kirjastolla olisi toisaalta ollut tietyssä mielessä myös lamaannuttava
vaikutus hellenistisen ajan kirjallisuuteen, koska esimerkiksi kirjuri-kirjastonhoitajien – jotka usein olivat itse kirjailijoita – into kohdistui jo kirjoitetun kirjallisuuden
editoimiseen, korjailuun, kritisoimiseen ja kokoamiseen enemmän kuin uuden kirjallisuuden tuottamiseen ja kirjoittamiseen.
Rooman ensimmäisen julkisen kirjaston perusti valtiomies ja kirjailija Gaius
Asinius Pollio vuonna 39 eaa. (Kivistö 2007, 81). Todennäköisesti suurin ja kuuluisin roomalainen kirjasto oli Bibliotheca Ulpiana, joka perustettiin vuonna 114
jaa. Kirjastossa oli osastonsa sekä kreikkalaiselle että Rooman omalle kirjallisuudelle. Kirjaston tiedetään olleen olemassa vielä ainakin 400-luvun puolivälissä jaa.,
vaikka se välissä sijaitsikin muualla. (Harris 1984, 50–51.)
Roomassa kirjastoja perustivat sekä yksityiset varakkaat henkilöt omiin palatseihinsa että hallitsijat yleisempään käyttöön Kreikan mallin mukaan. Roomalaiset
olivatkin hyvin innostuneita henkilökohtaisista kirjastoista ja lukemisesta. Muun
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muassa monet kirjailijat pitivät hallussaan laajoja kirjakokoelmia. Kirjastojen pitäminen oli jopa muotia ja eräänlainen statussymboli, jolla osoitettiin kuulumista oppineiden ja hyväosaisten joukkoon. Rooman rikkaat keräsivät etenkin merkittävien
kreikkalaisten teosten käsikirjoituksia. (Oikarinen 2006, 271; Kivistö 2007, 79.)
On arvioitu, että 400-luvulla Roomassa olisi ollut lukuisten yksityisten kirjakokoelmien lisäksi 28 julkista kirjastoa esimerkiksi kylpylöissä ja muissa yleisissä
tiloissa. Kirjat ja lukeminen olivat suosittuja harrastuksia, eikä lukutaito Roomassa
ollutkaan vain ylemmän luokan etuoikeus, vaikka todennäköisesi se parhaimmillaankin oli vain 30–40 prosentilla asukkaista. Naisten lukutaito oli kuitenkin vähäistä. Löytyy kuitenkin tietoja, joiden mukaan naisia työskenteli roomalaisissa
kirjastoissa. Myös julkista, eli ääneen lukemista harrastettiin, ja lukijoina toimivat
tähän tarkoitukseen koulutetut orjat. (Harris, 1984, 48; Oikarinen 2006; 257–259;
Valentine 2012, 29.)
Rooman kirjastoissa kirjastonhoitajina toimivat usein korkeasti koulutetut
kreikkalaiset tai Aasian alueilta tuodut orjat tai sotavangit. Tiedetään esimerkiksi,
että Cicerolla oli Rhodokselta kaapattu kirjastonhoitaja-orja, josta vapautuessaan
Roomassa tuli kreikan kielen opettaja ja myöhemmin kirjankustantaja ja kirjakauppias. Myöhemmin kirjastonhoitajina olivat myös roomalaiset oppineet ja kirjailijat,
kuten esimerkiksi Marcus Terentius Varro (116–27 eaa.), jota pidettiin yleisesti aikansa oppineimpana roomalaisena. Varrolla oli myös itsellään mahdollisesti Ciceroakin laajempi kirjasto ja häntä voidaan Oikarisen (2006, 270) mukaan pitää ensimmäisenä kirjastotieteilijänä kirjastoista kirjoittamansa teoksen ansiosta. Teos ei
kuitenkaan ole säilynyt. (ks. myös Harris 1984, 56–57.)
Koska useimmat kirjastot olivat keisarien hallussa, he myös kontrolloivat niiden kokoelmia. Harjoittaessaan näin ”sensuuria” he tuhosivat paljon antiikin ajan
kirjailijoiden töitä, joista nyt on säilyneiden kirjastojen luetteloiden ansiosta tiedossa vain bibliografiset tiedot. (Harris, 58.) Kirjastoluettelot ovatkin merkittäviä
dokumentteja antiikin ajan kirjallisuudesta. Vaikka kirjalliset teokset ja itse kirjastot ovat hävinneet, ovat luettelot saattaneet säilyä.
Rooman valtakunnan tuhoutumisen myötä kirjojen tuotanto ja säilyttäminen
kääntyi jyrkkään laskuun. Lukutaito ja sivistys eivät enää olleet yhtä arvostettuja.
Keskiajalla kirjastomaista toimintaa harjoittivat läntisen Euroopan alueella vain
luostarit, joissa pyhien kirjojen kopiointi ja säilyttäminen olivatkin tärkeä osa niiden toimintaa. Voidaankin sanoa, että kirjojen säilyminen yli keskiajan oli näiden
kirjastojen ansiota. Luostareiden kirjastot saattoivat olla hyvin pieniä, mutta kun
lasketaan yhteen kaikkien kirjastojen kokoelmat, määrä nousee suureksi. Luostarit
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myös lainasivat kirjoja toisilleen kopioitavaksi ja näin kokoelmat kasvoivat ja synnytettiin myös uusia luostarikirjastoja. (Valentine 2012, 32.) Luostarikirjastoa voidaan hyvin pitää yhtenä keskiajan instituutiona, jolla on selkeästi omat, kirjallisuuden säilymiseen ja käyttöön liittyvät funktionsa. Luostarikirjastoilla, kuten antiikin
ajan kirjastoillakin olivat asiaan vihkiytyneet, usein oppineet kirjastonhoitajat.
Luostarikirjastoinstituutio toimi jopa suhteellisen autonomisesti luostari-instituution sisällä. Kirjastolla ja sen käytöllä oli omat sääntönsä, ja luostari-instituution
funktiosta poikkeavia tarkoituksia kuten lukemisen edistäminen. Valentine (1972,
33.) kertoo kuvaavan esimerkin kirjaston autonomisesta ja arvostetusta asemasta
luostari-instituution sisällä liittyen erään benediktiiniläis-luostarin käyttösääntöön,
jossa säädetään, että ”[l]ainauspäivinä jokainen saa kirjastosta kirjan, joka tulee heti
lukea läpi alusta loppuun”, mikä edellyttää, että ”lainauspäivänä” rukoukset ja
muut luostarielämään kuuluvat toiminnot voidaan tarvittaessa sivuuttaa.
Valentine mainitsee esimerkkejä useista eri kulttuureista ympäri maailmaa,
joissa kirjoitustaito, kirjat ja kirjastot kirjojen säilyttäjinä ovat kehittyneet rinnakkain. Hän (2012, 45.) toteaakin, että kirjallisissa kulttuureissa yhteisöllisen kulttuurisen identiteetin säilyttäminen on yksi rooli, jota täyttämään kirjastoja on perustettu. Hän (sama) huomauttaa, että kun lähes kaikki suuret yhteiskunnat olivat lukuja kirjoitustaitoisia (literate), tuli kirjallisuuden ja kaikenlaisten kirjoitettujen tallenteiden määrän kasvaessa niiden säilyttäminen välttämättömiksi. Valentine (sama,
45) tiivistää, että kun ”juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja pidetään ’Kirjojen kansoina’ (People of the Book), lähes kaikki luku- ja kirjoitustaitoiset yhteiskunnat olivat jossakin määrin kirjojen kansoja ja sen vuoksi myös kirjastojen kansoja”.
Kirjallisen elämän syntyminen ja kehittyminen edellyttivät siis kirjastoinstituutiota rinnalleen tai ehkä selvemmin sisälleen, koska toimintakenttä ja tavoitteet
olivat yhteisiä. Instituutioiden vuorovaikutus oli myös molemminpuolista. Esimerkiksi italialaiset kirjailijat Petrarca ja Boccaccio, joita pidetään renessanssiajan
airuina, olivat vaikuttamassa kirjaston kehittymiseen Italiassa. Heillä oli omat laajat kirjastonsa ja he rohkaisivat muitakin keräämään ja lukemaan kirjoja. Petrarca
muun muassa lahjoitti vuonna 1362 oman kirjastonsa Venetsian Pyhän Markuksen
basilikaan saatesanoin ”for the comfort of the intelligent and noble people who may
happen to take delight in such things.” (Shera 1976, 26.)
Kirjapainotaidon leviäminen ja lukutaidon laajentuminen 1400-luvulla Euroopassa lisäsivät myös kirjastojen tarvetta, koska kirjojen ja samalla lukijoiden määrä
kasvoi. Sekä maalliset että kirkolliset oppineet tarvitsivat kirjastoja paitsi kirjojen
säilyttämiseen myös tutkimusta ja muuta käyttöä varten. Kirjastot olivat kuitenkin
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hyvin elitistisiä ja instituutioina edustivat omistajiensa valtaa. Kirjastojen autonomia toisaalta lisääntyi, kun kirjastotoiminnat alkoivat eriytyä omiksi erityistä ammatillista osaamista vaativiksi toiminnoiksi. Pääasiassa kirjastot vielä 1600-luvulla
olivat rikkaiden ruhtinaiden tai hallitsijoiden, kirkkojen ja harvojen yliopistojen
omistuksessa ja siten näennäisesti avoiminakin vain harvojen tavoitettavissa.
Kirjasto on siis ollut jo hyvin varhain merkittävä instituutio, jonka synty ja historia hyvin oleellisella ja merkittävällä tavalla on sidoksissa kirjan ja kirjallisuuden
olemassa oloon. Vaikka kirjastoja olikin hyvin monenlaisia ja niillä oli erilaisia
käyttötarkoituksia, voidaan hyvin sanoa, että niiden perusfunktio täyttyi jo hyvin
varhain: kerätä ja säilyttää erilaisia tallenteita myöhempää käyttöä varten. Tosin
kirjoja tuotettiin ennen muuta ajankohtaisiin tarpeisiin, eikä niinkään ehkä ajateltu
tulevaisuuden lukijoita.
Kirjastoilla oli nähtävissä myös sivistyksellisiä ja jopa taiteeseen liittyviä funktioita, kun niiden tiloissa sallittiin lukeminen ja kuten edellä todettiin esimerkiksi
alkuperäisiin näytelmäteksteihin tutustuminen. Kirjastojen toiminta oli myös systematisoitua ja organisoitua ja siitä vastasivat jo varhain erityisesti tehtäviin valitut
ja koulutetut henkilöt. Kirjastoissa toimikin erilaisia ammattiryhmiä, jotka olivat
erikoistuneet varsinaiseen kirjastonhoitoon, luetteloiden laatimiseen, kirjojen kopiointiin, niiden hankkimiseen ja säilyttämiseen. Antiikin ajan kirjastonhoitajia kutsuttiin erilaisilla nimillä kuten ”kirjalaattojen mies” (Man of the Written Tablets), ”laattojen haltija” (Keeper of the Tablets) tai ”kirjojen mestari” (Master of the
Books) (Harris1984, 21). Nimitykset osoittavat hyvin kirjastoja hoitaneiden arvostettua asemaa. Kirjastossa työskentelevän tulikin olla hyvin koulutettu, kirjoitustaitoinen ja osata useita kieliä, minkä lisäksi hänen tuli hallita erilaiset ajan tallennetyypit. Kirjastonhoitajan ”oppisopimuskoulutus” kesti useita vuosia. (Harris 1984,
20–21.)
Kirjastolaitoksen voidaan katsoa toimineen myös eräänlaisena kirjojen tuotantolaitoksena. Kirjastonhoitajat editoivat, korjasivat, käänsivät, parantelivat ja kritisoivat käsittelemäänsä materiaalia ja luultavasti myös toimivat sensoreina
(sama, 29–30). He siis osallistuivat hyvin monipuolisesti myös kirjalliseen tuotantoon. Kirjojen välitys- ja levitystoiminnassa kirjasto oli aikanaan lähes ainoa organisoidun toiminnan harjoittaja, vaikka tiedetään, että Kreikassa ja Roomassa olikin
jo 400-luvulla eaa. mahdollisesti joitakin kirjakauppiaita (Valentine 2012, 28). Yksityisillä kansalaisilla oli rajoitutetut mahdollisuudet pitää hallussaan kirjoja, joten
lukemiseen ja kirjoitettuun tekstiin tutustumiseen kirjasto tarjosi siis jo varhain julkisen mahdollisuuden. Valentine (2012, VIII) korostaa myös kirjaston ja kirjan yhteisen sosiaalis-historiallisen yhteyden humanistista luonnetta.
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Lisättäköön tähän vielä kirjastoinstituution merkittävä asema niin sanotussa
historia literariassa. Tämän Francis Baconin kehittämän nykyaikaista tieteen- ja
oppihistoriaa edeltäneen historiatieteen tai -tutkimuksen (saks. Literaturgeschichte)
osa-alueita olivat oppineiden ja oppineisuuden historia sekä kirjatuntemus (notatia
liborum), johon Bacon liitti oppineisuuden instituutiot ja teokset (Vakkari 1992, 12,
86). Kirjatuntemuksessa ei ollut kyse varsinaisesti sisältöä koskevasta tiedosta,
vaan kirjoittajien ja teosten tuntemuksesta. Kirjatietämys oli apuväline, joka auttoi
tuntemaan eri tieteenalojen keskeisiä teoksia ja sekundäärilähteitä. (Sama, 87.) Kirjastoasiat olivat osa kirjastonhoitajuutta (re bibliothecariaa) ja kuuluivat siis kirjatuntemuksen alueeseen. Vakkarin (sama, 87–88) mukaan ”[n]äiden käsittäminen
osaksi historia literariaa ja sijoittaminen notatia librorumiin johtuu siitä, että kirjat
olivat oppineiden välttämättömiä työvälineitä ja kirjasto, olipa se yksityinen tai julkinen, heidän keskeinen apuneuvonsa”.
3.2

Kirjastoammattilainen kirjallisen järjestelmän toimijana

Kuten edellä on kuvattu, kirjallisuusjärjestelmässä toimijoiden toimintamahdollisuudet ovat institutionaalisesti jakaantuneet neljään toimintalohkoon, jotka ovat
edelleen erikoistuneet kunkin yhteiskunnan kehitysvaiheesta riippuvaisiksi toimintarooleiksi (vrt. Schmidt 2011, 114). Vaikka kirjallisuusjärjestelmä koostuu tuotannosta, välityksestä ja jälkikäsittelystä, on eri osajärjestelmiin osallistuvilla toimijoilla keskeinen paitsi rakenteellinen myös toiminnallinen merkitys. Toimijalla voi
olla karkeasti luokitellen kirjallisuusjärjestelmässä neljä erilaista roolia: tuottajan
rooli, välittäjän rooli, vastaanottajan rooli ja jälkikäsittelijän rooli. Toimija voi olla
kaikissa neljässäkin roolissa, mutta käytännössä kuitenkin roolit vaativat erikoistumista.
Kirjastonhoitaja asettuu tässä toimintalohko-jaottelussa selkeästi kirjallisen välityksen alueelle. Kuten aiemmassa tutkimuksessani (Tuomi 2010; 2011) olen todennut, kirjastonhoitajan asiantuntijuus on kaunokirjallisuuden kentällä monipuolinen ja moniulotteinen. Tätä toiminnallisesti erikoistunutta roolia analysoidaan tarkemmin tässä luvussa erityisesti yleisen kirjaston kontekstissa.
Kirjallisuuteen liittyviä kirjastonhoitajan työn osa-alueita voi kuvata kolmella
ulottuvuudella (Kuvio 3). Peruslähtökohtana on kirjallisuudentuntemus, johon liittyy myös kirjallisen järjestelmän, kirjallisuuden erilaisten funktioiden sekä oman
kokoelman tuntemus. Tätä voidaan nimittää myös tiedonhakuympäristön tuntemukseksi (Tuomi 2010, 108; 2011, 101). Varsinaiseen kaunokirjallisuuden asiakas59

palveluun liittyviä aspekteja ovat esimerkiksi yksittäisen asiakkaan kanssa palvelutilanteessa käytävä keskustelu kirjoista, kirjallisuuteen liittyvä tiedonhaku, kirjaesittelyt ja kirjavinkkaus. Yhtenä toiminta-alueena on kirjallisuuden valinta ja karsinta, jotka vaativat myös kirjallisuusjärjestelmän muiden institutionaalisten osaalueiden kuten julkaisutoiminnan tuntemusta. Kirjastotyön erityinen professionaalinen osaaminen liittyy bibliografiseen osa-alueeseen ja sen erilaisten toimintojen
hallintaan.

Asiakaspalvelu:
• Keskustelu kirjoista
• Tiedonhaku
• Kirjaesittelyt
• Kirjavinkkaus
• Kirjallisuuspiirit

• Valinta ja karsinta
• Julkaisutuotannon
ja toiminta‐
ympäristön
tuntemus

Kirjallisuuden,
kirjallisuusinstituution,
kirjallisuuden funktioiden ja
kokoelman tuntemus
•
•
•
•

Sisällönkuvailu
Tiivistelmät
Asiasanoitus
Genreluokitus

Kuvio 3. Kaunokirjallisuuteen liittyviä kirjastotyön osa-alueita (vrt. Tuomi 2010, 100;
2011, 101).

Aikaisemmassa tutkimuksessani (Tuomi 2010) selvitin, minkälaista kaunokirjallista osaamista yleisessä kirjastossa tarvitaan ja minkälainen on kirjastonhoitajan
professionaalisen osaamisen luonne erityisesti suhteessa kaunokirjallisuuteen. Selvityksen pohjalta syntynyt näkemys on eräänlaisena lähtöoletuksena myös tässä
tutkimuksessa. Kun seuraavassa tarkastellaan kirjallisen järjestelmän näkökulmasta kirjastonhoitajuuden roolia kirjallisuusjärjestelmän toimijana, taustalle voidaan olettaa seuraavan kaltaisia, esimerkiksi aikaisemman tutkimukseni tuottamia
premissejä:
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1.
2.
3.

4.

5.

Kirjastonhoitajuuden ammatillisen osaaminen liittyy kokoelmiin ja sisältöihin
sekä ammatillisiin työvälineisiin.
Yleisten kirjastojen kokoelmissa, hankinnoissa ja asiakkaiden kirjastonkäytössä kaunokirjallisuus on ollut ja on edelleen keskeisessä asemassa.
Työkokemus, ammatillisten työvälineiden hallinta ja oma lukuharrastus tuottavat osaamisen, joka yhdessä varsinaisen kirjallisuuden tuntemuksen kanssa
muodostavat erikoisosaamisen, jota voidaan pitää kirjastonhoitajan kaunokirjallisuuden asiantuntijuutena.
Tähän asiantuntijuuteen oman kontekstuaalisen lisänsä tuo luonnollisesti ympäristö, jossa kirjastonhoitaja työskentelee, eli hänen "kaunokirjallinen näköalapaikkansa".
Siihen kuluu myös koko se viestinnällisen konteksti, eli kirjalliseen elämään
liittyvien osa-alueiden hallinta, josta kirjasto muodostaa yhden osa-alueen.

Nostan siis esille sitä erityisosaamista, joka voi tarjota jotakin erityistä kirjallisuusjärjestelmälle ja mahdollisesti myös sen muille toimijoille – niin yksilöille kuin organisaatioille. Katson, että tämä erityisosaaminen on syntynyt ja kehittynyt luonnollisena jatkumona yleisen kirjastolaitoksen kehityshistorian rinnalla. Tätä kehityskulkua tarkastellaan lähemmin suomalaisen kirjastolaitoksen kontekstissa tutkimuksen osassa II.
Erityisesti kirjallisuuden valinta on osa-alue, joka sitoo ammatillisuuden laajasti koko kirjallisuusjärjestelmään. Se, minkälaisia kirjavalintoja kulloisenakin aikana kussakin yhteiskunnassa tai yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa kirjastoihin
tehdään voi mahdollisesti vaikuttaa paitsi siihen, mitä luetaan, mikä on hyvää ja
huonoa kirjallisuutta, ainakin jossakin määrin ja joissakin yhteiskunnissa jopa kirjailijoiden toimeentuloon. Kaunokirjallisuuden arvottaminen on koko yleisen kirjaston olemassaolon ajan ollut tavalla tai toisella sekä ammattikuntaa, lukijoita että
yleisen kirjastolaitoksen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan jakanut ongelmaalue. Yleisten kirjastojen kirjahankinnoilla voi jopa olla merkitystä sille, minkälainen kirjallisuus tai minkä tyyppiset kirjailijat kunakin aikana menestyvät. Kirjastoammattilaiset ovat siis näin osallisina sekä kirjallisuuden tuotannon että kirjallisuuden vastaanoton toiminta-alueilla.
Toinen toiminnallinen osa-alue, jonka seuraavassa nostan erikseen esille, on
kirjavalintaankin kiinteästi liittyvä kirjallisuuden jatkuvuuden momentti, jota kirjastonhoitaja voi työssään hyödyntää. Tietyssä mielessä vain kirjastossa voi olla
yhtä aikaa olemassa vanha ja uusi kirjallisuus, saman tekijän laajempi tuotanto,
kaanon-kirjallisuus ja marginaalikirjallisuus, eli ”kirjallisuuden pitkä häntä”.
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Kirjavalinnan ja siihen liittyvien vaikutusten lisäksi kirjastoammattilainen vaikuttaa kaunokirjallisuuden kentällä myös edistämällä lukemista ja nostamalla esille
kirjallisia sisältöjä, toimimalla välittäjänä kaunokirjallisen kentän ja yleisön eli lukijoiden välillä. Kirjastonhoitajan työssä keskeistä on aina ollut niin sanottu tietopalvelu ja erilainen neuvonta. Yleisissä kirjastoissa on myös jatkuvasti kehitetty
menetelmiä, joilla on autettu kaunokirjallisuuden lukijoita löytämään mieleistä luettavaa. Suomenkielessä tämän kaltaiselle kaunokirjallisuustyön erityisalueelle ei
ole ollut varsinaisesti käytössä omaa termiä, mutta englanniksi siitä käytetään nimitystä reader’s advisory tai audience development (esim. Kann-Rasmussen &
Balling 2011, 243). Suomessa puhutaan kirjallisuuden ja lukemisen edistämisestä,
jota kokoavasti voisi kuvata englanninkielinen termi literature promotion. Sovellan
myös Nabuko Kawashiman määrityksiä käsitteelle audience development yleisen
kirjaston kirjallisuuspalveluihin. Vertaan kaunokirjallisuuteen liittyvää ammatillisuuden osaamisaluetta myös taidekuraattorin työhön tai taide- ja museolaitoksissa
tehtävään taidepedagogiseen työhön.
Yleisen kirjaston ja kirjastonhoitajuuden 2000-luvun merkittävin haaste tulee
lisääntyvässä määrin olemaan digitaalisuus ja sen mukanaan tuomat uudet haasteet
ja mahdollisuudet. Kirjallisuusinstituutiossa ja sen toimintatavoissa ja rakenteissa
on digitaalisuuden myötä tapahtunut muutoksia, jotka väistämättä näkyvät myös
yleisessä kirjastossa. Lukijoiden avustamiselle esimerkiksi sopivan lukemisen etsimisessä on jo tehty monia avauksia sekä kehittämällä kirjastojärjestelmiä että kirjastojen verkkopalveluja. Sitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja uusia haasteita esimerkiksi sähkökirja voisi avata yleisen kirjastolle 2010-luvun kirjallisessa järjestelmässä, pohdin tarkemmin luvussa 9 tutkimuksen osassa III.
3.2.1 Kirjastonhoitaja ja kirjavalinnan taito
Kirjastojen kirjavalinnan teorioissa tai teoreettisissa tarkasteluissa lähtökohtana on
perinteisesti ollut kysymys siitä, perustuuko kirjavalinta kulttuurisille arvoille vai
kysynnälle, toisin sanoen halutaanko suurempi paino panna laadulle vai potentiaaliselle käytölle. Ääripäissä on kaksi näkemystä. Toisen mukaan kirjavalinnassa on
ennen muuta huomioitava kirjaston merkitys kirjallisen kulttuurin edistämisessä, ja
vastakkaisen näkemyksen mukaan kirjaston pitää kirjavalinnassaan ensisijassa lähteä siitä, että yleinen kirjasto on julkisin verovaroin ylläpidetty laitos, jolloin kirjastonkäyttäjien pitää saada sieltä mitä tahansa he haluavat. (Esim. Evans 1995,
97.) Edellisen näkemyksen voitaneen nähdä sitoutumista kirjalliseen järjestelmään
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ja esteettisiin konventioihin (vrt. Schmidt), kun taas jälkimmäinen edustaa lähtökohtaisesti niin sanottua asiakaslähtöistä näkökulmaa, joka korostuneesti alkoi
määrittää julkisia palvelulaitoksia 1960-luvun jälkeen. Ääripäiden välissä on monenlaisia näkemyksiä, jotka usein ovat kompromisseja, mutta kaikki - myös äärimmäisen arvopohjainen näkemys – lähtevät kuitenkin oletuksesta, että yleisten kirjastojen kirjavalintaa tehdään pääasiassa lukijoita varten, lukemiskulttuurin edistämiseksi.
Yleisten kirjastojen kirjavalintaa on maailmanlaajuisesti ohjannut pitkään intialaisen Shiyali Ramamrita Ranganathanin (1892–1972) viisi ohjetta (five laws),
jotka hän on sisällyttänyt kirjaansa Library Book Selection (1952). Näihin ”lakeihin” hän on tiivistänyt näkemyksensä kirjaston kirjakokoelman rakentamisesta.
Ranganathanin kirjavalinnan ohjeissa on selkeästi taustalla rationaalinen hyötyajattelu. Ohjeet ovatkin hyvin käytännöllisiä:
–
–
–
–
–

Kirjat ovat käyttöä varten
Jokaiselle lukijalle kirjansa
Jokaiselle kirjalle lukijansa
Säästä lukijan aikaa
Kirjasto on kasvava organismi18 (Ranganathan 1989/1931, [9])

Ranganathanin ohjeita onkin tulkittu ennen muuta niin, että kirjavalinnalla tulee
tähdätä kokoelman mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, kirjojen nopeaan kiertoon ja lukijoiden toiveiden täyttämiseen. Erityisesti kun puhutaan kaunokirjallisuudesta, kolmatta ohjetta ”jokaiselle kirjalle lukija” voitaisiin tosin tulkita myös
siten, että siinä voisi olla kysymys myös itse kirjallisuudesta: eräänlaisesta kirjan
oikeudesta tulla luetuksi (ks. myös Tuomi 2010, 95; 2010, 2011, 91). Tällöin kirjaston kirjavalinnan ja kokoelmatyön päämääränä ei ensisijassa olisikaan kirjojen
nopea ja tehokas kierto (jokaiselle kirjalle lukija) vaan myös kirjallisuuteen tai kirjaan itsessään sisältyvät kulttuuriset arvot sekä ajatus siitä, että jokainen kirja on
tuotettu jotakin tarkoitusta varten, ja on siksi arvokas ja osa ”kirjallisuutta”. Kun
yleistä kirjastoa ja kirjastoammattilaisen asemaa tarkastellaan kirjallisuusjärjestelmälähtöisesti, sen kommunikatiivisessa ympäristössä, voidaan niiden kirjavalinnan
taito ja vastuu nähdä ulottuvuudella, joka liittyy kirjailijoihin ja jopa kustantajiin.

18
Books are for use; Every reader his book; Every book its reader; Save the time of the reader; Library
is a growing organism (Ranganathan /1931/1989: [9]
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Lukijalähtöisesti voisi kysymyksen asettaa myös siten, että minkälainen arvo
on lukijalle sillä, että hän saa kirjan luettavakseen? Kun kirjastonhoitaja näin kirjallisuuslähtöisesti edustaa myös kirjallisuutta ja ”puhuu” kirjallisuuden puolesta,
luoko hän samalla arvoa myös lukijalle?
Luonnollisesti kirjavalinnassa ei koskaan ole kysymys pelkästään kysyntälähtöisyydestä tai laatukeskeisyydestä, ja jo kirjastoliikkeen varhaisvaiheessa haluttiin
painottaa asian kumpaakin puolta pohdittaessa kirjavalinnan ongelmia. Esimerkiksi suomalaisen yleisen kirjalaitoksen ehkä merkittävin kehittäjä Helle Kannila
jo ensimmäisessä Kirjastonhoidon oppaassaan (Cannelin 1922) kirjoittaessaan kirjavalinnan kysymyksistä mainitsee, että ” [s]e [kirjavalinta] on sangen arkaluontoinen ja arvostelukykyä vaativa tehtävä ja sitä tärkeämpi, kuta rajoitetummat käytettävissä olevat rahavarat ovat. Siinä tulee toiselta puolen ottaa huomioon sellaiset
kirjat, joita lainaajat pyytävät ja lukevat, mutta toiselta puolen myöskin sellaiset,
joita soisi heidän oppivan tarvitsemaan ja mielellään lukemaan. Liikaa holhoavaisuutta on vältettävä, mutta jossain täytyy kuitenkin ottaa kasvatuksellinenkin puoli
huomioon.” (1922, 37.) Kannilan ajatus kulkee oman tulkintani mukaan niin, että
kirjavalintaa tehdään lukijoita varten, ja kirjastonhoitajan vastuullinen tehtävä on
valita ”hyvää” kirjallisuutta ja ohjata lukijaa tarvittaessa ”paremman” kirjallisuuden pariin.
Samansuuntaisia lähtökohtia yleisen kirjaston (public library) kokoelmatyölle
esitti samoihin aikoihin yhdysvaltalainen Francis Drury (Book Selection 1933). Hänen mukaansa kirjan arvo on ratkaiseva kirjavalinnassa, mutta on katsottava kokonaisuutta, johon kuuluvat kirjat yksilöllisinä entiteetteinä, kokoelman käyttäjät ja
kirjaston resurssit. Usein siteerattu yhteenveto tästä kirjavalintaideologiasta on:
”Valitse mahdollisimman monelle asiakkaalle sopivaa parasta mahdollista luettavaa mahdollisimman alhaiseen hintaan”19 (tässä: Evans 1995, 101). Evansinkin20
mielestä se on hyvä kirjavalinnan tavoite (sama).
Kirjavalinta tai valintapolitiikka kuuluu kirjastotyössä kokoelmapolitiikan tai
kokoelmatyön osa-alueeseen, johon voidaan liittää vielä käytännön hankintapolitiikka. Kokoelmapolitiikan, valintapolitiikan ja hankintapolitiikan funktiot ovat

19
“Select the best quality reading material for the greatest number of patrons at the lowest possible
price”
20
G. Edward Evans teoksessaan Developing Library and Information Center Collection (c1979, 5.ed.
2005) käy laajasti läpi erilaisia ja eri aikoina esitettyjä näkemyksiä ja teorioita sekä esittää omia näkemyksiään kirjastojen kokoelmatyöstä ja muun muassa kirjavalintapolitiikasta. Kirjaa pidetään alalla
eräänlaisena perusteoksena tai klassikkona, johon edelleen usein tutkimuksissakin viitataan.
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kuitenkin erilaisia (Evans 1995, 77.) Kokoelmapolitiikka tai kokoelman kehittäminen on eräänlainen yläkäsite, joka pitää sisällään valinnan ja hankinnan. Ollakseen
tehokasta kokoelmapolitiikka edellyttää Evansin (sama) mukaan ohjelmallista, kirjoitettua asiakirjaa ohjeistukseksi henkilökunnalle.
Kirjastoammattilaisen toimenkuvan näkökulmasta kokoelman kehittämisen
prosessin esittämiseen käytetään usein (esimerkiksi alan tutkimuksissa) vielä tänäkin päivänä niin sanottua ”Evansin ympyrää” (Collection development process),
jossa kuvataan, miten kokoelman kehittämisprosessin tulisi edetä. Ympyrän ulkokehällä on käyttäjäyhteisö ja keskiössä henkilökunta. Itse prosessin, jonka ulottuvuudet ovat yhteisöanalyysi, valintapolitiikka, valinta, hankinta, karsinta ja evaluaatio tulee olla jatkuvaa ja vuorovaikutteista paitsi kehän keskeltä ulospäin myös
ulkoa sisäänpäin. (Ks. esim. Evans 1995, 18.)
Kirjastojen kirjavalinta edustaa myös tietyllä tavalla samankaltaista kirjallisuusjärjestelmän sisällä tapahtuvaa toimintoa, jota kirjallisuuden tuotannossa, eli
julkaisemisen alueella edustaa kustannettavien kirjojen valinta. Samoin kuin kustantaja valitsee tarjotuista käsikirjoituksista, valitsee kirjastonhoitaja jo kustannetuista kirjoista. Kumpikin valinta on myös aikakausisidonnaista, eli riippuvaista
yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta ilmapiiristä ja muista ulkoisista tekijöistä, kuten aikansa tavoista, normeista ja arvoista.
Kirjavalintaa voi rajoittaa myös yleisemmin se, minkälaista kirjasto- ja kulttuuripolitiikkaa yhteiskunnassa harrastetaan. Jos yhteiskuntapoliittisin toimenpitein halutaan esimerkiksi laajentaa kirjaston toimenkuvaa tai tehtäväkenttää lainsäädännöllisin tai muin normiohjauksin, se voi vaikuttaa myös kirjavalintapolitiikkaan. Nämä kirjavalintaankin liittynet kirjastotoimintojen ulkopuolisesta ohjauksesta johtuvat kehitys- ja muutosvaikutukset ovat laajemmin esillä tutkimuksen
osassa II tarkasteltaessa suomalaisen yleisen kirjaston suhdetta kaunokirjallisuuteen.
Kirjavalintaan vaikuttavia tekijöitä
Sekä julkaisutoiminta että kirjastojen kirjavalinta voivat olla myös yhteiskunnallisen, taloudellisen ja/tai poliittisen valvonnan alaisia, ja sekä kustantamoissa että
kirjastoissa vaikuttavat myös niiden omat normit ja arvot. Esimerkiksi Evelyn Geller (1984, XV) kirjoittaa, että kaikkina aikoina, kaikissa yhteiskunnissa on tiettyjä
implisiittisiä tai eksplisiittisiä tabuja ja tietyt ajatukset ja arvot ovat kiellettyjä. Tiedemiehillä, journalisteilla ja myös kirjastonhoitajilla on omat vapauskoodistonsa,
mutta kaikki ovat myös ”sensuroituneet”, eli toimivat tiettyjen julkisten ja hiljaisten
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rajoitusten puitteissa. Heidän vapaudelleen asettavat muut haasteita ja heidän vapauttaan rajoitetaan laeilla. (Sama.) Toisaalta kirjastonhoitajat ovat Gellerin (sama,
XVII) mukaan aina vedonneet professionaaliseen erityisosaamiseen, etiikkaan ja
autonomiaan liittyviin arvoihin, kun on kysymys sensuurista ja vapaudesta.
Yhteiskunnallista ja poliittista sekä julkaisutoimintaan että kirjojen valintaan
liittyvää valvontaa edustaa selvimmin sensuuriksi nimitetty toiminta. Sensuurillahan yleisessä kielenkäytössä tarkoitetaan valtion viranomaisten suorittamaa esimerkiksi kirjallisuuden sisältöjen tarkastusta, jonka läpäisy on edellytys julkaisun
levitykselle. Toisin sanoen sensuuri on samaa kuin ennakkotarkastus. Sensuuriksi
voidaan nimittää myös muunlaista sananvapauden rajoittamista. Kai Ekholmin
(2000, 45) mukaan sensuuri tai siihen rinnastettava sananvapauden estäminen tai
rajoittaminen voi olla luonteeltaan sekä virallista että epävirallista. Virallinen, valtiollinen sensuuri voi tapahtua ennakkosensuurina, ajankohtaissensuurina tai jälkisensuurina esimerkiksi teosten poistamisena kirjaston kokoelmasta. Epävirallinen
sensuuri voi olla esimerkiksi mielipidepainostusta. Sensuuri voi olla lisäksi uskonnollista luonteeltaan tai jopa täysin mielivaltaista. (Sama.)
Kaunokirjallisuuden kirjavalintaan vaikuttavista kirjaston sisäisistä tekijöistä
merkittävin on laatu. Laadulla ei tässä tarkoiteta kirjallisuuden niin sanottua elitististä tai kanonisoitua arvottamista. Laatu kuitenkin liittyy kysymykseen ”hyvästä”
ja ”huonosta” kirjallisuudesta, ja toisaalta voidaan kai olettaa, että kukaan kirjastonhoitaja ei ainakaan tietoisesti valitse ”huonoa” kirjallisuutta. Bob Usherwood
esimerkiksi huomauttaa, että on ”liian yksinkertaista olettaa, että populaarisuus ja
korkea laatu olisivat vastakkain” (2007, 24). Valinnassa pitää säilyä tasapaino, ja
populaarikirjallisuudestakin pitää valita parasta, jos on tarkoitus säilyttää laatu.
Hän (sama) myös huomauttaa, että kokoelmassa on oltava laaja valikoima materiaalia, jota ei ole muualta saatavissa.
Kaunokirjallisuuden arviointi on aina subjektiivista, joten siksi se on vaikeaa,
sanoo puolestaan Spiller (1991, 157). Se, että taiteellisista ansioista tai romaanin
viihteellisestä arvosta voitaisiin jotenkin mittaamalla päästä yksimielisyyteen, on
täysin mahdoton ajatus. Kuitenkin kirjastonhoitajan täytyy valita. ”Hänellä on professionaalinen vastuu tunnistaa ansiot”. (Sama.)
Markus Lammenranta kirjoittaessaan kirjallisuuden arvottamisesta, yhdistää
hänkin sen valintojen tekemiseen ja siihen, että valinnoilla pyritään aina parhaaseen
lopputulokseen:
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Kukaan ei voi lukea kaikkea maailman kirjallisuutta. Meidän on jokaisen tehtävä valintoja. Jotta valintamme eivät olisi mielivaltaisia, niiden on perustuttava arvioihimme kaunokirjallisten teosten hyvyydestä. Koska emme voi lukea
kaikkia kirjoja, on järkevää valita ne, jotka ovat hyviä. Jos meidän on valittava
kahden kirjan välillä, on tietenkin järkevää valita parempi.” (1990a, 143.)
Hän myös lisää, että jokainen kirjailijakin joutuu kirjoittamisprosessissaan tekemään valintoja pyrkien näillä valinnoillaan siihen, että lopputuloksena olisi mahdollisimman hyvä teos (sama). Kirjan laadusta puhuttaessa on hyvä muistaa, että
kirjailijankin voi aina olettaa pyrkivän parhaaseen laatuun, eli kirjailijan kirjoittama
teos on aina hänen omasta mielestään paitsi valmis myös paras mahdollinen.
Kun yleisessä kirjastossa kirjavalintoja tekevä kirjastonhoitaja tekee valintoja,
hän pyrkinee pohtimaan myös niiden käyttötarkoitusta. Tehdessään arvoarvostelmia hyvä/huono kirjallisuus, hän joutuu samalla pohtimaan kysymystä siitä, kenelle tai erityisesti minkälaiselle lukijalle valittava kirja on sopiva, eli hyvä tai
huono. Laatukriteerinä voidaan siten sanoa olevan teoksen tarkoituksenmukaisuus.
Lammenrannan (1990b, 191) huomiota, että sanaan ”kaunokirjallinen teos” sinällään ei sisälly mitään käyttötarkoitusta, voidaan siis hyvin soveltaa kirjastokontekstiinkin. Tässä mielessä voidaan yhtyä myös Lammenrannan instrumentalistiseen
käsitykseen kirjallisuuden arvottamisesta, kun hän pitää taideteoksia välineinä,
joita käytetään aina johonkin tai joihinkin tarkoituksiin ja taideteoksen hyvyys riippuu siitä, miten hyvin se palvelee tuota tarkoitusta (Lammenranta 1990a, 149). Toisaalta kirjallisuuden arvoa määritettäessä, on huomioitava, miten arvokas tuo tarkoitus on (Lammenranta 1990b, 192). Taideteoksia käytetään hänen (1990a, 151)
mukaansa ainakin esteettisiin, tiedollisiin ja moraalisiin tarkoituksiin ja näin ne
myös palvelevat näitä yleisiä inhimillisiä arvoja.
Kun puhutaan kaunokirjallisuudesta, taideteoksen käyttö konkretisoituu lukemisessa, jolloin myös kirjan arvo realisoituu siinä, kuinka hyvin tai huonosti se
palvelee lukijan tarkoitusta, eli kuinka hyvin teos palvelee esimerkiksi lukijan esteettisiä, tiedollisia tai moraalisia tarpeita, tai Lammenrantaan viitaten, kuinka suuri
arvo kullekin lukemisen tarpeelle annetaan.
Esteettinen tehtävä liittyy henkilökohtaisten kokemusten ja elämysten tuottamiseen ja on siis tavallaan tiedollisen tehtävän vastakohta. Moraalinen tehtävä, joka
voidaan liittää ihmisen lukemalla saavutettavaan inhimilliseen kasvuun, taas Lammenrannan mielestä on myös osa kirjallisuuden tiedollista tehtävää. (1991a, 151;
1990b, 193.) Kirjallisuutta voidaan käyttää myös esteettisten kokemusten tuottami-

67

seen, mutta Lammenranta puolustaa rationalistista näkemystä, että tiedollinen tehtävä on tärkein, koska kirjallisuutta on järkevää käyttää lisäämään tietoamme ja
ymmärrystämme maailmasta (1990b, 193). Myös esimerkiksi suomalaiset varhaiset kansankirjastoaatteen ajajat korostivat kaunokirjallisuuden lukemisen instrumentaalista tai tiedollista merkitystä. Kaunokirjallisuuden pelkkä esteettinen tai
virkistyskäyttö oli toisarvoista ja turhanaikaista ajanhukkaa eikä kansankirjaston
tarkoitus ollut sitä edistää. (Vrt. luku 5.1.)
Vaikka yleisen kirjaston kirjavalinnassa ja lukijoiden kirjalainoissa viihteellisen tarjonnan määrä onkin lisääntynyt ajan myötä, on kirjaston kokoelmatyössä
tietynlainen kaunokirjallisuuden arvottaminen tarkoituslähtöisestä tai hyötynäkökulmasta lisääntynyt. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua on lisätty. Erityisesti kertomakirjallisuutta on Suomessa alettu indeksoida 1990-luvulta alkaen. Sisällönkuvailua tehdään huomioiden lukijoiden erilaiset tarpeet hyödyntää kaunokirjallisuutta esimerkiksi oman elämän ongelmien ratkaisemisessa tai ympäröivän maailman ymmärtämisessä. Viihdekirjallisuuden löytämisessä ehkä enemmän auttaa kirjastoissa yleisesti käyttöön otettu niin sanottu
genreluokitus, joka korvaa tietokirjallisuuden hyllyluokituksen.
Kirjavalintaan vaikuttavat siis monet sekä kirjaston sisäiset että ulkoiset tekijät.
Keskeinen vaikuttava tekijä on luonnollisesti lukija. On kuitenkin huomioitava
myös mahdolliset tulevaisuuden lukijat, eli kirjavalintaan tulee tätä kautta mukaan
myös lukemiseen liittyvä jatkuvuuden momentti. Kirjastolla – myös yleisellä kirjastolla – on tietty kulttuurinen vastuu kirjallisuuden säilymisestä. Tätä vastuuta on,
kuten edellä todettiin, yleiseltä kirjastolta myös muiden kirjallisen järjestelmän toimijoiden, erityisesti kirjailijoiden, oikeus edellyttää.
Jos kirjailija on tunnettu ja hän on julkaissut jo useita teoksia, valintaprosessi
niin kustantamossa kuin kirjastossa on helpompi kuin uuden kirjailijan kohdalla.
Kun kirja/kirjailija on läpäissyt kustantajan seulan ja tullut julkaistuksi ja päässyt
kaupalliseen levitykseen, on sen kohtalona nykyaikana Furulandia lainaten ”noin
kolmessa vuodessa alennusmyynti tai kertakaikkinen makulointi” (2012, 40). Toisaalta Furuland (sama) muistuttaa yleiset kirjastot ovat kustantajille merkityksellisiä, kun puhutaan vähälevikkisestä kirjallisuudesta.
Sama koskee luonnollisesti myös lukijoiden ja erityisesti uusien kirjailijoiden
intressejä. David Spiller huomauttaakin, että ”ilmeisesti kirjailija, joka ei julkaise
ensimmäistä tai toista romaaniaan, ei julkaise myöskään yhdettätoista tai kahdettatoista romaaniaan”, jolloin Spillerin mielestä vähintä, mitä kirjastonhoitaja voi
tehdä, on huomioida uusia romaanikirjailijoita esillepanossa ja hankinnassa (1991,
163–164). Vaikka Spiller (sama) ei näekään mitään syytä, miksi yleisen kirjaston
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pitäisi erityisesti suosia taloudellisella riskillä julkaisemista, on kaunokirjallisuus
hänen mielestään tässä suhteessa erityisasemassa, koska suurin osa kirjastonkäyttäjistä luottaa vain niin sanottuihin ”pitkiin listoihin”, joilla esiintyvät varmat ja
tunnetut kirjailijanimet.
”Lukijalähtöistä” kirjavalintaa
Jos kirjavalintaa tehdään yleisissä kirjastoissa lähtökohtaisesti lukijoita varten, on
tärkeää tunnistaa myös paitsi erilaisia lukijoita myös tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten lukijat valitsevat kirjoja luettavakseen. Catherine Ross21 löysi viisi erilaista elementtiä, jotka vaikuttivat lukijoiden kirjavalintaan: lukijan haluama lukukokemus; lähteet, joita lukija on tottunut käyttämään; tietyt ominaisuudet kirjassa,
jotka lukija on tottunut ottamaan huomioon valitessaan lukemista; yksittäiseen kirjaan sisältyvät vihjeet; kustannukset. (Ross, 2001, 6; Ross 1999, 791.)
Rossin havainnot siitä, että lukijat käyttävät fiktiivistä kirjallisuutta arkielämän
ongelmien ratkaisemiseen ja ymmärryksen lisäämiseen maailmasta, tukee hyvin
Lammenrannan näkemystä kirjallisuuden tiedollisen tehtävän ensisijaisuudesta.
Lammenrannan mukaan fiktiivisen kirjallisuuden ymmärtämiseen kytkeytyykin läheisesti lukijan maailman ymmärtäminen ”[l]ukiessaan kaunokirjallisuutta hän saa
kuvauksia sellaisista ihmisistä ja elämäntilanteista, joita hän ehkä aikaisemmin ei
varsinaisessa elämässään ole kohdannut tai huomannut, mutta joista hän näiden kuvausten avulla kykenee muodostamaan käsitteitä ja ymmärtämään maailmaansa
uudella tavalla” (1990b, 200–201). Rossin mukaan useat tutkimuksessa mukana
olleet lukijat kertoivat valitsevansa luettavan kirjan pelkän viihteen vuoksi, mutta
sitten huomaavansa, että liittävät sen sisällön itseensä ja omiin ongelmiinsa 22 .
(1999, 795.)
Vaikka Kamy Ooi ja Chern Li Liew oman tutkimuksensa23 perusteella tulivatkin siihen tulokseen, että ihmiset kokevat lukemisen viihteellisenä aktiviteettinä,
joka tarjoaa oivalluksia, viihdettä, pakoa ja mukavuutta eikä lukemisen motiivina
21

Kanadalainen Catherine Ross on tutkimuksessaan analysoinut prosessia, jolla lukijat valitsevat lukemisensa. Hän haastatteli 194 aktiivista lukijaa kysymällä heiltä perusteita, miksi he valitsevat tai hylkäävät jonkun kirjan. (1999, 2001)
22
Ross (1999, 795) viittaa tässä myös Paul Ricoeurin näkemykseen tekstintulkinnan ja itse-tulkinnan
vastavuoroisuudesta siteeraten Ricoeuria ”reciprocity between text-interpretation and self-interpretation”, minkä Ricoeur itse mainitsee tarkoittavan samaa kuin tunnetumpi käsite ”hermeneuttinen kehä”
(Ricoeur 1974, 95).
23
Tutkimuksella haluttiin selvittää, miksi lukija valitsi tietyn fiktiivisen kirjan kirjastosta ja mitä hän
toivoi saavuttavansa lukemalla sen.
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ole tiedontarpeessa olevan aukon täyttäminen, hekin mainitsevat, että esimerkiksi
maailman tapahtumat saattoivat vaikuttaa siihen, minkälaisia romaaneja lukijat valitsivat lukemisekseen. Tämäkin viittaa omalla tavallaan siihen, että kaunokirjallisuuden lukemisella on jokin tarkoitus ja päämäärä.
Lukijat ovat myös erilaisia ja ihmisten tarpeet käyttää kaunokirjallisuutta vaihtelevat. Pertti Vakkarin ja Katariina Saarisen tutkimuksessa24 lukijat jaoteltiin kolmeen kategoriaan: eskapisteihin, esteetteihin, ja realisteihin. Jaottelu tehtiin luettujen romaanityyppien, romaaneihin asennoitumisten ja lukemismotiivien perusteella. (Saarinen & Vakkari 2012, 744.)
Eskapisteihin kuuluivat ne, jotka lukevat pääasiassa genre-kirjallisuutta, ja heidän pääasiallisin syy lukemiselle oli rentoutuminen ja irtautuminen arkipäivästä.
Esteetit lukevat korkeakirjallisuutta haluten kehittää itseään ja etsien uusia kokemuksia ja näköaloja. Lukeminen merkitsee heillekin osittain rentoutumista, mutta
samalla he korostivat halua kohdata uusia ajatuksia ja testata omia näkemyksiään.
Realistit odottivat romaaneilta realistisia ja luotettavia kuvauksia arkipäivän elämästä tai asioiden kehittymisestä. Uuden oppimisessa kevyempi kirjallisuus kuitenkin tietokirjallisuutta paremmin motivoi, koska se soi mahdollisuuden myös rentoutumiseen. (Sama.) Tästäkin tutkimuksesta selvisi lukijoiden halu käyttää kaunokirjallisuutta ”tiedollisiin tarkoituksiin”, sillä myös eskapistit halusivat, että romaanin aihe oli tuttu ja sellainen, johon lukija saattoi samaistua (sama, 746). Samaistumisella tämäkin lukijatyyppi etsinee vastauksia oman elämänsä kysymyksiin.
Oman tutkimuksensa perusteella Ross (2001, 20) myös toteaa, että lukijan kirjalliseen makuun on vaikea vaikuttaa, ja sitä on vaikea muuttaa. Hän esittääkin
omana näkemyksenään, että kirjaston tehtävä on hankkia jokaisen lukijan makuun
ja mielialaan sopiva valikoima kirjoja, ja sitten auttaa heitä löytämään kirjat, jotka
parhaiten täyttävät jokaisen omat mieltymykset (sama).
Kaunokirjallisuuden lukeminen voi siis olla kansalaiselle osa arkipäivän tiedonhankintaa, oman elämän ongelmien ratkomista tai vain virkistymistä. Mutta kuten Ooi ja Liew (2009, 764) huomauttavat, lukija valitsee lukemisensa usein kirjaston ulkopuolella, ei kirjastossa. Kirjastoissa pitäisikin olla tietoa siitä, mistä lukijat
hankkivat tietonsa kirjoista, miten he valitsevat lukemisensa ja ennen kaikkea miksi

24
Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia ominaisuuksia lukijat arvostivat hyvässä romaanissa. Heidän
tutkimuksensa tarkoitus oli myös selvittää, minkälaisia menetelmiä lukijat käyttivät löytääkseen niitä
kirjastosta.
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he lukevat. Heidän (sama) mukaansa on paljon tutkittua tietoa siitä, miten kaunokirjallisuuden lukijat valitsevat kirjoja ollessaan fyysisesti kirjastossa, mutta kirjavalinta tulisi ymmärtää kokonaisvaltaisempana tapahtumana.
Erityisesti kirjaston näkökulmasta on siis tärkeä tuntea kirjallisuuden erilaisia
käyttötarkoituksia ja lukemisen merkityksiä. Muun muassa IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) on kiinnittänyt huomiota siihen,
että yleisillä kirjastoilla on ainutlaatuinen asema kirjallisuuden ja lukemisen edistämisessä ja tässä työssä tulisi myös hyödyntää tutkimusta enemmän25 (Farmer &
Stricevic 2011, 3).
Tänä päivänä voidaan kysyä, kuinka paljon esimerkiksi sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten lukutottumuksiin, ja miten kirjaston pitäisi huomioida tämä kirjavalintoja tehdessään. Toisaalta, kun kirjavalinnat perustuvat pääasiassa kustantamojen ja kaupallisten välittäjien ennakkotiedotteisiin, kirjavalinnat joudutaan tekemään hyvin vähäisillä tiedoilla. Luonnollisesti kustantajatkin ovat kustannettavia
kirjoja valitessaan myös samojen ennakoimattomien ilmiöiden alaisia kuin lukijat
ja kirjailijatkin tänä päivänä. Nämä ilmiöt saattavat levitä sosiaalisen median kautta
hyvinkin ennalta arvaamattomasti ja nopeasti.
Seuraavassa luvussa (3.2.2) käsittelen ilmiötä, jota kutsutaan ”pitkäksi hännäksi”. Se saattaa merkittävällä tavalla vaikuttaa kaunokirjallisuuden lukemistottumuksiinkin. Pitäisikö siitä seuraava mahdollinen kysynnän muutos huomioida
myös yleisten kirjastojen kirjavalinnoissa?
Kirjavalinnan näkökulmia: yhteenveto
Kysyntälähtöisyydellä tarkoitetaan siis sitä, että kysyntä määrää ensisijaisesti kirjavalinnan suunnan. Kysyntä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ilmiö, joka määrittyisi vain yksittäisen kirjaston käyttäjien toiveiden täyttämisestä. Esimerkiksi tunnetusti vain kaikkein aktiivisimmat kirjaston asiakkaat esittävät hankintatoivomuksia. Kysyntä syntyy yleensä tarjonnasta, ja lukijat osaavat kysyä sitä kirjallisuutta,
joka on kulloinkin eniten julkisuudessa esillä. Toisaalta, kun huomioidaan yleisen
kirjaston yhteiskunnallinen ja kulttuurinenkin velvollisuus edistää lukemista ja kirjallisuutta, kirjastojen kirjavalinta ei voine perustua kulutusyhteiskunnan arvoihin
ja päämääriin. Kun kirjavalinnassa ei enää pidetä tärkeänä laatutekijöitä, ja kriittistä

25
Vuonna 2011 julkaistiin IFLAn raportti-sarjassa ohjeistus Using research to promote literacy and
reading in libraries: Guidelines for librarians, johon on koottu kansainvälistä materiaalia aiheeseen
liittyvistä tutkimuksista.
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kirjavalintaa pidetään liian ”portinvartijamaisena” toimintana, voi se johtaa jopa
siihen, että kirjavalinta ulkoistetaan tai automatisoidaan, jolloin siitä voi tulla täysin
markkinaperusteista (vrt. esim. D’Angelo 2006, 113–122).
Kokoelma- tai arvolähtöisessäkin valintapolitiikassa, jossa kirjallisuuteen liittyvät laatukysymykset katsotaan keskeisiksi, lähtökohtaisesti on kysymys kirjastonkäyttäjistä, eli lukijoista ja heidän mahdollisista tarpeistaan liittyen lukemiseen
ja sen edistämiseen. Arvopohjaisessa valintapolitiikassa voidaan kuitenkin suosia
ajallisesti määrätystä näkökulmasta laadullisesti arvokkaampaa kirjallisuutta,
vaikka sen tarjonta olisikin vähemmän näkyvää. Tällöin kirjavalinnassa huomioidaan kokoelman kehittäminen ja kirjaston kokoelman monipuolisuus siten, että se
palvelisi paitsi kulloisiakin lukijoita myös mahdollisia tulevaisuuden kirjastonkäyttäjiä.
Kolmatta näkökulmaa, joka tässä tulee huomioiduksi kirjavalinnan lähtökohtana kutsun kirjallisuuslähtöiseksi. Tämän kirjavalinta-ajattelun perusta on kirjallisuusinstitutionaalinen ja lähtee siitä, että kirjasto olisi valinnoissaan yhteiskunnallisessa tai kulttuurisessa vastuussa myös muille kirjallisen järjestelmän toimijoille
– ei pelkästään lukijoille. Kuitenkin monipuolisesta kirjavalinnasta hyötyvät ensisijaisesti lukijat, kuten edellä on todettu. Vaikka kirjojen kustantaminen on kaupallista toimintaa, on kaunokirjallisuus ja sen lukeminen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen (taiteellisessa mielessä) ilmiö, jota yhteiskunta myös taloudellisesti tukee kuten muutakin taide- ja kulttuuritoimintaa. Yhteiskunta tukee samasta syystä myös
instituutioita, jotka ylläpitävät ja tarjoavat kulttuuria ja taidetta.
Taulukkoon 1 on koottu kolme erilaista näkökulmaa kirjavalintaan sekä niihin
liittyvät mahdolliset hyötyjät, valintapolitiikan päämäärät, vaikuttavat sisäiset ja
ulkopuoliset tekijät ja valinnan lähteet, kunkin kirjavalintanäkökulman kulttuuripoliittiset vaikutukset sekä kirjaston tavoitteisiin liittyvä arvopohja, johon kyseisellä valintapolitiikan korostuksella voitaisiin vastata.
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Taulukko 1. Kirjavalinnan näkökulmia.
Näkökulma Hyötyjät

Päämäärät

Valintaan

Kulttuuriset

Arvopohja

vaikuttavia tekijöitä vaikutukset
ja valinnan lähteitä
Kysyntä-

kirjaston-

kirjastonkäytön

kaupallinen

suosittujen kirjojen kysyntä,

lähtöisyys

käyttäjät,

lisääminen,

tarjonta ja

/ kirjailijoiden

kirjasto lainojen lainakierto,

markkinointi,

myynnin kasvu

muodossa,

kirjakaupat,

tehokkuus,

suositut kirjailijat taloudellisuus

lukuharrastus

kustantajat,
joukkoviestintä
sosiaalinen
viestintä
asiakkaat

Arvo-

lukijat,

lukemisen

kirjastoammatti-

lähtöisyys

kirjailijat

edistäminen,

laisten kirjallisuus- kirjallisuuden

tasa-arvo ja

marginaali-

kirjallisuus-

ja kokoelma-

saatavuuden

globaalisuus,

kirjailijat,

kokoelmien

osaaminen,

paraneminen,

lukuharrastus ja

kirjallisuus-

monipuolisuus,

kirjallisuusarvoste- lukemisen

instituutio

syvyys ja

lut, kirjaston-

edistäminen

jatkuvuus

käyttäjät (lukijat)

(monipuolistumi-

vähälevikkisen

kokoelman laatu,

sen lisääminen

nen), kirjallisuuden
säilyminen
Kirjallisuus- kirjailijat,

kirjallisen

kirjastoammatti-

lähtöisyys

kirjallisuus-

kulttuurin

laisten kirjallisuus- kirjallisuuden

tasa-arvo ja

instituutio,

edistäminen,

ja kokoelma-

saatavuuden

globaalisuus,

lukijat (myös

lukemisen

osaaminen,

paraneminen,

lukuharrastus ja

potentiaaliset ja edistäminen

kirjallisuus-

lukemisen

sen lisääminen,

ei-käyttäjät),

järjestelmä:

edistäminen,

kirjallisuuden

kirjailijat,

kirjasto osallistuu

edistäminen

kustantajat,

kirjalliseen

kriitikot,

elämään (vastuu)

vähälevikkisen

kokoelman laatu,

kustantajaluettelot,
kirjallisuusarvostelut,
kirjailijat

Kaikissa kolmessa esitetyssä kirjavalinnan näkökulmassa on kysymys kokoelmapolitiikasta. Yhden kirjaston kokoelmapolitiikka voi pitää sisällään kaikki kolme
ulottuvuutta yhtä aikaa, painotus vain voi olla erilainen. Historiallisesti yleisen kirjaston kehitystä tarkasteltaessa, erilaiset kirjavalinnan näkökulmat ja niiden paino-
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tukset myös korostuvat erilaisina. Tässä yhteydessä en kuitenkaan tarkemmin erittele kirjavalinnan historiallisia muutoksia; se tulee esille myöhemmin osassa III,
kun kuvailen suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen kirjallisuuspoliittisia aspekteja
ja niiden kehittymis- ja muutosprosesseja.
3.2.2 Kirjastonhoitaja kasvattaa ”pitkää häntää”
Älkäämme nimittäkö yhtään kirjaa hyväksi tai huonoksi, ennen kuin kaikki
ovat poissa, jotka voivat sen väärin ymmärtää – mikä onkin kirjan tapa kuolla.
(Escarbit 201226, 190)
Kun kirjailija on luonut taideteoksen, kirjan ja se on julkaisuprosessinsa kautta saanut ”julkisen elämän”, se jää elämään reseptionsa (johon liitän tässä myös kaikenlaisen jälkikäsittelyn) kautta omaa elämäänsä. Escarbit käyttää ilmaisua ”luova petos” (creative treason) avaimena kirjallisuuteen. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kirja
voi joutua elinkaarensa aikana täysin eroon alkuperäisestä kirjallisesta maailmastaan, kun se esimerkiksi käännetään toiselle kielelle tai siitä tehdään elokuva. Myös
lukija, joka kuuluu erilaiseen sosiaaliseen ryhmään, jolla on erilainen intellektuaalinen tausta tai esimerkiksi taloudelliset, poliittiset tai muut edellytykset huomata
kirjaan sisältyviä merkkejä, voi ymmärtää kirjan tavalla, josta kirjailija ei olisi
osannut kuvitellakaan. Kirjailija tietyllä tavalla ”petetään” mutta se voi toisaalta
antaa hänelle tai tarkemmin hänen teokselleen pidemmän elämän. (Escarbit 2012,
187–188; vrt. myös Varpio luku 2.3 Kaunokirjallisuus viestinnällisessä kontekstissa.)
Kirjan elämän pituus voi olla riippuvainen useista eri seikoista. Kun tässä tutkimuksessa pyritään myös syventämään kirjallisuusjärjestelmä-käsitteen tulkintaa,
kysymys tässä alaluvussa asettuu: miten eri aikoina tuotetut teokset elävät kirjallisuudessa ja kirjallisuutena ja miten erityisesti kirjasto heijastaa tätä jatkuvuutta. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten kirjasto ja kirjastonhoitajuus palvelevat kirjallisuutta
toimimalla linkkinä sen ja lukijan välillä hyödyntäen asemaansa tämän kirjallisen
jatkuvuuden takaajina ja edistäjinä.
Aiemmin esitellyssä Svedjedalin kirjaketju-mallissa kirjastojen funktio korostui kirjojen fyysisessä säilyttämisessä, jota mikään muu kirjallisen elämän osapuoli
ei vastaavassa määrin toteuta. Kirjallisuusjärjestelmän kuvaukset eivät Svedjedalin
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Alkuperäinen tekstin julkaisuvuosi 1961.
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kirjaketju-mallia lukuun ottamatta varsinaisesti huomioi kirjan tai kirjallisuuden
jatkuvuutta27, tai voisiko sanoa vertikaalista28 ulottuvuutta.
Svedjedal (2000, 129) kiinnittää huomiota myös kirjastojen harjoittamaan bibliografiseen valvontaan, eli siihen, että kirjastot luetteloivat ja ylläpitävät luetteloita
kirjallisuudesta, tai tarkemmin tietysti kaikista dokumenteista. Esimerkiksi kansalliskirjastojen ylläpitämissä kansallisbibliografioissa säilyvät tiedot kaikesta julkaistusta kirjallisuudesta kussakin maassa. Erilaiset kirjallisuusluettelot, bibliografiat ja myös kirjallisuushistoriat ja antologiat edustavat myös kirjallisuuden säilyvyyden ja jatkuvuuden aspekteja, eräänlaista kansakunnan muistia.29
Kirjallisuusjärjestelmässä on useita toimijoita, jotka vaikuttavat siihen, mitkä
kirjat ja kirjailijat jäävät ”kansakunnan muistiin”. Yliopistojen kirjallisuuden tutkimuksella ja opetuksella on Hanssonin mukaan ratkaiseva merkitys (2012, 430).
Merkitystä on myös kirjallisuuskriitikoilla ja kirjankustantajilla, jotka julkaisevat
vanhempien kirjailijoiden teoksia sekä kirjastonhoitajilla, jotka paitsi valitsevat kirjallisuutta myös siirtävät sitä varastoon tai tekevät poistoja. Gunnar Hansson korostaa, että vaikka joukko on näennäisesti pieni, se määrällisesti on suuri. Sillä on
myös kunakin aikakautena usein samanlaiset kulttuuriset arvot, samanlainen koulutus ja jokseenkin samansuuntaiset käsitykset siitä, minkälaisella kirjallisuudella
on esteettisiä tai kirjallisia arvoja. (2012, 430–431; vrt. myös Turunen 1994, 112–
113.)
Hansson (sama, 431) kysyykin, minkälainen kansakunnan kirjallinen muisti
olisi, jos se muodostettaisiin lukijoiden tai lukemisen näkökulmasta: minkälaista
kirjallisuutta kunakin aikana luettiin paljon, minkälainen kirjallisuus koettiin vaikuttavaksi ja arvokkaaksi menneisyydessä. Tämän tyyppistä lukijoiden kirjallisiin
mieltymyksiin perustuvaa tutkimusta on tehty jonkin verran myös Suomessa30.

27

Schmidtin kirjallisuusjärjestelmä-malliin sisältyvät esteettinen ja polyvalenssi-konventio luonnollisesti implikoivat ajatuksen kirjallisuuden ajallisesti jatkuvuudesta, mutta itse mallissa ei huomioida kirjojen konkreettisen säilyvyyden momenttia.
28
Sevänen (1998, 126) ja Turunen (2003, 54) viittaavat kirjallisuusjärjestelmän rakenteen vertikaalisella ulottuvuudella toimijoiden valta- ja statussuhteisiin.
29
Gunnar Hansson (2012, 429) viittaa Escarbit’hin, joka käyttää käsitettä ”kansakunnan muisti” tarkoittamassa sitä, että kirjailijoiden nimet ja teokset säilyvät erilaisissa historioissa ja antologioissa. Toisaalta
(sama) hän huomauttaa, että aina kun uusi kirjailija nousee ”kansakunnan muistiin”, sieltä häviää vanhempi kirjailija. Escarbit’n havaintojen mukaan yhden maan kansalliskirjallisuuteen kuuluu kerrallaan
yhtä monta elävää ja kuollutta kirjailijaa. Jotkut kirjailijat häviävät sieltä nopeasti, jotkut jäävät sinne
pysyvästi. (Sama.).
30
Esimerkiksi Eskola Katarina: Lukijoiden kirjallisuus Sinuhesta Sonja O:hon (1990), Jokinen, Kimmo:
Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet (1997).
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Svedjedalin mukaan kirjasto on osallisena konsekraatiossa ja kanonisoinnissa,
eli kirjasto tai kirjastonhoitaja tekee arvovalintoja paitsi lyhyellä myös pitkällä tähtäyksellä. Kun kuitenkin kirjastojen kirjavalintapolitiikka – kuten edellisessä luvussa todettiin – käytännössä on hyvin pitkälle lukijalähtöistä, voitaisiin ajatella,
että kirjastojen hankintaluetteloita seuraamalla muodostuisi ainakin jonkinlainen
käsitys kansallisesta kirjallisesta historiasta lukijoiden näkökulmasta. Kirjallisuuden jatkuvuus näyttäytyy joka tapauksessa kirjastojen kirjavalinnassa.
Kolmas seikka, joka liittyy kirjallisuuden jatkuvuuteen, on laatukysymys.
Svedjedalin (1991, 126) mukaan yleisten kirjastojen kirjavalinnassa avainkysymys
on viihde- ja korkeakirjallisuuden suhde, mutta nykypäivänä voidaan kysymys
asettaa toisinkin: missä suhteessa kirjastojen kirjavalinnassa pitää huomioida
kaikki julkaistava kaunokirjallisuus ja niin sanottu ”hittikirjallisuus”, eli kirjallisuus, jota myydään eniten. Tämä kirjallisuus ei välttämättä asetu perinteisessä mielessä akselille viihdekirjallisuus/laatukirjallisuus.
Chris Anderson puhuu erilaisten tuotevalikoimien ”pitkästä hännästä”, jolla
hän tarkoittaa kaikkia kyseisen tuoteryhmän artikkeleita, eli ”pitkässä hännässä on
kaikki” (2007, 36). Esimerkiksi kirjallisuudessa ”pitkä häntä” muodostuu kaikista
kirjoista, joita myydään. Pitkään häntään siis jäävät nekin kirjat, joita myydään vähän, jotka eivät ole ”hitti-kirjoja”, mutta jotka siitä huolimatta voivat jäädä kirjamarkkinoille elämään omaa elämäänsä. Andersonin oivallus on, että verkkomaailmassa ”pitkä häntä” saattaakin olla merkityksellisempi kuin hitti-teollisuus, koska
”kulttuurimme ja taloutemme ovat yhä suuremmassa määrin siirtymässä kysyntäkäyrän etuosan suhteellisen harvalukuisiin hitteihin (valtavirran tuotteet ja markkinat) keskittymisestä kohti hännän erittäin laajoja markkinoita” (2007, 66). Anderson mainitsee ”pitkän hännän” aikakautta kuvaavina teemoin muun muassa:
–
–
–
–
–

Markkinarakojen tuotteita on enemmän kuin hittejä
Markkinoilla kyetään tarjoamaan massiivisia tuotevalikoimia
Kuluttajilla on erityisiä tarpeita ja mielenkiinnon kohteita; on kehitettävä työkaluja ja tekniikoita, ”suodattimia”, jotka työntävät kysyntää kohti häntää
Markkinarakojen tuotteita on niin paljon, että niistä muodostuu hittien veroiset
markkinat
Lisääntynyt valinnanvara paljastaa kysynnän luonnollisen muodon, joka on
paljon vähemmän hittivetoinen. (Sama.)

Esimerkiksi verkkokirjakauppatoiminta on osoittanut, että tuntemattoman kirjan
kysyntä lisääntyy. Verkkokaupassa asioivien on helppo selailla lukemattomia tuot76

teita ja ”poiketessaan yhä kauemmaksi tutulta polulta he keksivät, että heidän makunsa ei olekaan niin valtavirrassa kuin he olivat ajatelleet (tai kuten markkinointi,
hittikeskeinen kulttuuri ja yksinkertainen vaihtoehtojen puute olivat saaneet heidät
uskomaan)”. (Anderson 2007, 29–30.) Verkkokirjakaupan ja suosittelujen ansiosta
lukijat löytävät kirjoja, joista eivät olisi muuten mistään saaneet tietoa.
Kirjastojen kokoelmapolitiikalla ja laajalla ja monipuolisella kirjallisuustarjonnalla on pyritty tähän samaan päämäärään. Kirjaston asiakkaat etsivät sopivaa luettavaa mielellään selailemalla hyllyjä. David Spillerin mukaan selailu (browsing)
on kirjailijan nimen ohella tärkein romaanin valintaperuste, kun lukija etsii kirjoja
kirjastossa. Myös Saartin tutkimuksessa31 (1996) lukijat käyttivät selailumenetelmää etsimällä luettavaa ensisijaisesti kirjaston hyllyistä sekä palautus- ja uutuushyllyistä (1996, 84). Selailemalla lukijat löytävät sekä tunnettuja että tuntemattomia kirjailijoita. Tuntemattomien kirjailijoiden ääreen tiensä löysi näin jopa 40–
50 % lukijoista (Spiller 1991, 153). Voisi myös olettaa, että mitä laajempi kokoelma
kirjastossa on, sitä helpommin lukija tarttuu selailumenetelmällä kirjallisuuden
”pitkään häntään”. Spiller toteaakin32, että vaikka 55 % kaunokirjallisuuslainoista
kohdistuu kirjoihin, jotka on julkaistu viimeisen viiden vuoden aikana, kohdistuu
24–26 % lainoista 6–10 vuotta vanhoihin ja 11–18 % 11–15 vuotta aikaisemmin
julkaistuihin kirjoihin. Tämä osoittaa, että lukijat eivät varsinaisesti syrji vanhempaa kirjallisuutta. (1991, 155; vrt. myös Kannila ja Berelson luku 5.2.1.)
Toisenkin yhteyden voisi nostaa esille Andersonin nykyaikaisista menetelmistä
”pitkän hännän” hyödyntämisessä, joka tietyllä tavalla on ollut nähtävissä kirjastoissa aina. Andersonin kirjan kirjoittamisen aikoihin niin sanottu suosittelu, joka
perustuu ajatukseen, että joku muukin on lukenut saman kirjan, on nykyisin jo arkipäivää digitaalisessa maailmassa. Spiller kirjoittaa, että kirjastossa ”palautetut
kirjat” ovat hyvin tärkeä lähde, kun etsitään luettavaa. Spillerin tutkimuslähteen
mukaan 46 % lainaajista käytti näitä muiden lukemia kirjoja ”suositteluna” (1991,
155). Vaikka Spillerin kyselytutkimus onkin tehty jo 1990-luvulla, esimerkiksi
Suvi Oksasen pro gradu -tutkielman (2012) tuloksista käy ilmi, että lukijat edelleen
suosivat palautushyllyjen selailua etsiessään luettavaa kirjastosta.
Luvussa 3.3 nostin esille mahdollisuuden, että kirjallisen kulttuurin säilymistä
voitaisiin pitää yhtenä kirjallisuusjärjestelmää määrittävänä konventiona. Vaikka

31
Tutkimuksessa selvitettiin kaunokirjallisuuden niin sanotun hyllyluokituksen vaikutuksia asiakkaiden
kirjastonkäyttöön ja teosten löytymiseen kirjastosta.
32
Tässä Spiller viittaa J. Sumpsionin teoksessa: PLR in Practise, Registrar of Public Lending Right,
1988. Overview of Public Lending Right Statistics julkaistuihin tilastoihin.
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yleinen kirjasto ensi sijassa hankkii ja säilyttää kaunokirjallisuutta lukemista ja lukijoita varten, se myös samalla säilyttää kirjallista traditiota ”pitkän hännän” muodossa ja siten toteuttaa käytännössä konventiota, jota toimiva kirjallisuusjärjestelmä mahdollisesti edellyttää.
Kirjastossa säilyvä kirjallisuuden ”pitkä häntä”, on siis paitsi näkyvä ja oleellisesti kirjastoa määrittävä elementti, myös keskeinen ”instrumentti” kirjastonhoitajan tekemässä ammatillisessa työssä, jota seuraavassa luvussa käsittelen ja jota
kutsun kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseksi. Ilman ajallisesti laajaa ja monipuolista kaunokirjallisuuskokoelmaa kirjastonhoitajan olisi mahdotonta toimia kirjallisten tekstien välittäjänä kirjailijoilta lukijoille.
3.2.3 Kirjastonhoitaja kirjallisena kuraattorina ja pedagogina
Kuratointi (lat. curare: huolehtia, hoitaa, vaalia) liitetään tavallisesti taiteisiin ja
kulttuuriperinnön säilyttämiseen sekä taide- ja kulttuuriperintöinstituutioissa tehtävään työhön. Kuratointia tekevä henkilö, kuraattori, on museoissa tai taidegallerioissa vastuussa taideteosten arkistoinnista ja esillepanosta. Kuraattorin tehtävä on
olla ”altis taiteelle ja pyrkiä välittämään sitä” kiteyttää Maria Hirvi-Ijäs kysyttäessä
kuraattorin tehtävää (Virtanen 2012, 15). Hän (sama) myös huomauttaa, että kuraattori oli aikoinaan työntekijä, joka huolehti kuninkaan, valtion tai kirkon taidekokoelmista. Edellä mainittu sanan latinalähtöinen etymologia onkin peräisin tästä
ammatillisesta taustasta. Kuraattori työskentelee siis taiteen ja yleisön välissä huolehtiessaan taiteesta ja välittäessään sen sisältöjä yleisölle.
Martta Heikkilä ja Laura Kokkonen kirjoittavat kuraattorin vallasta:
”Pohdittaessa kuraattorin työhön kuuluvia tehtäviä vallan ajatus voi tuntua ammattiin sisään rakennetulta: valtaa käytetään, kun luodaan museoiden ja gallerioiden esityskäytäntöjä ja -linjoja, kehitellään nykykatsojia puhuttavia teemoja, kootaan näyttelyitä ja valitaan taiteilijoita. Asioihin puuttuu kuraattori,
portinvartija, joka valitsee taiteilijoiden joukosta omat suosikkinsa ja arvioi
heidän teoksensa. Arvellaan, että juuri kuraattoreilla on valtuudet päättää, millaisia teoksia yleisölle on aihetta kulloinkin näyttää, ketkä ovat päivän nimiä,
millainen taide on juuri nyt tärkeää ja miten sitä tulee ymmärtää. Syntyy käsitys, että kuraattorin esteettiset arvot ohjailevat yleisön taidemakua. Tässä mielessä saatetaan tulkita, että kuraattorin toiminta rinnastuu kriitikon työhön –
johonkin, joka usein julkisessa keskustelussa mielletään valinnoiksi hyvän ja
huonon taiteen välillä.” (Heikkilä & Kokkonen 2013.)
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Vähemmälle huomiolle jää vallankäytöstä puhuttaessa kuraattorin toimintaa ohjaavat hänestä riippumattomat seikat, kuten resurssit, jotka kuraattorilla on käytössään.
Näitä resursseja ovat tilat, raha, henkilökunta ja itse teokset. Edellisiin kytkeytyvät
sitten yleisön teosmyyntiin liittyvät mieltymykset. Kuraattorin työhön vaikuttavat
lisäksi esimerkiksi arvokysymykset, jotka määrittävät taidetta sekä hetkelliset muotivirtaukset tai talouden heilahtelut. (Sama.)
Vaikka ei ole ehkä mielekästä suoraan verrata kirjavalintaa tai laajemmin kaunokirjallisuustyötä tekevää kirjastonhoitajaa taidekuraattoriin, tiettyjä yhtymäkohtia työssä väistämättä voi havaita. Myös etymologinen yhtäläisyys kuraattorin ammatin alkuperän ja kirjastonhoidon ja kirjastonhoitajan ammatin välillä on mielenkiintoinen. Kun kirjastonhoitajan työtä katsotaan, kuten tässä tutkimuksessa, kaunokirjallisuuden näkökulmasta, ammatillista yhtäläisyyttä kuraattorin työhön on
paljonkin. Kirjastonhoitaja kuten kuraattori tuntee sen taiteenalan, jonka kanssa
hän on tekemisessä, hän valitsee taideteoksia välittääkseen niitä ja niihin liittyviä
sisältöjä yleisölle. Myös edellä mainituista vallankäyttöön liittyvistä tekijöistä voi
löytää useita yhtymäkohtia kirjastonhoitajan työhön. Aikaisemmin tutkimuksessa
on tuotu esille esimerkiksi kaunokirjallisuusvalintoihin liittyviä vallankäytön aspekteja.
Kirjastonhoitajan on tunnettava kirjallisuutta, kuten kuraattorin on tunnettava
omaa taiteen alaansa kyetäkseen toimimaan välittäjänä. Kirjastoammattilaisille tehdyssä kyselyssä (Tuomi 2010), jossa muun muassa pyydettiin arvioimaan kaunokirjallisuuden tuntemuksen merkitystä jokapäiväisessä työssä, kirjastoammattilaiset arvioivat sen hyvin korkealle. Vastauksista saattoi päätellä, että myös kaikkia
kaunokirjallisuuden eri osa-alueita pidettiin tärkeinä ja niiden hallitsemista koettiin
tarvittavan. (Tuomi 2010, 40–41.)
Pedagogiikka liitetään kasvatukseen ja opetukseen ja pedagogi on henkilö,
joka jollakin tavalla on tekemisissä kasvatuksen ja opetuksen kanssa. Yleistäen voitaisiin kai sanoa, että pedagogiikka tarkoittaa taitoa opettaa ja pedagogi on opettaja.
Kun pedagogia termiä käytetään taiteen alueella, puhutaan museo- taide- tai musiikkipedagogiasta ja vastaavasti esimerkiksi museo- taide- tai musiikkipedagogeista.
Kirjallisuuteen taiteen lajina liittyen ainakin harvemmin kuulee vastaavia termejä käytettävän. Edes puhuttaessa lukemisen edistämisestä yhdistämättä sitä varsinaisesti opettajan ammattiin, ei kuule puhuttavan pedagogisesta työstä. Kuitenkin
esimerkiksi kirjastoissa kehitetty lukuvinkkaus-toiminta on tyypillisesti pedagogi-
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nen menetelmä, jota käytetään lukemisen ja samalla myös kirjallisuuden edistämiseen. Luku- tai kirjavinkkaritoiminta on vakiintunut pysyväksi osaksi yleisten kirjastojen kirjallisuus- ja lukemisenedistämistoimintaa. 33
Taide- tai museopedagogi toimii välittäjänä yleisön ja taiteen välillä. Hänen
tehtävänsä on tuoda esiin yleisön näkökulma museossa ja ottaa huomioon erilaisten
kävijöiden tarpeita. (Hessle 2012, 110.) Samanlaista pedagogista työtä tekee kirjastonhoitaja, kun hän välittää kirjallisuutta ja erityisesti kirjallisia sisältöjä lukijoille
näyttelyiden, lukuvinkkausten, teosten esillepanon ja muiden toimintojen kautta.
Myös kirjastonhoitaja huomioi erilaiset lukijat ja lukijoiden yksilölliset tarpeet.
Kuten edellä todettiin suomalaiset kirjastoalan ammattilaiset katsovat tarvitsevansa kaunokirjallisuuden tuntemusta työssään. Heillä myös on tuota tuntemusta.
Esimerkiksi edellä mainittuun kyselyyn (Tuomi 2010) vastanneista 70 %:lla oli
koulutukseen sisältynyt kirjallisuuden opintoja, ja arvosana kirjallisuustieteessä oli
noin puolella vastaajista. Jo varhaisimmilla kirjastohoidon kursseilla, niin sanotuilla Kordelinin kursseilla, päähuomio oli kirjastotekniikoiden lisäksi kirjatiedossa
ja kirjallisuuteen liittyvissä aihepiireissä (esim. Vatanen 2009, 764).
Kirjailija ”puhuu” tekstiensä kautta suoraan lukijoille, mutta kirjastonhoitajan
ammatilliseen osaamiseen kuuluu tekstien välittäminen ja niiden avaaminen lukijoille. Kirjastonhoitajan tehtävä ei kuitenkaan ole, kuten esimerkiksi kriitikon tehtävä, tulkita kaunokirjallisia tekstejä. Kirjallisten tekstien avaamista on esimerkiksi
niiden indeksoiminen tai tiivistelmien kirjoittaminen.
Kirjallisuuden edistämisellä (literature promotion) tarkoitetaan kirjastojen toimintoja, joilla pyritään sekä kasvattamaan kiinnostusta kirjallisuuteen että lisäämään kaunokirjallisuuden lainausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi näyttelyt,
kirjallisuustapahtumat, kirjavinkkaukset, lukupiirit ja kirjallisuusneuvonta. (Esim.
Kann-Christensen & Balling 2011, 102.) Näitä toimintoja voidaan kuvata myös termeillä readers’ advisory (RA) tai readers’ development (RD) ja audience development (AD), joista jälkimmäisellä tarkoitetaan kulttuurin alueella toimintoja, joilla
taide viedään instituutioiden ulkopuolelle (Kann-Rasmussen & Balling 2014, 243).

33
Esimerkiksi suomalaisen Kirjavinkkariyhdistyksen säännöissä sanotaan muun muassa: "Yhdistyksen
tarkoituksena on valvoa kirjavinkkarien ja muiden samassa tarkoituksessa toimivien kansalaisten lukuharrastusta edistävien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja,
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä pitää yhteyttä muihin kansalaisten lukuharrastusta edistävien järjestöjen kanssa.” (http://vinkkarit.vuodatus.net/sivut/kirjavinkkariyhdistys) Kuitenkaan tätäkään toimintaa ei mielletä pedagogiseksi työksi.
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Kann-Rasmussen ja Balling yhdistävät termin audience development kirjastotyön näkökulmasta laajempaan toimintaan, josta tanskan kielessä käytetään yleisluonteista termiä Litteraturformidling (kirjallisuudenvälitys) (2011, 243). Käsitteenä ja toimintona termin audience development kirjastoon sovellettuna voidaan
katsoa pitävän sisällään sekä kirjallisuuden että lukemisen edistämisen. Edistäminen tässä kontekstissa on mielestäni mielekkäämpi ja sisällöllisesti kuvaavampi
termi kuin välittäminen. Nobuko Kawashima erottelee audience development -toiminnan neljään eri tyyppiin taiteen alueella: laajennettu markkinointi, maun kehittäminen, yleisön kasvattaminen ja kulttuurinen inkluusio (outreach), jotka kaikki
eroavat toisistaan tavoitteiltaan, muodoiltaan ja tarkoituksiltaan (Kawashima 2000,
57). Taulukossa 2 on sovellettu Kawashiman kuvausta kulttuuriorganisaatioiden
yleisötyön erilaisista ulottuvuuksista, päämääristä, muodoista ja tarkoituksista yleisen kirjaston kaunokirjallisuus- ja lukemisen edistämistoimintoihin.
Taulukko 2. Yleisen kirjaston kaunokirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen tarkoitetetut toiminnot Kawashiman (2000, 57) esittämin kategorioin analysoituina.
Toiminto

Päämäärä

Muoto

Tarkoitus

Toimintamuotoja kirjas-

Laajennettu

potentiaaliset

kaunokirjallisuuden

kirjastonkäytön ja lai-

e-kirjojen markkinointi; kir-

erilaiset formaatit ja

nauksen lisääminen;

jasuosittelut yms. verkossa;

instrumentaaliset

kirjaston näkyvyyden li- kaunokirjallisuuden verkko-

mahdollisuudet

sääminen; lukemisen

palveluiden kehittäminen;

edistäminen

tilapäisesti tai pysyvästi pe-

tossa (esimerkkejä)
markkinointi lukijat

rustetut kirjakahvilat
Maun kehit-

lukijat; kirjaston kirjallisen maun laa- kirjallisuuden ja lukemi- lukupiirit; kirjavinkkaukset;

täminen

asiakkaat

jentaminen

sen edistäminen

kirjailijavierailut; kirjanäyttelyt; lukuneuvojat

Yleisön va-

lukijat; kirjaston kirjallisen maun kas- kirjallisuuden ja lukemi- lukupiirit; kirjavinkkaukset;

listaminen

asiakkaat

Ulostulo

ihmiset, jotka ei- viedään kirjallisuus- sosiaalinen; kirjaston-

(outreach)

vät todennäköi- projekteja, kirjalli-

vattaminen

sen edistäminen

kirjanäyttelyt
kirjakahvilat, kirjavinkkauk-

käytön ja lainauksen li- set yms. tapahtumat kirjas-

(kulttuurinen sesti osallistuisi, suusvalistusta kirjas- sääminen; kirjaston nä- ton ulkopuolella
inkluusio)

eli kävisi kirjas- ton ulkopuolelle

kyvyyden lisääminen;

tossa, lukisi

lukemisen edistäminen

Laajennetulla markkinoinnilla (extended marketing) pyritään tavoittamaan niitä
periaatteessa taiteesta kiinnostuneita ihmisiä, jotka eri syistä ovat vieraantuneet tai-
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teesta ja kulttuurista (Kawashima 2006, 57). Kirjastonäkökulmasta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi digi-orientoituneiden ihmisten houkuttelemista kirjallisuuden
pariin e-kirjoja markkinoimalla tai muuten verkkopalveluita hyväksikäyttäen.
Maun kehittämisellä (taste cultivation) ja yleisön valistamisella (audience education) on tarkoitus laajentaa jo olemassa olevan yleisön kulttuurista näköalaa ja kokemuksia (Kawashima 2006, 57).
Kirjavinkkausten, lukupiirien, kirjanäyttelyiden, kirjailijavierailujen päämääränä on avartaa lukijoiden kirjallista maailmaa ja auttaa heitä mahdollisesti löytämään kirjallisuutta oman totutun lukemiskulttuurin ulkopuolelta. Kirjallisen maun
kehittämiseen voivat antaa mahdollisuuden esimerkiksi kirjastojen erilaiset ”lukuneuvoja”- tai ”lukuopaspalvelut. Ulostulo (outreach) liittyy Kawashiman mallissa
erilaisiin projekteihin, joilla taidetta viedään ulos organisaatioiden sisältä esimerkiksi sairaaloihin, vankiloihin tai kadulle. Kaikella tällä on voimakas yhteys sosiaaliseen toimintaan ja kyse onkin paitsi kulttuurisesta myös sosiaalisesta inkluusiosta (sama, 57–58).
Kirjastoissakin kirjallisuutta viedään ulos kirjastoista paikkoihin, joissa tai
joista ei päästä varsinaisiin kirjastoihin. Vankila- ja sairaalakirjastoilla on yleisten
kirjastojen historiassa pitkä perinne. Myös lukupiiri- ja kirjavinkkaustoimintaa järjestetään kirjastojen ulkopuolella esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa, kehitysvammalaitoksissa ja erilaissa muissa palveluyksiköissä. Kirjastojen kirjallisuuspalveluista voidaan siis hyvin käyttää myös termiä audience development (AD). Museopedagogian alueella tai rinnalla puhutaan nykyisin yleisötyöstä, millä tarkoitetaan museoissa tehtävää laajennettua ja kokonaisvaltaista museopedagogista toimintaa. Museopedagogiikka on museoissa tapahtuvaa opetustoimintaa, mutta yleisötyössä huomioidaan museossa kävijän kokonaiskokemus. (Kaitavuori 2007, 286.)
Kawashiman termi audience education sopii hyvin vastaamaan samaa tarkoitusta,
eli myös yleisötyöllä on tarkoitus laajentaa yleisön kulttuurista näköalaa ja kokemuksia. Kaitavuori (sama, 287) toteaakin, että ”yleisötyössä ei keskitytä pelkästään
museoon oppimisympäristönä vaan mietitään, miten museo voisi paremmin täyttää
tehtävänsä kulttuurilaitoksena ja julkisena tilana”. Tämän laajennetun tehtäväkentän, yleisötyön, toisaalta mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin itse professiolle palataan tässä tutkimuksessa luvussa 8.3 Poliittista hyötyajattelua?
Suomen kielessä tai kirjastokäytännöissä ei ole edellä mainituille toiminnoille
vakiintunutta termiä tai vakiintuneita termejä, vaan puhutaan yksinkertaisesti lukemisen ja kirjallisuuden edistämisestä. Se ja edellä mainittu lukijaneuvonta (readers’
advisory RA) voidaan toisaalta nähdä myös kolmena päämääriltään erilaisena toi82

mintana. Lukemisen edistämisellä voidaan kirjastokontekstissa ymmärtää erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa toimintaa, jolla innostetaan heitä kirjallisuuden
pariin. Tällaista toimintaa on muun muassa perinteinen lukuvinkkaus. Kirjallisuuden edistäminen taas voidaan nähdä ennen kaikkea koko kirjallisuusjärjestelmää
palvelevana kirjallisuustiedon lisäämisenä. Tehdessään kaunokirjallisuuden edistämistyötä kirjastonhoitaja puhuu kirjallisuuden puolesta, vaikka hän samalla luonnollisesti myös edistää lukemista ja palvelee lukijoita. Lukijaneuvonta, jota sanaa
Suomessa vähemmän käytetään, kuvaa taas hyvin sitä henkilökohtaista asiakaspalvelutilannetta, kun lukija esimerkiksi pyytää kirjastonhoitajaa suosittelemaan hänelle jotain luettavaa.
Kann-Christensen ja Balling kartoittivat tutkimuksessaan tanskalaisten kirjastoammattilaisten käsityksiä muun muassa siitä, minkälaisia hyötyjä he näkevät kirjallisuuden ja lukemisen edistämisellä (RA/RD) olevan. Osoittautui, että kirjastoammattilaiset ovat lähtökohtaisesti hyvin käyttäjä-orientoituneita, mutta joutuvat
tasapainoilemaan valistuksen ja kokemusten tarjonnan välillä, mitä tulee työn tarkoitukseen. Kirjastonkäyttäjien pitäisi saada hyviä ja mieluisia kokemuksia palveluista riippumatta kirjallisesta mausta, mutta toisaalta lukemisen pitäisi tehdä
heistä ”parempia, empaattisempia ja sivistyneempiä ihmisiä”. (Kann-Christensen
& Balling 2011, 251.) Ristiriitaa aiheutti myös se, että jotkut kirjastonhoitajat kokevat itsensä enemmän lukijoiksi kuin kirjastoammattilaisiksi ja mieltävät suhteensa kirjastonkäyttäjiin ”kanssalukijoina”, jolloin heidän voi olla vaikea suhtautua tasa-arvoisesti kaikkiin lukijoihin (sama, 250). Kaikkien asiakkaiden tasa-arvoinen huomioiminen on kuitenkin vaatimus, joka kirjastotyölle usein esitetään.
Kann-Rasmussen ja Balling huomauttavat, että kulttuurinen liberalisoituminen
(cultural liberation) ja asiakasorientoituminen, joka alkoi 1960- ja 1970-luvuilla ja
jatkui 1980- ja 1990-luvuilla on näkynyt myös RA/RD-toiminnassa. Ennen tuota
liberalisoitumista kirjastonhoitajan identiteetti ja kirjastotyön sisältö olivat hyvin
kirjakeskeisiä. ”Viestin oli kirja, laadun käsite oli linkittynyt humanistis-liberaaliseen traditioon ja kirjaston tarkoitus oli valistus”. (2011, 251.) Nyt liberalisoituminen tapahtui sekä kulttuurisissa normeissa että laatukriteereissä ja myös kirjastonhoitajan ammatissa, jossa se näkyi paitsi suhteessa normeihin ja arvoihin myös kirjallisissa genreissä ja kirjastonkäyttäjien käyttäytymisessä. Kann-Rasmussenin ja
Ballingin mukaan heidän tutkimuksensa osoitti, että liberalisoituminen on jättänyt
kirjastonhoitajat vaille yhteistä päämäärää ja pakottanut heidät etsimään tarkoitusta
ja merkitystä työlleen henkilökohtaiselta pohjalta. (Sama, 251.)
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Loppupäätelmänä voisi sanoa, että kirjastoammattilaisen kaunokirjallisuuteen
liittyvä ja kirjallisuusjärjestelmään kontekstualisoituva ammatillinen työ ja osaaminen ovat laaja-alaista ja asiantuntijatyön luonteista. Asiantuntijuus vaatii monipuolista kaunokirjallista osaamista ja käytännön työ myös pedagogisia taitoja. Kaunokirjallisuuteen erikoistunut kirjastoammattilainen on myös selkeästi toimenkuvansa perusteella verrattavissa muihin taideinstituutioissa työskenteleviin erikoisammattilaisiin.
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OSA II: SUOMALAISEN YLEISEN KIRJASTON
SUHDE KAUNOKIRJALLISUUTEEN: HAASTE –
HYVÄKSYMINEN – ETÄÄNTYMINEN
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4

Organisaatioteoreettinen ja
kulttuuripoliittinen viitekehys

Tutkimuksen osan II tarkoituksena on analysoida kirjallisuuslähtöisestä näkökulmasta sitä historiallista kehitys- ja muutosprosessia, joka suomalaisessa yleisessä
kirjastolaitoksessa on tapahtunut sen noin 130-vuotisen historian aikana. Koska tutkimuksen tutkimuksellinen fokus ei kuitenkaan ole historiantutkimuksessa, vaan
tutkimuksen alaan liittyen kirjallisuussosiologisessa tutkimusperinteessä, on tässäkin lähtökohtaisesti kysymys siitä, miten kaunokirjallisuus ja kirjasto kohtaavat
yleisen kirjastolaitoksen eri kehitysvaiheissa.
Osassa I tarkastelun teoreettinen näkökulma tukeutuu kirjallisuussosiologiseen
perinteeseen ja järjestelmätutkimukseen. Koska tässä osassa yleistä kirjastolaitosta
tarkastellaan tutkimuksen luonteen vuoksi ensisijaisesti kulttuurilaitoksena, ja kaunokirjallisuuslähtöisen näkökulmansa vuoksi muihin taidelaitoksiin verrattavana
organisaationa, on organisaatioteoreettinen näkökulma nostettu järjestelmäteoreettisen näkökulman rinnalle. Nämä kaksi teoriakenttää ovat lähellä toisiaan. Esimerkiksi Risto Harisalo (2008, 195) korostaa, että juuri järjestelmäteoreettinen tutkimus avasi organisaatiotutkimukselle mahdollisuuden laaja-alaiseen organisaatioiden ja toimintaympäristön välisten suhteiden tutkimiseen korostaen, että ”[j]ärjestelmäteoria päätti aikakauden, jolla organisaatiot olivat itsessään merkittäviä tutkimuksen ja kehittämisen kohteita ilman toimintaympäristöään ja muita organisaatioita”. Huomautettakoon myös, että esimerkiksi myöhemmin luvussa 4.1 instituution käsitteen määrittely on hyvin lähellä sitä, miten esimerkiksi Skyttner tai
Schmidt määrittelevät järjestelmän rajautumista.
Organisaatioteoriat ja niitä soveltanut aikaisempi tutkimus selittävät kuitenkin
tätä tutkimusta hyödyttävällä tavalla organisaatioiden institutionalisoitumisen. Ne
huomioivat organisaatioon vaikuttavien paitsi sisäisten myös ulkoisten ympäristötekijöiden, toimintaympäristön ja sidosryhmien historiallisen merkityksen ja vaikutukset mahdollisiin organisaatioiden muutosprosesseihin. Koska tutkimuksen
tässä osassa kysytään, minkälaiseksi määräytyi kaunokirjallisuuden asema yleisen
kirjastolaitoksen institutionalisoitumisessa ja minkälaisia vaikutuksia instituution
muutoksilla siihen oli, hyödyntää instituutioteoreetikkojen tuottama tutkimus ja käsitteistö sen selittämistä.
Järjestelmätutkimuskin tarjoaa kuitenkin myös tutkimuksen osassa hyödynnettäviä näkökulmia. Kuten on todettu, järjestelmäteoreettisessa ajattelussa organisaatiot nähdään toimijoina, joilla on muun muassa uniikki historia, omat säännöt ja
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päätöksentekokäytäntö (esim. Jalava 2013, 101). Nämä kolme elementtiä ovat keskeisiä tähänkin tutkimuksen osaan liittyvässä analyyttisessä tarkastelussa.
Tässä luvussa tarkastellaan niitä teoreettisluontoisia lähtökohtia ja käsitteistöä,
jotka liittyvät organisaatioihin ja niiden institutionalisoitumiseen sekä tekijöitä,
jotka toimintaympäristöstä nousevina vaikuttavat institutionaalisiin muutoksiin
sekä elementteinä yleisen kirjaston määrittymiseen instituutiona (luku 4.1). Luvussa 4.2 määritellään yleisen kulttuuripolitiikan roolia ja vaikutusta suomalaisten
julkisten kulttuurilaitosten kehitykseen. Kulttuuripolitiikan tuottamat asiakirjat
ovat keskeisiä myöhemmissä yleisen kirjaston kehitysvaiheiden tarkastelussa
4.1

Organisaatiot ja institutionalisoituminen

Philip Selznick kehitti jo 1940-luvulla teorian instituutioista ja niiden suhteesta organisaatioihin (Scott 2014, 23). Selznick määritteli organisaation rationaalisen toiminnan rakenteellisena ilmauksena ja mekaanisena instrumenttina spesifien tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiot syntyvät siis aina tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Organisaatioon vaikuttavat kuitenkin paitsi sen itse itselleen asettamat
tavoitteet myös ympäristöstä tulevat paineet. (Selznick 1948, 25.) Kun organisaatiot omaksuvat itselleen eriytyneet arvot, ne eivät Selznickin (sama) mukaan ole
enää pelkkiä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan organisaatioiden halutaan myös säilyvän. Ajan kuluessa organisaatiot muuttuvat instituutioiksi juuri arvosidonnaisen luonteensa vuoksi, ja kun organisaation ylläpitämisellä ei ole enää
vain välineellistä merkitystä, siitä tulee myös kamppailua tuon ainutlaatuisen arvomaailman säilyttämisestä (Scott 2014, 24–25). Tässä johtajuudella on ratkaiseva
rooli (sama).
Tutkittuaan julkisten instituutioiden syntyä ja sitä, miksi toiset instituutiot säilyvät ja menestyvät ja toiset eivät, Arjen Boin ja Tom Christensen (2008, 281) päätyivät myös huomioon, että institutionalisoituminen ei ole sattumaa, vaan tulosta
tehokkaasta johtamisesta, joka on tiettyjen strategioiden ja käytäntöjen soveltamista. Johtajien on esimerkiksi huolehdittava siitä, että työntekijät sisäistävät organisaation yhteiset ydinarvot, perusideologian, myytit ja säännöt. (Sama, 284–285.)
Instituution arvoja edistetään muun muassa tiedotus- ja suhdetoiminnalla, sekä luomalla omia symboleita ja organisatorisia myyttejä ja legendoja, jotka välittävät
viestiä näiden arvojen historiallisesta alkuperästä (sama, 285). Organisaatioiden sisällä historiallisesti syntyneitä arvosidonnaisia institutionalisoituneita myyttisiä tarinoita voi liittyä myös esimerkiksi ammatteihin ja koulutukseen (Meyer & Rowan
1991, 41).
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Kun organisaation formaalinen rakenne kiinnittyy institutionaalisen ympäristön edustamiin arvoihin ja myytteihin, se osoittaa toimintansa olevan yhteisten arvojen mukaista ja tarpeellista. Tätä kautta organisaatio pyrkii ansaitsemaan legitimiteettinsä. (Meyer & Rowan 1991, 50.) Legitimiteetin saavuttamisessa tärkeää on,
että instituutio nauttii yleistä tukea, se on laajasti hyväksytty ja se huomioidaan.
Sen toimintatavasta on tullut sen ”tavaramerkki”, ”[s]itä arvostetaan ei vain sen
vuoksi, mitä se tekee, vaan mikä se on”. (Boin & Christensen 2008, 273.) Esimerkiksi yleinen kirjasto on tässä mielessä kansainvälisesti tunnettu ”tavaramerkki”
kuten vaikkapa posti tai poliisi. Kaikilla kolmella instituutiolla on erityiset toiminta-alueensa, niitä arvostetaan ja ne ovat legitimoineet asemansa yhteiskunnassa.
Organisaatioiden on myös vastattava toimintaympäristöstä tuleviin haasteisiin
ansaitakseen legitimiteettinsä. Vastatakseen haasteisiin organisaatiot usein pyrkivät
samankaltaistumaan erityisesti kehitysvaiheissa, jolloin organisaatioiden ympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät organisaatioilta vastaamista muutoksiin omaksumalla esimerkiksi uudenlaisia tapoja toimia.
Uusinstitutionalistit (DiMaggio, Powell, Scott, Meyer) toivat organisaatioiden
ja ympäristön välisten suhteiden analysointiin tärkeän institutionaalisen isomorfismin käsitteen, jonka avulla organisaatioiden samankaltaistumista voidaan selittää
(Scott 2014, 51). Lähtökohtana erityisesti Powellilla ja DiMaggiolla oli ajatus, että
organisaatioista on tullut toistensa kaltaisia. Kun organisaation toimijoille tuli tarve
muuttaa ja kehittää omia organisaatioitaan, niistä paradoksaalisesti alkoikin kehittyä samanlaisia (DiMaggio & Powell 1991b, 65). Isomorfismi on siis käsite, jolla
kuvataan instituutioiden tai organisaatioiden taipumusta ottaa mallia toisistaan tai
jopa samaistua toisiinsa, kun organisaation on ulkoisten vaatimusten tai paineiden
vuoksi tehtävä rakenteellisia tai organisatorisia muutoksia. Mallia otetaan mielellään organisaatioista, jotka menestyvät, koska niiden katsotaan toimivan tehokkaammin. DiMaggio ja Powell korostavat, että menetelmät tai toiminnot eivät kuitenkaan ole aina siirrettävissä toiseen organisaatioon, jolloin tuloksena saattaa olla
myös tehokkuuden väheneminen, ja varsinkin organisaation oman identiteetin ja
arvojen häviäminen. (1991b, 73.)
Isomorfiaa, samankaltaistumista, voi Powellin ja DiMaggion (1991b, 150) mukaan tapahtua kolmen eri mekanismin kautta. Näitä mekanismeja he nimittävät
koersiiviseksi, mimeettiseksi ja normatiiviseksi. He (sama) huomauttavat myös,
että nämä mekanismit eivät käytännön tasolla ole aina kaukana toisistaan.
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Koersiivinen isomorfismi johtuu poliittisista tai organisaation legitimiteettiin
liittyvistä seikoista. Se on tulosta organisaation yläpuolella olevien organisaatioiden pakottavasta tai epämuodollisesta painostuksesta sekä yhteiskunnan kulttuurisista odotuksista. (Sama.)
Mimeettistä isomorfismia voidaan pitää jonkinlaisena normaalinakin reaktiona
epävarmuuteen. Kun esimerkiksi organisaation päämäärät ovat hämäriä tai ympäristö luo epävarmuutta, organisaatio pyrkii samaistumaan muihin organisaatioihin.
Mimeettinen mallintuminen on siten vastaus epävarmuuteen, ja se voi tapahtua
muun muassa omaksumalla jokin innovaatio, kun se koetaan tehokkaaksi.
(Sama, 151.) Esimerkiksi Verna L. Pungitore (1995, 25) kuvaa yleisen kirjaston
institutionalisoitumista innovaationa ja sen leviämisenä (diffusion). Organisatoriseen innovaatioon ja sen leviämiseen liittyy hänen (sama) mukaansa jokin organisaatiolle uusi ajatus, organisaation kuuluminen johonkin järjestelmään, muutosagentit, innovaatiota levittävät viestintäkanavat, innovaation omaksuminen yhteiskunnan jäsenten keskuudessa sekä muutoksen tapahtuminen yksittäisissä organisaatioissa ja/tai yhteiskunnassa uuden ajatuksen leviämisen seurauksena.
Normatiivinen isomorfismi liittyy tavallisesti professionaalisuuteen (DiMaggio & Powell 1991b, 67). Sen kautta esimerkiksi haetaan kognitiivista legitimiteettiä ammatilliselle autonomialle. Alueelliselle professionaalisuudelle on tyypillistä samanlainen koulutustausta ja verkostoituminen, joiden kautta normatiivinen isomorfismi tapahtuu. (Sama.)
Yleinen kirjasto instituutiona
Yhdysvalloissa yleisen kirjaston konsepti ”innovaationa” alkoi Bostonista 1800luvun puolivälissä, kun perustettiin Boston Public Library, ja sille luotiin organisatorinen ja hallinnollinen rakenne sekä muotoiltiin tarkoitus ja alustavat päämäärät
ja tavoitteet (Pungitore 1995, 17). Pirjo Vatanenkin (2002, 23) väitöstutkimuksessaan suomalaisen kirjastolaitoksen varhaisvaiheista pitää amerikkalaisesta Public
Library Movementista vaikutuksia saaneena, jo olemassa kirjastoinstituutiossa ”manifestoituneena innovaationa” sitä prosessia, jossa suomalaisen sääty-yhteiskunnan kansankirjastoista alkoi kehittyä kansalaisyhteiskunnan kirjasto. Public
Library Movementin kansainvälisessä omaksumisessa voidaan siis katsoa tapahtuneen eräänlainen mimeettinen samaistuminen (DiMaggio & Powell), jossa se uutena innovaationa omaksuttiin olettaen sen edustavan jotain parempaa ja malliksi
kelpaavaa.
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Boinin ja Christensenin (2008, 283) mukaan yksi periaate julkisten organisaatioiden institutionalisoitumisessa on, että instituution rakentajat valvovat ja seuraavat jatkuvasti arvoja ja normeja, jotka nousevat esiin ja arvioivat asetettuja päämääriä ympäristön arvojen ja odotusten mukaisesti. Yleisen kirjaston arvoksi käyttäjille
nousi vähitellen kaunokirjallisuuden, erityisesti kertomakirjallisuuden saatavuus ja
saavutettavuus, ja kirjastoinstituution rakentajat niin meillä Suomessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa mukauttivat omia tavoitteitaan ja päämääriään kirjastojen
suhteen käyttäjien arvojen mukaisiksi. Tätä kehityskulkua tarkastellaan tutkimuksen tässä osassa (luku 5).
Pungitore liittää käsitteeseen innovaatio myös termin muutos, ja usein niitä
käytetäänkin vaihtoehtoisesti (1995, 8). Innovaatio tai muutos määritellään minä
tahansa ajatuksena, käytäntönä tai kohteena, joka katsotaan uudeksi ja joka voidaan
joko ottaa käyttöön tai hylätä (sama). Pungitoren mukaan niiden ero voidaan kuitenkin nähdä siinä, että toiset organisaatiot omaksuvat uudet ajatukset aikaisemmin,
eli toimivat eräänlaisina muutosjohtajina.
Muutoksen tai innovaation toimeenpanossa tärkeitä ovat myös muutosagentit
(change agents), jotka ovat yleensä johtajia tai muita ammattilaisia, jotka pyrkivät
vaikuttamaan organisaatioon siten, että innovaatio tulee hyväksytyksi. He voivat
tulla myös toimintaympäristöstä (sama, 10). Monet muutostarpeet ja ideat ovatkin
saaneet alkunsa toimintaympäristöstä kirjaston ulkopuolelta. Yleisten kirjastojen
toimintaympäristöä ovat erityisesti tietyt hallinnolliset virastot, muut kirjastot, koulutuslaitokset, ammatilliset lehdet ja järjestöt sekä paikalliset kirjastonkäyttäjät (vrt.
Pungitore 1995, 11). Usein idea pannaan käytäntöön yhdessä yksittäisessä kirjastossa. Kun muutoksen prosessi johtaa innovaation hyväksymiseen yhdessä organisaatiossa, diffuusion prosessi vaikuttaa muihin saman instituution toimijoihin, Pungitore huomauttaa (1995, 10. vrt. mimeettinen isomorfia).
Yleisten kirjastojen institutionalisoitumiseen liittyy myös tiettyjä toiminnallisia piirteitä, jotka ovat levinneet maasta toiseen. Eräänlaiseksi innovaatioksikin
voidaan kutsua esimerkiksi dokumenttien organisointiin, hakuun ja paikallistamiseen kehitettyä luokitusjärjestelmää, joka on samantyyppisenä käytössä useissa
maissa. Ragnar Audunson (1996, 28) nostaa esille myös kirjastonhoitajan ja kirjastonkäyttäjän välisen – Audunsonin termiä käyttäen – ”paternalistinen” suhteen,
joka syntyi jo kirjastoliikkeen alkuaikoina, jolloin kirjastonhoitajien tehtävä oli sopivan ja valistavan luettavan avulla pitää alemmat kansankerrokset erossa yhteiskunnallista levottomuutta mahdollisesti aiheuttavasta kirjallisuudesta. Audunsonin
(sama, 31–32) mukaan hyvin varhain kirjastoliikkeessä tunnustettiin myös, että
viihde ja eskapismi kuuluvat yleiseen kirjastoon, koska ne massoja kiinnostavina
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lisäävät kirjastonkäyttöä. Tosin Audunson huomauttaa, että tämä puoli kirjaston
roolissa on aina aiheuttanut ammatillisia konflikteja, koska korkeakulttuuria, informaatiota ja tietoa on pidetty suositumpana ja arvokkaampana kirjastoa legitimoivana tarjontana, kun taas kirjastonkäyttäjille viihde saattaa olla tärkein arvo
(sama). Tämä kysymys nousee keskeiseksi myös omassa tutkimuksessani.
Kirjaston historiallisten ja funktionaalisten ominaispiirteiden kautta voidaan
myös Francis L. Miksan mielestä määritellä kirjastoa instituutiona. Hänen (1992,
231) mukaansa kirjasto on yhteiskunnallinen instituutio, jolla on materiaalisen, organisatorisen ja intellektuaalisen pääomansa kautta itsessään kyky ilmaista funktionsa yhteiskunnan rakenteissa. Sen materiaalinen pääoma sisältyy kokoelmiin, palveluihin ja erikoisvälineistöön. Sen organisatorinen pääoma sisältää hallinnolliset
rakenteet ja henkilökunnan ja intellektuaalinen pääoma ilmenee kirjaston ”ideasysteemeinä”, joita edustavat esimerkiksi luokitus- ja luettelointijärjestelmät tai kirjaston valintapolitiikka. (Sama.)
Edellä (Meyer & Rowan, Boin & Christensen) kuvattiin, miten organisaation
institutionalisoitumiseen liittyvät erilaiset myyttiset elementit. Näitä myyttejä liittyy myös ammatteihin. William F. Birdsallin (1994, XII) mukaan yleisen kirjaston
kirjastoammatillisuus on ”myytti” kirjastosta paikkana (as place), jota määrittävät
muun muassa sitoutuminen kirjastoon instituutiona, painetusta materiaalista koostuva kokoelma, yksittäisen kirjaston autonomisuus, demokraattisuus, liberalismi ja
humaanisuus sekä kunta toimintaympäristönä. Se kehittyi jo yleisen kirjaston alkuvaiheessa 1800-luvun lopulla, mutta kuten hän (sama) huomauttaa, se on vähitellen
heikkenemässä. Sen tilalle oli 1990-luvulla tulossa kirjastoa instituutiona määrittävä elektronisen kirjaston myytti” (the myth of the electronic library). Jälkimmäisen myytin syntymiseen hän pitää syynä sitä, että kirjastoammattilaisten oli näin
helpompi samaistua yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Sama.) Tällöin digitalisaatio ja
tietoyhteiskunta-ajattelu tulivat keskeisiksi yhteiskuntaakin määrittäviksi elementeiksi.
DiMaggion ja Powellin mukaan normatiivisessa institutionaalisessa samankaltaistumisessa merkittäviä tekijöitä ovat paitsi yhtäläisen koulutuksen tuottama samankaltainen professionaalinen ajattelu myös ammatilliset verkostot, joiden kautta
uudet mallit leviävät nopeasti. He (1991b, 71) toteavat muun muassa, että ammatilliset verkostot ja järjestöt ovat välineitä professionaalisiin käytäntöihin ja normatiivisten sääntöjen uusiin määrittelyihin ja niiden tunnetuksi tekemiseen. Tällaiset
mekanismit tuottavat tietyllä organisatorisella alueella samanlaisissa asemissa olevia, lähes samankaltaisesti asennoituvia yksilöitä, jotka voivat syrjäyttää perinteiset
vaihtoehdot, jotka muuten voisivat muokata organisatorista käyttäytymistä (sama).
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Yleistä kirjastoa ja sitä määrittävässä institutionalisoitumiskehityksessä keskeisenä tekijänä on ollut 1927 perustettu IFLA. Tästä järjestöstä on muodostunut
muun muassa merkittävä professionaalinen normi-määrittäjä erityisesti 1950-luvulta alkaen. Audunson (1996, 39) huomauttaakin, että mahdollisesti IFLAlla on
ollut suurempi valta kuin akateemisilla koulutusinstituutioilla, kun puhutaan yleisten kirjastojen toimijoiden päivittäisistä operatiivisista toiminnoista. Myös Euroopan Unioniin kuuluville maille on luotu yhteistä kirjastopolitiikkaa ja yhteisiä käytäntöjä 1990-luvulta alkaen. Esimerkiksi osallistumisesta niin sanotun tietoyhteiskunnan rakentamiseen tuli eri maiden yleisten kirjastojen yhteinen projekti (esim.
Thorhauge ym. 1997). Kansainvälisellä kirjastopolitiikalla onkin ollut merkittävä
vaikutus myös niihin kansallisiin linjauksiin, jotka ovat muuttaneet kirjastojen institutionaalista luonnetta viimeisten vuosikymmenien aikana, kuten tässäkin tutkimuksessa myöhemmin osoitetaan.
Audunson (1996, 34–35) näkee 1930-luvulla ja toista maailmasotaa seuranneina kahtena vuosikymmenenä muotoutuneen kaksi kansainvälistä ideologialuonteista trendiä liittyen kirjastonhoitajuuteen. Kun poliittiset uhat yhteiskunnallista
demokratiaa kohtaan 1930-luvulla kasvoivat, kirjastoja alettiin kuvata instituutioina, jotka voisivat olla keskeisessä roolissa demokratian säilyttämisessä ja puolustamisessa. Ne nähtiin tämän 1930-luvulla syntyneen tradition puitteissa liberaaleina ja humaaneina instituutioina, jotka puolustavat avointa yhteiskuntaa. Kirjastot
alettiin liittää myös tasa-arvoon, yhtäläisiin mahdollisuuksiin itsensä kehittämiseen
sekä materiaalisista resursseista riippumattomiin elämän valintojen tekemiseen.
(sama; vrt. Birdsall.)
Toisin sanoen tasa-arvon ja demokraattisten arvojen puolustamisesta voidaan
tässä mielessä katsoa tulleen kirjastoille yksi merkittävä tavoite. Audunson (sama,
35) katsoo näiden arvojen puolustamisen nousemisen keskeiseksi kirjastojen ideologisessa ajattelussa liittyvän sosiaalidemokraattisen poliittisen ajattelun nousuun
erityisesti Skandinavian maissa, Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa ennen toista
maailmansotaa ja heti sen jälkeen. Audunson (sama) korostaa vielä, että 1960- ja
1970-luvuilla nämä kirjaston tarkoitukseen liittyvät periaatteet ”ankkuroitiin” ja
institutionalisoitiin kirjastolaeissa, manifesteissa ja ohjelmissa. Toisaalta kirjastoinstituutioon viime vuosikymmeninä vaikuttaneet yhteiskunnalliset ja muut kirjastolaitoksen ulkopuoliset tekijät ovat haastaneet nämä periaatteet ja aiheuttaneet
muutoksia kirjastopoliittisessa ajattelussa. Näitä muutosprosesseja ja niiden vaikutuksia tarkastellaan suomalaisen kirjastopolitiikan näkökulmasta myöhemmin tutkimuksen tässä osassa.
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Yleisen kirjaston institutionaalisista arvoista
Kuten aikaisemmin todettiin, organisaatioiden institutionalisoitumisprosessissa on
organisaation arvoilla keskeinen merkitys. Jokaisella yksittäisellä kirjastolla on
oma historiansa ja kulttuurinsa sisältäen tietyn arvojärjestelmän, uskomukset, käsitykset ja eettiset periaatteet, jotka ohjaavat organisaation jäseniä (Pungitore 1983,
14). Yleisellä kirjastolla instituutiona on myös tiettyjä arvoja ja arvojärjestelmiä,
jotka ovat muotoutuneet ja yhtenäistyneet ohjaamaan esimerkiksi kirjastonhoitajuuden ammattietiikkaa jopa kansainvälisesti.
Kirjassaan Our Enduring Values Michael Gorman (2000, 17) toteaa, että kirjastonhoitajuudessa tarkoituksenmukaisuus, hyödyllisyys ja käytännöllisyys ovat
aina olleet keskeisiä arvoja. Myös Jesse H. Shera korostaa koko kirjastoinstituution
hyötyajatteluun perustuvaa luonnetta. Hän (1970, 30) sanoo olevansa vakuuttunut,
että kirjaston rooli on maksimoida kaikenlaisten tallenteiden hyötykäyttö yhteiskunnassa. Kirjaston palvelun kaksi peruspilaria ovat tieto aineistosta ja niiden lähteistä sekä asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunteminen (Shera 1976, 64). Sheran
kirjastoon ja kirjastonhoitajuuteen liittämät arvot ovat siis hyvin pitkälle aineistosidonnaisia. Kun aineiston valinta voi kirjastossa olla arvo- tai kysyntäsidonnaista,
ratkaisevaa on Sheran (sama, 51–52) mielestä, minkälaisena nähdään kirjastonhoitajan vastuu tallennetusta tiedosta.
Kuten kirjastojen kirjavalintaakin ohjaamassa (ks. 3.2.1), Gormanin mukaan
kirjastonhoitajuuden ohjeina yleisestikin ovat vuosikymmeniä olleet niin sanotut ”Ranganathanin lait” (2000, 19). Intialaisen S. R. Ranganathanin jo vuonna
1931 muotoilemat ohjeethan hyvin yksinkertaisesti ja käytännöllisesti kertovat periaatteista, joilla siis paitsi kirjavalintaa tulisi tehdä, kirjastoa pitäisi hoitaa niin, että
siitä ja sen kokoelmista saatava hyöty olisi maksimaalinen. Ranganathan on sisällyttänyt niihin arvoperustan, joka liittää kirjaston rationaalisuuteen, demokratiaan,
palveluajatteluun sekä Gormanin käyttämään termiin stewardship34 (suom. kirjastonhoito) (sama).
Gorman on muotoillut kahdeksan hänen mielestään kirjastotyöhön liittyvää pysyvää arvoa35: kirjastonhoito (stewardship), palvelu (service), intellektuaalinen va-

34

Käytän jatkossa Gormanin termistä stewardship käännöstä kirjastonhoito, joka kuvaa mielestäni sisällöllisesti Gormannin tarkoitusta ja soveltuu hyvin suomen kielen kirjastonhoitaja/kirjastonhoitajuus
termien kontekstiin.
35
Arvojen taustalla ovat paitsi Ranganathanin ”viisi lakia”, neljän muun kirjastoalan vaikuttajan eri
vuosikymmeninä muotoilemat arvoperiaatteet.
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paus (intellectual freedom), rationalismi (rationalism), lukutaito ja oppiminen (literacy and learning), oikeudenmukainen pääsy tallennettuun tietoon ja informaatioon (equity of access to recorded knowledge and information), yksityisyys ja demokratia (privacy and democracy) (2000, 26–27). Kirjastonhoito (stewardship)
Gormanin arvoperiaatteena tarkoittaa kolmea asiaa: tallennetun tiedon säilyttämistä tuleville sukupolville, että hekin tietäisivät siitä, mitä me nyt tiedämme; kirjastonhoitajien koulutuksen vaaliminen ja kehittäminen siten, että perusarvot säilytetään; kirjastoista huolehtiminen ja niiden säilyttäminen siten, että ne ansaitsevat
kunnioitusta yhteisössään (2000, 58–59).
Lukutaitoon ja oppimiseen Gorman sisällyttää kolme peruslähtökohtaa. Ensimmäinen on lukutaitoon ja lukemisen rakkauteen kannustaminen. Toinen on elinikäiseen lukemiseen kannustaminen ja kolmas lähtökohta on luoda yleisestä kirjastosta lukutaidon kasvattamisen keskus. (Sama, 27.) Lukutaidossa ei ole Gormanin
mukaan kysymys vain kyvystä lukea ja kirjoittaa, vaan myös itsensä ilmaisusta
(sama, 119). Jokaisen kirjastonhoitajan tehtävä on Gormanin (sama, 124) mielestä
edistää tässä mielessä lukutaitoa ja kaikin tavoin rakentaa ja ylläpitää kokoelmia,
jotka huomioivat tämän kirjaston ”mission”.
David McMenemy ja Catherine Foster arvioivat vuonna 2012 eri maiden36 kirjastojen eettisiä ohjelmia tai koodeja37 vertaamalla niitä Gormanin kahdeksaan periaatteeseen, joita he pitävät ”ehkä kunnianhimoisimpana yrityksenä määritellä perusarvot kirjastoammatille S. R. Ranganathanin viiden kirjastotieteen lain jälkeen”
(sama, 251). Suosituimmat arvot olivat McMenemyn ja Fosterin vertailussa palvelu, yksityisyys, oikeudenmukaisuus kirjastonkäytössä, kirjastonhoito ja intellektuaalinen vapaus. Vähiten suosiota saanut arvo oli rationalismi kaikissa vertailussa
mukana olleissa ohjelmissa (sama, 249).
Merkittävin ero oli, että 2010-luvulla lukutaidon ja oppimisen edistämiseen
liittyvä periaate oli hävinnyt eettisistä koodistoista kokonaan, kuten McMenemy ja
Fosterkin toteavat (sama, 261). Liittyisikö tämä mahdollisesti samaan ilmiöön, johon Kann-Rasmussen ja Balling kiinnittivät omassa tutkimuksessaan huomiota (ks.
luku 3.2.3). Yleisten kirjastojen liberalisoitumiskehitys on johtanut siihen, että kirjallisuuden ja lukemisen edistämistyötä tekevät kirjastonhoitajat kokevat jääneensä
vaille yhteistä päämäärää ja tarkoitusta, jolloin työn perusteita on etsittävä henkilökohtaisista motiiveista ja arvoista (Kann-Rasmussen ja Balling, 2014, 251).

36

Arvioinnissa oli mukana 36 maan kirjastojen eettiset periaatteet.
Eri maiden eettiset koodistot on koottuna IFLAn sivustolla Professional Codes of Ethics for Librarians Professional (http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians#nationalcodes)
37
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4.2

Kulttuuripolitiikka kirjastopolitiikan määrittäjänä

Lähtökohtaisesti tutkimuksessa yleinen kirjasto sijoitetaan kulttuurin alueeseen ja
sen katsotaan perusluonteeltaan ja historialtaan vertautuvan muihin julkisin varoin
tuettuihin taide- ja kulttuuri-instituutioihin kuten arkistoihin, museoihin, teattereihin tai orkestereihin. Kulttuuri-instituutioiden tutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin huomioitava, että kaikki kulttuurin alueella toimivat instituutiot ja yksittäiset
organisaatiotkin ovat hyvin erilaisia, mutta kuten Kangas ja Vestheiminkin (2010,
271) korostavat, niissä on kaikissa jotain yhteistä (something in the walls), jota voidaan nimittää institutionaaliseksi perinnöksi (institutional heritage).
On myös ns. hybridi-organisaatioita, joilla on ominaisuuksia eri instituutioista
(sama). Jossakin mielessä kirjastojen voidaan katsoakin olevan tässä mielessä hybridi-organisaatioita, koska ne institutionaaliselta perinnöltään edustavat esimerkiksi myös arkistoja (vrt. kirjaston funktio kirjallisuuden säilymisessä). Toisaalta
järjestelmäteoreettisesti tarkastellen voidaan puhua yleisestä kirjastolaitoksesta polyfonisena organisaationa, joka ei ole funktionaalisesti eriytynyt toteuttamaan vain
yhden järjestelmän kodifikaatioita. Yleinen kirjasto toimii kulttuurin kentällä monella taiteen ja kulttuurin osa-alueella: kirjallisuuden, musiikin, elokuvan tai yleisen kulttuuritoiminnan alueilla.
Tyypillinen piirre instituutioissa on, että ne ovat suhteellisen pysyviä, mikä tarkoittaa, että niiden on täytynyt toimia kauan. Kulttuurin alueella puhutaan traditionaalisista kulttuuri-instituutioista kuten teatterit, oopperat, museot, galleriat, arkistot ja kirjastot, joilla on satoja vuosia vanha historia. Sosiologisesta näkökulmasta
tarkastellen on keskeistä ymmärtää, mitä tämä pysyvyyden aspekti tarkoittaa. Instituution luonteeseen kuuluu, että se toimii ja käyttäytyy niin, että se kykenee reprodusoitumaan ja turvaamaan olemassaolonsa myös tulevaisuudessa. Säilyäkseen
instituutio on riippuvainen ympäristöstään, ja sen on jatkuvasti todistettava täyttävänsä jotain yhteiskunnallisia tarpeita sekä pyrittävä toteuttamaan jotakin päämääriä, odotuksia ja toimintoja, joita mikään muu instituutio ei tee. (Kangas & Vestheim 2010, 272.) Koska jokainen yksittäinen organisaatio assosioituu johonkin instituutioon ja sillä on hallitsevia, erottuvia ja identifioivia elementtejä tuon instituution kanssa, pitäisi jokaisen kulttuurin alueella toimivan organisaation olla osallisena siinä ymmärryksessä, jota kutsutaan kulttuurin konseptiksi (sama, 271).
Koska tutkimuksen tässä osassa pyritään analysoimaan suomalaisen yleisen
kirjaston kehitystä myös suomalaisen kulttuuripolitiikan luomassa kontekstissa, on
tarpeellista tarkastella kulttuuripolitiikan käsitettä ja sen historiallisia ulottuvuuksia.
Pyrinkin seuraavassa määrittelemään pääpiirteittäin kulttuuripolitiikan kehityksen
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päälinjauksia, kehitysvaiheita ja käytäntöjä. Määrittelyssä ja tarkastelussani käytän
hyväkseni valikoiden saatavilla ollutta aineistoa, jota kulttuuripolitiikan tutkijat
ovat tuottaneet.
Simo Häyrysen (2015, 11) mukaan kulttuuripolitiikka on ”sääntelyä, jossa asiantuntijat rakentavat sisäänotoin ja poissuljennoin kuvan kulttuurisista ilmiöistä ja
olosuhteista ja pyrkivät siten parantamaan niitä ympäristön muokkaaman tarkoituksenmukaisuuden pohjalta”. Kulttuuripolitiikan alueeseen kuuluvat siis Häyrysen mukaan kulttuuriset ilmiöt ja asiantuntevat toimijat, jotka kulttuuripolitiikkaa
säätelevät.
Kulttuuripolitiikka hoidetaan erityisen järjestelmän kautta, joka on poliittisen
järjestelmän alajärjestelmä. Sen tarkoituksena on tuoda palvelut ja tuotteet kansalaisten ulottuville. (Vestheim 2009, 32.) Vestheimin mukaan kulttuurin alueeseen
kuuluvat kaikki ne kulttuuriksi kutsutut yhteiskunnan toiminnot kuten palvelut,
tuotteet, välitys, jakelu ja kulutus, jotka liittyvät taiteeseen tai kulttuuriperinteen
ylläpitoon. Kulttuurin alueeseen kuuluu myös rahallinen, organisatorinen, informatiivinen tai normatiivinen päättäjien taholta tuleva tuki, joka edellä mainittuihin toimintoihin kohdistetaan. Tähän alueeseen kuuluu myös poliittisen järjestelmän kulttuuriin kohdistama ideologinen ja poliittinen kiinnostus. (Sama.)
Toisaalta kulttuuripolitiikka ja sen harjoittaminen on toisarvoista suhteessa
kulttuurin tuotteisiin, luovaan työhön tai kulttuurin tuotteiden välittämiseen. Kulttuuripolitiikka syntyy vasta, kun poliittinen ja taloudellinen järjestelmä alkaa suoraan ja aktiivisesti osallistua taloudellisesti, hallinnollisesti, ideologisesti tai normatiivisesti kulttuurin tuotantoon tai vastaanottoon. (Vestheim 2009, 33; vrt. Kangas & Pirnes 2015.)
Julkisesti rahoitettujen kulttuurilaitosten rahoituksessa ja ohjauksessa on merkittävä osuus julkisella kulttuuripolitiikalla. Kulttuuripolitiikka muodostuu kolmen
osapuolen intresseistä ja niiden välisistä suhteista (Vestheimin 2009, 33). Nämä
osapuolet ovat ensinnäkin kulttuuripoliittinen järjestelmä (A), joka kansallisella tasolla koostuu eduskunnasta, kulttuuriasioista vastaavasta ministeriöstä virastoineen
sekä mahdollisine riippumattomine toimielimineen (Vestheim: arm’s lengt bodies),
joiden oletetaan koostuvan poliittisesti sitoutumattomista asiantuntijoista ja virkamiehistä. Kuitenkin nämä elimet ovat budjettivastuussa ministeriölle, ja ne ovat
myös velvollisia noudattamaan ministeriön poliittisia linjauksia. Kiistanalaista
usein onkin, kuinka itsenäistä niiden toiminta on, lisää Vestheim. (Sama.)
Toisen osapuolen (B) muodostavat kulttuurin tuottajat, välittäjät ja jakajat,
jotka voivat olla yksityisiä henkilöitä, kuten artisteja, kriitikoita, kustantajia tai kir97

jastonhoitajia. Ne voivat olla myös instituutioita, kuten museoita, teattereita, kustantamoita tai kirjastoja. Kolmas ryhmä (C) kulttuuripolitiikan toimintakentällä on
yleisö, käyttäjät ja kuluttajat, joka on heterogeeninen ryhmä kansalaisia. Se voidaan
edelleen jakaa kahteen ryhmään: todellinen yleisö, joka käyttää aktiivisesti kulttuuripalveluita lukijoina, kuuntelijoina, katselijoina sekä potentiaalinen yleisö, eli ryhmät tai yksilöt, jotka kulttuuripolitiikan avulla halutaan todelliseksi yleisöksi.
(Sama, 34.) Kulttuuripolitiikan tähän toimintalohkoon voidaan sijoittaa aikaisemmin (luku 3.2.3) kuvatut audience development tai yleisötyö.
Kulttuuripolitiikasta ja kulttuuripoliittisesta järjestelmästä puhuttaessa kysymys on myös eri toimijoiden autonomiasta. Tällöin pitää Vestheimin (sama, 35)
mukaan kysyä, kenen autonomia suhteessa kenen tai minkä toisen autonomiaan.
Kulttuurin tuottajien, välittäjien ja jakajien autonomiassa on kysymys niiden suhteesta poliittiseen ja taloudelliseen järjestelmään, eli A:n suhteesta B:hen. Kysymys
on siis siitä, kuinka riippuvaisia tai riippumattomia ne ovat tai haluaisivat olla poliittisesta ja taloudellisesta järjestelmästä. Käsitykset ja ymmärrys autonomiasta
vaihtelee myös eri toimijoiden välillä. (Sama, 35, 41.) Esimerkiksi traditionaalisten
kulttuuri-instituutioiden, kuten kirjastojen, teattereiden tai museoiden toimijat katsovat, että heidän kompetenssinsa toimia on sidottu riippumattomuuteen poliittisista ja taloudellisista intresseistä. He katsovat olevansa professionaalisesti sitoutuneita neutraaliin tiedon ja kulttuurin jakamiseen ja heidän suhteellinen autonomiansa on tarkoitettu ensisijaisesti hyödyttämään kansalaisia. Tämä voikin aiheuttaa
ristiriitoja, kun he toisaalta ovat poliittisesti sidottuja julkisiin kulttuuri-instituutioihin, jolloin heidän oletetaan sitoutuvan kulloinkin noudatettavaan kulttuuripolitiikkaan. (Sama, 42.)
Kulttuuripolitiikka kehittyi yhdeksi yhteiskuntapolitiikan alueeksi 1800-luvulla, ja se oli aluksi lähinnä taiteen tukemisen politiikkaa. Suomessa tuettiin erityisesti niin sanottua korkeaa taidetta, joka kytkeytyi kansallisen identiteetin rakentamiseen sekä kansan sivistys- ja valistuspyrkimyksiin. (Kangas & Pirnes 2015, 24.)
Kangas ja Pirnes (sama) nimeävät tämän vaiheen kulttuuripolitiikan ”ensimmäiseksi pitkäksi linjaksi”, joka jatkui 1960-luvulle saakka. He (sama) myös huomauttavat, että kulttuuripolitiikka kehittyi tänä aikana voimakkaasti paitsi valtion
myös yksittäisten henkilöiden ja järjestöjen aktiivisuuden tuloksena. Kirjastopolitiikkaan yhtenä kulttuuripolitiikan kohde-alueena tämä pätee erityisesti, sillä kansankirjastojen syntyyn ja myöhemmin yleisten kirjastojen kehitykseen vaikuttivat
merkittävästi aluksi yleistä kansanvalistusta ajavat aktiiviset yksilöt ja järjestöt (vrt.
Public Libary Movement tai Kansanvalistusseura ja sen kirjastoaktiivit Suomessa).
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Vestheimin ja Kankaan mukaan kulttuuripolitiikka institutionalisoitui Pohjoismaissa vähitellen 1930–1950-lukujen välillä ja sai pysyvän luonteen 1970- ja 1980luvuilla. Institutionalisoitumisprosessi sisälsi kansallisten ja paikallisten kulttuuripalvelujen erikoistumisen, ammatillisten toimijoiden vakiintumisen sekä sen, että
kulttuurin edistämisestä tuli poliittisesti ja taloudellisesti yksi pääsektori kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa politiikassa. (Kangas & Vestheim 2010, 277.)
Kulttuurin arvoa mitataan sen hyötyvaikutuksilla ja kulttuurin arvon mitta on sen
sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen hyöty (Häyrynen 2015, 103).
Toinen kehitysvaihe, ”toinen pitkä linja”, alkoi 1960-luvulla ja jatkui 1990luvulle. Tätä vaihetta kuvaa taiteen demokratisoiminen, hyvinvointivaltiokehitys ja
kulttuurin käsitteen laajentaminen. ”Toisen pitkän linjan” aikana luotiin tehokas
niin sanottuun asiakaslähtöisyyteen perustuva julkinen palvelujärjestelmä, jota
alettiin toteuttaa myös kulttuurin alueella (Kangas 2009, 163). Alettiin myös puhua
taiteesta ja muusta kulttuurista (Kangas & Pirnes 2015, 25).
Vestheim (2009, 46) käyttää nimitystä uusi kulttuuripolitiikkaa 1960- ja 1970
-lukujen konseptista, jolloin kulttuurin piiriin alettiin liittää taiteen lisäksi harrastajakulttuuri, populaarikulttuuri, urheilu ja muut vapaa-ajan aktiviteetit; valtio ryhtyi
taiteen tukijasta taiteen edistäjäksi, ja taiteen ala laajeni kulttuuritoiminnaksi kulttuuripoliittisissa mietinnöissä (ks. myös Kangas 1999; Pirnes 2008). Merkittävänä
asiakirjana voidaan Kankaan ja Pirneksen (2015, 25) mukaan pitää kulttuurikomitean mietintöä vuodelta 1974, jossa myös kulttuuripolitiikan käsite otettiin virallisesti käyttöön. Samoihin aikoihin julkaistu kirjastokomitean mietintö oli keskeinen
myös kirjaston käsitteen ja toimintakentän laajentamiseen tähtäävä asiakirja, kuten
myöhemmin tutkimuksessa osoitetaan.
Toisaalta 1950- ja 1960-lukujen hyvinvointiyhteiskunnan kulttuuripolitiikan
pyrkimyksissä taiteen ja kulttuurin demokratisoimiseen, annettiin etusija korkeakulttuurille populaari- ja massakulttuurin sijasta (Sevänen 2008, 87–88). Tässä
mielessä aikakauden kulttuuripolitiikka oli hyvin paternalistista luonteeltaan, ja
pyrki suojelemaan korkeakulttuuria jatkuvasti leviävän populaarikulttuurin vaikutuksilta (sama, 88). Seväsen mukaan läntisen Euroopan hyvinvointiyhteiskunnan
kulttuuripolitiikkaan kuului myös kansallisen taiteen ja perinteiden suojeleminen
ja kansainvälisen, lähinnä Yhdysvalloista lähtöisin olleen, massakulttuurin leviämisen estäminen (sama). Tähän teemaan oleellisesti liittyvää kirjastopoliittista diskurssia käsitellään tutkimuksen tässä osassa myöhemmin.
Kulttuuripolitiikan ”kolmas pitkä linja” alkaa 1990-luvun alussa. Kulttuuripolitiikan tulevaisuutta ja kulttuurin tulevaisuuden näköaloja Suomessa hahmoteltiin
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1990-luvun alussa julkaistussa opetusministeriön Kulttuuripolitiikan linjat (KUPOLI) -komiteamietinnössä (KOM 1992:36). Tässä linja-asiakirjassa puhutaan paljon kulttuuriyhteiskunnasta, ja muun muassa kulttuuripolitiikan sektori halutaan
nähdä tulevaisuudessa laajempana ”julkisella ja yksityisellä sektorilla, koulutuksen,
markkinoinnin, kaupunkisuunnittelun, ympäristösuunnittelun, matkailun ja kansalaistoiminnan alueilla” (KOM 1992:36, 13) Kulttuuripolitiikan toiminta- ja tehtäväkenttää Suomessa siis laajennettiin huomattavasti perinteisen taiteen ja kulttuurin alueen ulkopuolelle.
Kirjastoja Kulttuuripolitiikan linjat -komiteamietinnössä kuvataan kuntien
tieto- ja kulttuurikeskuksiksi, jotka samalla toimivat myös vapaa-ajankeskuksina.
Kirjastojen toimenkuvan todetaan laajentuneen ja perustehtävän, eli kirjojen lainaamisen rinnalle on noussut uusia tehtäviä: ”tiedonsaanti, musiikinkuuntelu, kokoontumis- ja tapaamispaikka, esitys- ja näyttelytila, välipalapaikka” (1992:36,
101), mikä on selkeästi linjassa kirjastokomitean 1970-luvulla luomien uusien kirjastopoliittisten linjausten kanssa. Kirjasto todetaan myös tärkeäksi kulttuurin ja
yksilön henkisen kasvun tukijaksi ja muun muassa merkittäväksi kustannustoiminnan tukijaksi (sama, 101–102). Näissä linjauksissa toisaalta korostuvat yleisen kirjaston kulttuurilaitosluonne ja sidos kirjalliseen järjestelmään.
Kangas ja Pirnes (2015, 27) kuvaavat kulttuuripolitiikan ”kolmatta pitkää linjaa” ilmiöillä ”kansainvälisyys, markkinoistaminen/markkinoistuminen ja kulttuurinen yhteiskuntakehitys”. Kulttuurielämän ja -politiikan markkinoistumiseen vaikutti uusliberalismiksi kutsuttu ideologinen käänne (sama; myös Sevänen 2008, 92).
Julkisen hallinnon ohjauksessa ja johtamisessa se näkyi siten, että alettiin soveltaa
liike-elämästä lainattuja managerismiksi kutsutun johtamistavan oppeja ja käytäntöjä (Kangas & Pirnes 2015, 28). Myös Vestheim (2009, 46–47) korostaa, että
1980-luvulla uusliberalismin “tuulien alkaessa puhaltaa läpi kulttuurisektorin”
kulttuurista alettiin puhua markkinaideologian termein julkisen sektorin poliittisissa dokumenteissa haettaessa perusteluja kulttuurin tukemiselle.
Uusliberalistinen suunnanmuutos toi kulttuuripolitiikan alueelle myös vaatimukset taloudellisuudesta, tehokkuudesta, laadunarvioinnista ja uudesta strategisesta ajattelusta, jonka ideologisena taustana oli niin sanottu uuden julkisjohtamisen (New Public Management, NPM) ideologia. Kann-Rasmussenin (2011, 35)
mukaan kulttuuriorganisaatioiden toimintaan vaikutti erityisesti vaatimukset tehokkuuden parantamisesta, johon päästäisiin mittaamisen lisäämisellä, uudella johtamiskonseptilla ja asiakaslähtöisyydellä.
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Toinen NPM:n vaikutus oli kulttuurin instrumentalisointi, eli välineellistäminen joka tarkoitti sitä, että kulttuurista tehtiin väline muiden toimintojen toteuttamiseen (sama). Tämä kulttuurin välineellistäminen oli tosin alkanut jo hyvinvointiyhteiskuntakehityksen, eli ”toisen pitkän linjan” aikana, kuten edellä tuon aikakauden kuvauksesta voidaan päätellä. Häyrysen (2015, 102–103) mukaan kulttuurin edistämistä kulttuuripolitiikassa ryhdyttiin perustelemaan muulla kuin kulttuurilla itsellään. Modernille kulttuuripolitiikalle on tyypillistä pyrkimys lisätä taiteen
soveltavaa käyttöä yhteiskunnassa. Instrumentaaliseen kulttuurikäsitykseen sisältyy näkemys kulttuurin arvottamisesta sen sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen
hyödyn perusteella. (Sama.) Kuitenkin, kuten Vestheim (2009, 51) korostaa, kulttuuripolitiikan vanhat instrumentaaliset pyrkimykset kuten sivistyksellinen ja persoonallinen kasvu, valistus, esteettinen sivistys ja demokraattinen osallistaminen
säilyivät, mutta ne työntyivät taka-alalle taloudellisen ja sosiaalipoliittisen argumentoinnin tieltä.
Pohjoismaisten kulttuuri-instituutioiden kehitystä analysoineessa artikkelissaan Geir Vestheim ja Anita Kangaskin (2010, 268) toteavat, että erityisesti 1990luvulla tapahtuneet taloudellisten kriisien aiheuttamat, myös kulttuuriin kohdistuneet poliittiset muutospaineet eivät ole muuttaneet radikaalisti pohjoismaista julkiseen rahoitukseen perustuvaa kulttuuripolitiikan mallia. Globalisaatio ja uusliberalistinen ideologia ovat vieneet sitä markkinaperusteiseen suuntaan, mutta kulttuuripoliittisen mallin kestävyyttä voidaan selittää niin sanotulla polkuriippuvuudella
(sama, 275). Perinteiset pohjoismaiset kulttuuri-instituutiot pitävät sisällään pitkän
ja symbolisesti latautuneen historian, johon kuuluu vähittäinen, pitkälle aikavälille
suuntautunut ja joustava muutos (sama, 282).
Kulttuuripolitiikan linjaukset erityisesti 2010-luvulla ovat vieneet kulttuuria
yhä kauemmas varsinaisesta taiteesta ja perinteisistä kulttuurisista arvoista kohti
elämyskulttuuria, jossa kulttuuri katsotaan osaksi ihmisten terveys- ja hyvinvointipalveluja. Korostuneesti on alettukin puhua kulttuurin välineellisistä vaikutuksista
myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnin
edistäjänä on tullut muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön yksi kulttuuripolitiikka-strategian painopiste-alueita (esim. Häyrynen 2015, 103).
Opetusministeriön Kulttuuri – tulevaisuuden voima -asiakirja (OPM 2010) sisältää asetetun toimikunnan ehdotukset suomalaisen kulttuurin tulevaisuuden suuntaviivoiksi. Keskeiset kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden ”voimatekijät” nähdään
kestävässä kehityksessä, kulttuurinen moninaisuudessa ja luovuudessa. Niissä taas
ovat edellytykset ja perusta kulttuurin yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja kulttuuritoimialojen taloudelle. (OPM 2010, 7.)
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Suomalaisen kulttuuripolitiikan suunta ja kulttuurin tulevaisuus 2010-luvulla
voidaan tämän asiakirjan pohjalta nähdä paluuna eräänlaiseen hyvinvointiyhteiskunta-ajatteluun, jossa kulttuuripalveluillakin pyritään ensisijaisesti tuottamaan
kansalaisille terveyttä ja hyvinvointia. Asiakirjassa korostetaankin, että ”[k]ulttuurisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelurakenteiden säilyttäminen, luovasta osaamisesta huolehtiminen ja kulttuuripalvelujen saatavuus kasvattavat yleisöjä, turvaavat
kulttuurisia oikeuksia, edistävät hyvinvointia, luovat kotimarkkinoita, edistävät
kulttuurivientiä sekä toimivat luovan ammatillisen osaamisen lähtökohtina”
(sama, 36).
Anita Kangas on koonnut kulttuuripolitiikan linjaukset, politiikan sisällöt ja
niistä seuranneet ”suuret kertomukset” 1990-luvulle saakka taulukoksi (1999, 161),
jossa ensimmäisen pitkän linjan politiikan sisältöä kuvataan määritteellä ”taide” ja
toista pitkää linjaa määritteellä ”kulttuuritoiminta”, jolloin myös kulttuuripolitiikka
on noussut taidepolitiikan rinnalle. Kolmatta pitkää linjaa määrittää ”kulttuuri”,
jossa keskeistä on kulttuurin yhteiskuntapolitiikka ja markkinoistuminen, ja kulttuuripolitiikka on syrjäyttänyt taidepolitiikan. Tähän voitaisiin lisätä 2010-luvulla
kulttuuripolitiikassa nähdäkseni tapahtunut uusi käänne, vielä ehkä täsmentymätön
ja mahdollisesti myös ”kolmannelle linjalle” jatkumona toimiva ”neljäs pitkä linja”.
Tämä uusi linjaus voidaan nähdä monilta osin myös paluuna ”toiseen pitkään linjaan”, jossa politiikkaan kuului hyvinvointivaltion tukeminen julkisilla kulttuuripalveluilla. Uuteen kulttuuripolitiikkaan oman lisänsä tuo kuitenkin tietynlainen lisääntyvä kulutus- ja markkinahenkinen ideologinen ajattelu. Politiikan sisältöä voitaisiin kuvata määritteillä ”hyvinvointi” ja ”kilpailukyky”.
Kun tarkastellaan yleistä kirjastoa kulttuuripoliittisen järjestelmän kontekstissa,
voidaan todeta, että siihen kohdistettiin kulttuuripoliittisia toimenpiteitä ja kiinnostusta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kirjastotoimi oli myös koulutoimen ohella
ensimmäinen kulttuurin ja sivistyksen piiriin kuuluva sivistystyön muoto, joka tuli
kuntien toimipiiriin. Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa säädettiin, että kunnan,
jonka kansakoululle valtio antoi avustusta, oli pyrittävä hankkimaan myös kirjasto
kuntalaisten käyttöön (Kangas & Ruokolainen, 11).
Yleisen kirjastolaitoksen kautta kirjallisen kulttuurin edistämiselle luotiin siis
Suomessa jo 1800-luvun puolessa välissä taloudelliset ja poliittiset edellytykset,
kun muu taidepohjainen kulttuuritoiminta alkoi saada taloudellista tukea vasta paljon myöhemmin. Teatterit ja orkesterit olivat kannatusyhdistysten tai muiden ulkopuolisten avustusten varassa, ja vasta itsenäistymisen aikoihin ne alkoivat saada
kunnallista tai valtion tukea laajemman kunnallistamisvaiheen alettua kuitenkin
vasta sotien jälkeen (sama, 12). Senkin jälkeen vain kirjastot tarjosivat kulttuuria
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kansalaisille kaikissa kunnissa, kun muut kulttuurilaitokset tyypillisesti sijaitsivat
vain suurissa kaupungeissa tai kuntakeskuksissa. Kirjallisuus taidemuotona sai siten oman maanlaajuisen levitysorganisaationsa jo hyvin varhain.
Vuoden 1928 kirjastolaki legitimoi kirjaston aseman sivistys- ja kulttuurilaitoksena. Kirjastolaitosta on aina tuosta laista lähtien käsitelty kuitenkin valtion ja
kuntien kulttuuritoimintojen järjestämisessä, ohjauksessa ja myös lainsäädännössä
erillisenä muista kulttuuri- ja taidelaitoksista. Esimerkiksi kunnissa toimi pitkään
erikseen kirjastoasioista vastaavat kirjastolautakunnat ja muusta kulttuuritoiminnasta vastaavat kulttuurilautakaunat. Myös opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuurin alueeseen liittyvät asiat ovat omana alueenaan ja kirjastoasiat omanaan.
Kulttuuri-instituutioihin kohdistuneessa tutkimuksessakin yleistä kirjastoa ei ole
huomioitu lainkaan38 tai kirjaston asema on huomioitu yleensä erillisenä muista
kulttuuria säilyttävistä, välittävistä ja tuottavista instituutioista. Tämä kuvastanee
yleisen kirjastolaitoksen polyfonista luonnetta organisaationa ja tietynlaista sidosta
koululaitokseen, vaikka kulttuuripoliittisella järjestelmällä onkin aina ollut hyvin
vahva ote suomalaisesta yleisestä kirjastolaitoksesta. Se paitsi rahoittaa myös ohjaa,
valvoo ja vastaa strategisesta suunnittelusta. Kulttuuripoliittisen järjestelmän toimesta on myös kirjoitettu tärkeimmät kirjastoa määrittävät asiakirjat.
4.3

Osan II tutkimuskysymykset ja aineisto

Tutkimukseni eräänlainen paradigmaattinen lähtöoletus, että yleisen kirjaston merkitys erityisesti kirjastonkäyttäjille liittyisi kaunokirjallisuuteen ja lukemiseen, rajaa tarkastelusta pois monia suomalaisen yleisen kirjaston historialliseen kehitykseen liittyviä muita puolia. Myös, kun osassa I kysyttiin, minkälainen on yleisen
kirjaston ja kirjallisen järjestelmän suhde toisiinsa, eräänlaisena lähtöoletuksena oli,
että sidos on olemassa. Tätä sidosta kuvasin erityisesti osan I luvussa 3. Tämän
sidoksen yhteiskunnallista merkitystä erittelin myös osan I luvussa 2.3 Kirjallisuusjärjestelmän yhteiskunnalliset ulottuvuudet, jossa nostin esille myös suomalaisen
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Esimerkiksi Ilkka Heiskasen 1990-luvun taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalista muutosta selvittäneessä tutkimuksessa Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten? (2001) kirjastolaitos ei ole tarkastelussa
mukana. Sen kohteena ovat teatteri-, orkesteri- ja museolaitokset. Tutkimus kohdistuu niin sanottuihin
lamavuosiin, ja taloudelliset tekijät ovat siinä tärkeitä muutostekijöitä. Yleinen kirjastolaitos ei ehkä ole
keskeisin kirjallisuuden taloudellinen tukijärjestelmä, mutta kirjastoihin suunnatut kulttuuripoliittiset
toimenpiteet vaikuttivat voimakkaasti kotimaisen kirjallisuuden asemaan juuri 1990-luvulla.
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yleisen kirjaston kirjallisen järjestelmän näkökulmasta. Tässä osassa II suomalaisen yleisen kirjaston institutionalisoitumisvaiheen kuvauksessa palaankin osittain
samoihin teemoihin.
Yleinen kirjasto nähdään tutkimuksessani myös lähtökohtaisesti kulttuurilaitoksena. Tästä syystä yleisiin kirjastoihin kohdistuvaa kulttuuripolitiikkaa ja sen
linjauksia tarkastellaan yleisen suomalaisen kulttuuripolitiikan kontekstissa. Tarkastelussa merkityksellisiä ovatkin sen tuottamat asiakirjat.
Keskeisinä tutkimuskysymyksinä tutkimuksessa ja tutkimuksen osassa II ovat:
1.
2.

Minkälaiseksi ja miten määräytyi kaunokirjallisuuden asema siinä prosessissa,
jossa suomalainen yleinen kirjastolaitos institutionalisoitui
Miten kaunokirjallisuuden asemaan vaikuttivat ne käännekohdat, jotka suomalaisessa yleisessä kirjastossa tapahtuivat sen institutionalisoitumisprosessin
jälkeen

Tarkastelussani ja argumentoinnissani hyödynnän kirjasto- ja kulttuuripoliittisia
tutkimuksia ja muita tekstejä, jotka eri tavoin kuvaavat yleisen kirjastolaitoksen
institutionalisoitumiskehitystä ja sitä seuranneita muutoksia. Nämä tekstit ovat
kannanottoja kirjasto- ja kulttuuripolitiikkaan olematta kuitenkaan osa sen tuottamista. Toiseksi tarkasteluni ja argumentointini pohjautuu kulttuuri- ja kirjastopolitiikan hallinnon ja muiden toimijoiden tuottamiin julkisiin dokumentteihin, joita on
käytetty hahmotettaessa yleisen kirjaston muutosprosesseja.
Yleisen kirjaston institutionalisoitumiskehitystä kuvaan pääasiassa kirjastolaitoksen aatteellisten rakentajien ja sen johdossa olleiden henkilöiden tekstien kautta.
Suomalaisen kirjastoliikkeen synnyttäjien ja rakentajien teksteistä on luettavissa,
mihin suuntaan ja millä arvoilla ja normeilla kirjastoa haluttiin viedä eteenpäin.
Erityisesti Valtion kirjastotoimiston ensimmäisen johtajan Helle Kannilan (vuoteen
1938 Cannelin) kirjoituksia pidän merkittävinä. Kuten Boin ja Christensen julkisten organisaatioiden institutionalisoitumista tutkiessaan havaitsivat (vrt. luku 4.2),
institutionalisoituminen on tulosta tehokkaasta johtamisesta. Toisaalta on huomioita, kuten Scott kirjoittaa: säätelevät, normatiiviset ja kulttuuris-kognitiiviset elementit ovat ”peruspilareita”, joiden varaan toimintoja ohjaavat instituutiot rakentuvat (sama, 59). Näiden peruspilareiden rakentaminen oli Kannilan tehtävä. Se voidaan lukea myös hänen kirjoituksistaan. Hyödynnän argumentaatiossani myös aiheesta jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia.
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Yleisen kirjaston kehitys- ja muutosprosessien tarkastelussa merkittävän aineiston muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön (aik. opetusministeriö) tuottamat kirjastopoliittiset asiakirjat ja muut toiminnan ohjaukseen liittyvät dokumentit.
Suomessa yleisten kirjastojen toimintaa ohjaavat kirjastolaki ja -asetus, opetus- ja
kulttuuriministeriö (aik. kouluhallitus ja opetusministeriö), valtion aluehallinto
sekä kunnat yhdessä kirjastojen omien suunnitelmien ja tavoitteiden kanssa. Nykyisin ohjaukseen osallistuu myös Yleisten kirjastojen neuvosto, joka tuottaa strategioita, lausuntoja ja kannanottoja. Kirjastolakeja Suomessa on laadittu vuosina
1928 (Kansankirjastolaki), 1961, 1986, 1998; uusin kirjastolaki astui voimaan 2017.
Myös muissa kulttuuri- ja kirjallisuuspoliittisissa laeissa ja asetuksissa on saatettu
antaa kirjastoja koskevia määräyksiä. Kirjastoala on alusta asti kuulunut valtion
tasolla koulutuspolitiikan hallinnonalaan. Aluehallinnon tasolla kirjastoasioita on
hoidettu kirjastotarkastajien toimesta jo ensimmäisestä kirjastolaista lähtein. Kuntien ja valtion vastuunjako kirjastoasioissa on vaihdellut vuosikymmenien aikana.
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5

Valistuskirjastosta lukijan kirjastoksi

Yleisen kirjaston malli levisi, kuten aiemmin todettiin, innovaation lailla 1800-luvulla Amerikan mantereelta Eurooppaan ja Skandinaviaan. Yleinen kirjasto edusti
monella tavalla modernia maailmaa, johon Suomikin vähitellen 1800-luvulla pääsi
osalliseksi. Ilkka Mäkinen (1997, 18) puhuu ”lukijasta” ja ”lukuhaluisesta ihmisestä” myös yhtenä modernin ajan ihmistä määrittävänä piirteenä. Ruotsalainen ja
samalla myös suomalainen säätyläistö olivat hyvin mukana eurooppalaisessa lukemiskulttuurissa jo 1700-luvulla ja valistuneet säätyläiset olivat ”lukemisen etujoukko” (Mäkinen 2009, 33). Jonkinasteista lukutaitoa vaadittiin myös rahvaalta,
sillä se oli ripillepääsyn ja avioliiton ehto, mistä mahdollisesti seurasi, että esimerkiksi jo 1720-luvulla Ruotsi-Suomen väestöstä 30 % oli lukutaitoisia (esim. Hietala
1999, 15).
Suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen syntymiselle oli olemassa kaksi keskeistä edellytystä: suomenkielisen kirjallisuuden ja kansan lukutaidon lisääntyminen. Kumpikin edellytys alkoi täyttyä 1800-luvulla. Tämän lisäksi säätyläisissä oli
herännyt kiinnostus kansankirjastoasialle, joka osaltaan liittyi kansalliseen herätykseen. Kirjastoliike oli meillä ”fennomaanien kansallinen projekti” suomen kielen
aseman parantamiseksi ja suomenkielisen kansan sivistystason kohottamiseksi, tiivistää Pirjo Vatanen (2002, 46).
Tässä luvussa nostetaan esille ensi sijassa tekijöitä, jotka määrittivät kirjastolaitoksen kehittymistä tiedollis-valistuksellisesta alkutaipaleesta lukijan kirjastoksi,
eli kirjastoksi, joka herätti kansassa lukuinnostuksen erityisesti kertomakirjallisuuteen.
5.1

Kansallista projektia ja lukuhalun herättämistä:
kansankirjastojen synty

Lukuhalu synnytti eurooppalaisen mallin mukaisesti lukuseuroja ja niiden ylläpitämiä niin sanottuja lukukirjastoja sekä kaupallisia lainakirjastoja, joita säätyläiset
(ylioppilaat, papit yms.) perustivat jo 1700-luvulla oman lukuharrastuksensa ja lukuhalunsa tyydyttämiseksi keräämällä omat kirjansa yhteen ja tilaamalla lehtiä yhteisesti. Nämä samat piirit ryhtyivät perustamaan rahvaankirjastoja, joten kansan
omaa lukuhalua ei voida pitää kansankirjastojen synnyn taustalla. (Mäkinen 1997,
48–49.) Vaikka Suomen säätyläiset olivatkin jo 1700-luvulla omaksuneet modernin
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lukemiskulttuurin ja monipuolisesta lukemisesta oli tullut tavallista, käsitykset rahvaan lukuhalun herättämisestä tai edes lukemisen tarpeellisuudesta olivat Mäkisen
(2009b, 73) mukaan vielä 1800-luvulle tultaessa ristiriitaisia.
Lukuseuroja voi verrata amerikkalaisiin niin sanottuihin sosiaalisiin kirjastoihin (social library tai association library), joiden malli, kuten suomalaisten lukuseurojenkin oli tosin peräisin Englannista ja Keski-Euroopasta. Pohjois-Amerikassa oli 1700-luvulta 1800-luvun puoleenväliin pääasiassa kahdenlaisia julkisia,
maksullisia kirjastoja. Lukuseurojen tyyppiset sosiaaliset kirjastot oli tarkoitettu
erikoisryhmille, kuten lakimiehille, papeille, virkamiehille tai nuorisolle, ja niiden
käyttäjäkunta muodostui pääasiassa miehistä, mutta niissä saattoi olla tarjolla luettavaa jopa erikseen naisille. (Shera 1976, 35–36.) Mäkinen (1997, 48) pitää lukuseuroja ideaalisen ”lukuhaluinstituution” perusmallina.
Sosiaalisten kirjastojen rinnalla toimivat Yhdysvalloissa Englannista mallinsa
saaneet kaikelle kansalle avoimet circulating library -nimellä toimineet kirjastot.
Nämä kirjastot olivat kaupallisia yrityksiä ja niiden kokoelmat muodostuivat lähinnä niin sanotuista ”best sellereistä” noudattaen tavallisten lukijoiden makuvaatimuksia. Menestyksen myötä niistä tuli osa hyväksyttyä kirjastoliikettä. (Shera
1976, 35–36.)
Kaupallisia lainakirjastoja Suomessa oli vain suurimmissa kaupungeissa, pysyvämmin vain Turussa ja Helsingissä. Niiden kokoelmat käsittivät meilläkin pääasiassa romaaneja ja niitä käyttivät paljon naiset (Mäkinen 1997, 110). Asiakkaat
olivat pääosin ruotsinkielisiä säätyläisiä, joille kirjastot olivat paitsi kirjojen lainaus- myös kohtauspaikkoja (Mäkinen 1997, 187).
Lukevan yleisön kehittymisessä romaaneilla on ollut suuri merkitys, samoin
kuin laina- tai niin sanotuilla lukukirjastoilla niiden levityksessä. Romaaneja oli
jopa kolmannes varhaisten suomalaistenkin lukukirjastojen kirjallisuuskokoelmista
(Mäkisen 2009b). Esimerkiksi Kokkolan lukukirjastossa, jossa lainausmahdollisuus maksua vastaan oli myös seuran ulkopuolisilla, oli kaunokirjallisuuden (skönlitteratur, romaner, dramatik) osuus kokoelmasta noin 21,9 % vuonna 1830. Kokoelmaa myös ilmeisesti lainattiin eniten. (Mäkinen 1997.) Mäkinen (2009b, 57) arvelee tämän johtuneen muun muassa siitä, että Kokkolan lukukirjastossa myös naisilla oli vaikutusvaltaa lukukirjastoa ylläpitäneen lukuseuran asioihin.
Vaikka romaaneja kirjastoissa pidettiinkin lainaajien saatavilla, Mäkisen tutkimuksesta käy ilmi myös väheksyvä suhtautuminen niihin. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Vaasan lukukirjasto, jota pidetään ensimmäisenä ”täyden palvelun”
lukukirjastona. Siellä kirjat myös luetteloitiin lähes nykykäytännön mukaisesti.
Kuitenkin, kuten Mäkinen huomauttaa, romaanien luetteloinnissa ei välttämättä
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edes mainittu tekijää, ikään kuin Mäkisen sanoin: ”vihjattaisiin, että tämä on kirjaston harmaata massaa, välttämätöntä pahaa”. (Mäkinen 1997, 164.) Toisaalta
Vaasan lukukirjastossa oli enenevässä määrin romaaneja tarjolla, ja kokoelma kasvoi ”populaarimmaksi, porvarillisemmaksi ja naislukijoita miellyttävämmäksi”
(Mäkisen 2009b, 50).
Varsinaiset kirjastohankkeet, eli niin sanottujen rahvaan- tai kansankirjastojen
synnyttäminen eteni hyvin hitaasti. Kirjastojen perustamisen tarve ei lähtenyt kansasta tai rahvaan omasta lukuhalusta, kuten edellä todettiin. Säätyläistenkin keskuudessa oli erilaisia kantoja siitä, voisiko kansassa edes saada heräämään minkäänlaista kiinnostusta arvokkaaseen lukemiseen tai muuhun henkisempään elämään. Olihan säätyläistenkin lukuhalun kehittyminen liialliseksi lukuvimmaksi koettu vaaralliseksi, ja nyt pelättiin, että yleisten, koko kansalle tarkoitettujen kirjastojen perustaminen aiheuttaisi rahvaassakin liiallista ja jopa vaarallista lukuhalun
heräämistä (Mäkinen1997, 260–264). Toisaalta erilaisista kirjastoaatteen ajajien
kirjoituksista voi päätellä, että meilläkin esitettiin samoja perusteluja, jotka olivat
keskeisiä amerikkalaisessa kirjastoliikkeessä: parempi on rahvaan viettää aikaansa
opiskelemalla ja lukemalla kuin juopottelemalla. Täten he myös paremmin olisivat
osallisina yhteiskunnan kehittämisessä. (Esim. Hansson 2010, 8.)
Kun sitten kansankirjastoja alettiin vakavissaan perustaa, lukuvimman leviämiselle oli olemassa ”materiaaliset” perusteet, koska kaupalliset kirjamarkkinat olivat levittäytyneet jo Suomeenkin, ja käännettyä ajanvietekirjallisuutta oli hyvin
saatavilla ainakin kaupungeissa. Osittain tästäkin syystä kirjastoliikkeen päämääräksi tulikin, ei niinkään kansan lukemaan innostaminen, vaan kansan tiedollinen
sivistäminen. Kaunokirjallisuutta ei aluksi pidetty tarpeellisena kansankirjastojen
kokoelmissa. Poikkeuksiakin kuitenkin oli. Mathias Weckström perusti 1830-luvulla Pohjan pitäjään pitäjänkirjaston, jonka kirjaluettelo Mäkisen (2003, 238) mukaan muistuttaa kaupallisen lainakirjaston tai jopa nykyaikaisen yleisen kirjaston
luetteloa. Weckström halusikin kirjastossaan tarjota lukemista kaiken säätyisille lukijoille.
Rahvaan lukuhalua alettiin kuitenkin vähitellen pitää ilmiönä, joka riippui säätyläisten sivistystahdosta. Sivistyneistön tehtäväksi katsottiin rahvaan uinuvan lukuhalun herättäminen, ja kirjaston menestyksestä tuli eräänlainen mitta, jolla lukuhalua mitattiin. (Mäkinen 2009b, 131.) Kirjastoliikkeen johdossa olivat fennomaanit, joiden kansanvalistuksellinen ohjelma pohjasi Johan Wilhelm Snellmanin sivistyskäsitykseen. Snellmanille kansakoulu oli ensisijainen sivistyksenlähde ja
kansankirjastot olivat sen seurannaisia. Kansakunnan sivistykselle oli keskeistä
oman kansalliskirjallisuuden olemassaolo, vaikka rahvaalla ei katsottukaan olevan
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edellytyksiä omaksua sen ”tieteellistä osaa”. Tästä syystä tarvittiin kansankirjallisuutta herättämään lukuhalua, joka Snellmanille oli sama kuin tiedonhalu. (Mäkinen 2009c, 151–152.)
Yrjö Koskinen täsmensi Snellmanin ajatusta kansankirjallisuudesta. Koskisen
mielestä kansankirjallisuuden tuli olla kansantajuista sivistävää kirjallisuutta, jota
sopisi lukea sekä rahvaan että sivistyneistön. Koskinen lainasi myös Ruotsista käsitteen ”populääri-kirjallisuus”, joka on kaiken kansan tajuttavaa kirjallisuutta,
mutta jota oli saatavissa vain ruotsinkielellä. Kaupallisiin kustantajiin Koskinen ei
tämän asian edistämisessä luottanut. (Sama, 169–170.)
Yleisten kirjastojen synty tai oikeastaan synnyttäminen Suomeen ei siis liittynyt suoranaisesti lukemisen edistämiseen siinä mielessä, että lukeminen itsessään
olisi ollut merkityksellistä. Jos lukemista (ks. Vakkari 1983, 11–12) tarkastellaan
tarpeen ja hyödyn näkökulmista, kirjastoasiassa oltiin liikkeellä lukemisharrastuksen edistämisessä snellmanilaisessa, valistavassa hengessä. Praktinen lukeminen
on käytännön tietojen ja taitojen hankkimista, mutta lukemisharrastus on yleisempi
käsite, joka harrastuksena kasvattaa tiedon- ja lukemisentarpeita ja siten myös lisää
lukuhalua (sama). Tottumalla lukemaan helpompaa kirjallisuutta, lukemistoja, rahvaan tiedonhalu kasvaa, ja vähitellen tartuttaisiin myös vaativampaan kirjallisuuteen. Tätä voidaan kutsua myös tietynlaiseksi lukemisen ”porttiteoriaksi”.
Helppotajuista suomenkielistä lukemista oli kuitenkin 1800-luvulla tarjolla
vielä niukasti, vaikka kustannustoiminta olikin päässyt jo hyvään vauhtiin. Ajanvietekirjallisuus oli leviämässä Suomeen käännöskirjallisuutena, mikä ei ollut välttämättä 1874 perustetun Kansanvalistusseuran mieleen. Seuran päätehtäväksi tulikin oman halvan ja kansantajuisen kirjallisuuden painattaminen ja levittäminen.
Jossakin vaiheessa seuran nimikin haluttiin muuttaa muotoon Suomen kansan-kirjallisuuden Seura (Mäkinen 2009c, 171). Seuralla oli kirjastovaliokunta, joka hoiti
yhteyksiä kirjastoihin, mutta itse kansanvalistusseura ei erityisen aktiivisesti osallistunut kansankirjastoasiaan. Valiokunnan tehtävänä oli muun muassa määrätä
seuran luetteloon otettavat kansankirjastolle sopivaksi katsottavat kirjat. (Meriranta
1984, 50.)
Kansanvalistusseuran kustantama kirjallisuus oli lähinnä tietokirjallisuutta,
mutta 1890-luvun alussa seura alkoi julkaista myös kansantajuisia kertomuksia pieninä lehtisinä, joiden oli tarkoitus kilpailla lukijoista kansan parissa leviävien arkkiveisujen ja sanomalehtien viihteellisten lukemistojen kanssa. Pääasiassa nämä
lehtiset sisälsivät kuitenkin kansan- ja muuta runoutta tai elämäkertoja ja olivat
luonteeltaan kaikin puolin valistushenkisiä. (Meriranta 1984, 70.)
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Seuran toimesta annettiin auliisti kirjavalintaohjeita kansankirjastoille. Näiden
ohjeiden antaminen oli kirjastovaliokunnan jäsenten tehtävä (Meriranta 1984, 98).
Suomalaisen kirjastoliikkeen varhaishistoriaa ja erityisesti Kansanvalistusseuran
aktiivien toimintaa selvittäneen Markku Merirannan huomioiden mukaan kirjavalintaohjeiden antajat edustivat valistusajattelussaan kahta äärilaitaa. Toiset olivat
ohjeissaan pelkästään valistuksen asialla, kun taas toista äärilaitaa edustivat ne seuran jäsenet, jotka olivat kirjallisuuden tai siihen läheisesti liittyvien alojen asiantuntijoita. Kirjallisempaa linjaa edustavien ohjeet saattoivat Merirannan huomioiden mukaan olla hyvin yleispäteviä ja edustivat vain yleistä suvaitsevaisuutta suhteessa esimerkiksi eri kirjallisuuden lajeihin. (Meriranta 1984, 98–99.)
Esimerkkinä kirjallisuuden asiantuntijoista Meriranta nostaa esille muun muassa myöhemmin Helsingin yliopistossa kirjallisuuden professorina toimineen
Viljo Tarkiaisen. Tarkiainen korosti lukijan toiveiden huomioimista ja ”hyvän kirjallisuuden” merkitystä lukijan henkiselle kehitykselle. Kansankirjastoihin ensisijaisesti hankittavana kirjallisuuden lajina Tarkiainen piti romaaneja, koska niitä
eniten julkaistiinkin. Näiden hankittavien romaanien ei myöskään tullut olla vain
opettavaisia ja kasvattavia, vaan parasta mitä ilmestyi. Toisaalta Tarkiainen oli sitä
mieltä, että yhtään suomalaista romaania ei tarvinnut varsinaisesti jättää hankkimatta. (Meriranta 1984, 84–86.) Myös Vatasen (1999, 45) mukaan Tarkiainen
edusti kirjavalinnan suhteen monipuolisuuden huomioimista. Ainoastaan kirjat,
jotka lainaajilla todennäköisesti olisivat kotona tai hyvin taiteellinen kirjallisuus
voitaisiin sulkea kirjavalinnan ulkopuolelle (sama).
Toinen ”kirjallisempaa” linjaa Merirannan mukaan edustanut kirjavalintaohjeiden antaja oli kirjallisuudentutkija Vafrid Vasenius. Kirjasessaan Neuvoja kantakirjastojen hoidosta (1891) hän korostaakin, että kirjastossa pitää olla sekä hengellisiä että maallisia kirjoja, sekä opettavia että huvittavia. Vasenius (1891, 6) muistuttaa, että hyvä kirja on yhtä aikaa sekä opettava että huvittava. ”Jos kirja kertoo
tapauksia menneitten aikojen historiasta tahi luonnon elämästä, niin se samasta voi
olla hyvin huvittava; jos se taas sisältää vaan sepitetyn kertomuksen ihmiselämästä,
niin se kuitenkin voi olla hyvin opettava”. Hän myös varoittaa esimerkiksi luottamasta kustantajien kirjasarjoihin tai siihen, että yhden kirjailijan kirjat olisivat aina
korkeatasoisia. (Sama, 6-7.)
Jyrkemmin kansanvalistuksellista linjaa Merirannan (1984, 96) mielestä edustivat Kaarle Werkko ja Aksel August Granfelt ja myöhemmin Niilo Liakka. Kaarle
Werkko, joka oli merkittävä kansanvalistusseuralainen, mutta tärkeä vaikuttaja
myös kansankirjastojen perustamisessa, julkaisi vuonna 1879 kirjasen Tietoja ja
mietteitä Suomen kansa- ja lasten-kirjastoista ynnä luku-yhdistyksistä ja luennoista
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vuoteen 1875. Kirjan ”mietteistä”-osiossa Werkko antaa ohjeita lukuhalun herättämiseen, johon kansankirjastossa tuli pyrkiä hankkimalla kokoelmaan sellaista helppotajuista ja viihdyttävää kirjallisuutta, johon lukijan oli helppo tarttua: ”Vast’alkavat lainaajat ovat, näet, tottumattomia sellaiseen työhön, mikä tarvitaan kirjan
sisällön omistamisessa. Sellaiselle henkilölle ei saa tarjota syvempää miettimistä
vaativia kirjoja, vaan sellaisia, joiden sisältö on n. sanoaksemme sopusoinnussa
hänen henkisten lahjojensa kanssa.” (Werkko 1879, 232–233.) Kansanvalistuksellisen linjan edustajana Werkkokin siis kuitenkin oli sitä mieltä, että kirjaston kokoelmaan tuli hankkia myös ”helppotajuista ja kevyttä” kirjallisuutta.
Werkko korostaa kuten Vaseniuskin, että huvittavat romaanit voivat olla myös
opettavia, ja samalla johdattaa lukijan tiedon portille: ”Kuinka monta on todellakin,
joilla ei ennen ollut pienintäkään halua historiaan, mutta luettuansa historiallisen
romanin, historiallisen novellin, missä joku historiallinen henkilö ilmestyy, on saanut sammumattoman halun historialliseen tietoon ja ruvennut kaikella innolla lukemaan monta historiallista teosta” (1879, 231). Tässä Werkko asettaa kirjastonhoitajan tärkeään asemaan. Hänen tulee osata ohjata lukija oikeiden kirjojen äärelle
ja antaa lukijalle sopivia kirjoja. ”Pakkokeinoja” ei saa kuitenkaan käyttää, vaikka
lukijat antavatkin usein kirjastonhoitajan valita itselleen sopivat kirjat. Werkko
edustaa omalla tavallaan hyvin nykyaikaista lukija-tyypittelyä genre-orientoituneisiin ja niihin lukijoihin, jotka etsivät luettavaa selailemalla hyllyjä, kun hän mainitsee, että kirjastonhoitajan pitää huomioida erilaiset lukijat: toiset pysyvät yhdessä
lajissa ja toiset haluavat vaihdella lukemisen lajia, mikä Werkon mielestä olisikin
suositeltavampaa. (1879, 231–232.)
Werkko ei kuitenkaan täysin luota kirjastoa hoitavan asiantuntijuuteen kirjavalinnoissa, vaan kehottaa häntä neuvottelemaan ”innokasten ja valistuneiden” henkilöiden kanssa (sama, 240). Kirjastonhoitaja saattaa innostua valitsemaan kirjoja
omien lukumieltymystensä mukaan, mutta kirjat eivät ehkä sitten olekaan sopivia
kirjaston lukijakunnalle, eivätkä ”tarkoitustaan täytä kansankirjastossa”, vaikka
voivatkin sisällöltään olla varsin ”mainioita”. Kirjastoon ei siis pidä ostaa ”yhtäkään kirjaa, ennen kuin on kuullut luotettavain henkilöin arvostelua ja kehotettu se
ostamaan, sillä jos kirjastossa on joku kirja, mikä ei omista hyvää mainetta ja kuitenkin halukkaasti lainataan, niin saattaa helposti koko laitos joutua pahaan maineeseen” Werkko vielä huomauttaa. (Sama.) Epäilemättä Werkko tässä huonomaineisella kirjallisuudella tarkoittaa erityisesti suomennettua viihdekirjallisuutta. Tähän viittaa hänen varoituksensa ”roskakirjallisuudesta” ja kehotuksensa luottaa
suomalaisiin kirjailijoihin, jotka hänen mukaansa ”omistavat tavattoman tarkkaa
kirjallista aistia” (sama, 233).
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Werkko ehdottaakin kirjastonhoitajien kirjavalintaa helpottamaan toimikunnan
valitsemista, joka vuosittain julkaisisi luettelon kansankirjastoille sopivista, vuoden
aikana ilmestyneistä kirjoista. Werkko suosittelee tälle toimikunnalle jopa koko kirjamarkkinoita ohjailevaa roolia, kun hän mainitsee, että kustantajat voisivat tarkastuttaa toimikunnalla käännettäväksi ehdotetun kirjan tai käsikirjoituksen. ”Porkkanaksi” Werkko tarjoaa kustantajille ”tavallista suurempaa menekkiä”, kun kirjastot
toimikunnan suosituksesta niitä sitten hankkisivat kokoelmiinsa. (Sama, 241.)
Alkuaikojen kansankirjastojen kirjavalintoihin vaikuttaneista valistusmiehistä
nostettakoon vielä esille Niilo Liakka, joka omassa Kirjastoasiasta: mietteitä ja
esityksiä -kirjasessaan (1916) omistaa kokonaisen luvun kaunokirjallisuuden asialle (Kaunokirjallisuus kirjastossa, 54–58). Kirjoituksen alussa Liakka huomauttaa,
että moni, joka tutustuu kirjastojen toimintaan ”kompastuu” kaunokirjallisuuteen,
jota onkin Liakan havaintojen mukaan kirjastoissa enemmän kuin tietokirjallisuutta.
Sitä myös luetaan: ”60 pros., jopa usein yli 90 pros. kaikista lainauksista kuuluu
siihen luokkaan esim. viime vuotisessa maalaiskirjastojen lainausliikkeissä” (1916,
55). Liakka (sama) päätyykin kysymään, että ”[e]ikö kirjasto siis olekin huvin ja
ajanvieton välittäjä nuorisolle, mutta sivistyslaitoksena varsin vähänarvoinen?”
Mutta sen sijaan, että paheksuisi tätä nuorison lukemisen harrastusta, luottaen
kirjastoihin hankittujen kaunokirjallisten teosten korkeakirjalliseen tasoon, hän
(sama) huomauttaa, että ”jollemme suvaitse sen lukemista, niin edessämme on suoran roskakirjallisuuden lukeminen”. Se romaanikirjallisuus, jota kirjastoista lainataan ”on harvoin roskakirjallisuuteen luettavaa. Pikemmin ilahduttavaa kuin surettavaa on siis, että nuorisosta suuri osa vielä tyytyy sellaiseen kirjallisuuteen.”
(Sama.)
Liakka myös esittää näkemyksiään kaunokirjallisuuden henkisestä kasvatusarvosta ja kirjojen kokonaisvaltaisesta lukemisesta. Erityisesti hänen mielestään runoilija osaa parhaiten ”herättää nuorenkin ihmisen mielenkiintoa elämän kysymyksiin, sen kasvaviin voimiin, sen yleviin tehtäviin, ihanteellisiin päämääriin”
(sama, 55). Kaunokirjallisuuden lukeminen kasvattaa Liakan mielestä luovaa ajattelua, jota tarvitaan myös käytännön työssä. Tanskalaiselta kansanopistoaatteen
isältä Gruntvigilta Liakka oli oppinut, että tarujen ja runouden kautta kansassa kasvaa ”kyky tuottaa voita ja sianlihaa”. (Sama, 56.)
Liakka (1916, 56) antaa myös ohjeita romaanien lukemiseen, ja korostaa, että
harjoitus lisää ”vastaanottoisuutta”. Hän näkee romaanien lukemisen paitsi mielikuvitusta myös tiedonhankintaa kiihottavan toimintona, koska niiden oikea ymmärtäminen saattaa vaatia tietojen hankkimista. Maantiede ja historia tai hengellisemmätkin tieteet tulevat lähelle lukijaa: ”usein on romaanien tapahtumapaikka
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tahi -aika sijoitettu outoihin oloihin tahi miespolvien, vuosisatojen taakse”
tai ”[t]oisinansa kaipaa romani sielutieteellisten seikkain selville ottamista voidaksemme sitä ymmärtää”. (Sama.) Liakka korostaa kirjoittajan ansioita tässä lukijan
kasvatus- ja valistustyössä, ”sillä tavallisesti teos on palanen tekijänsä historiaa”.
Hän myös kehottaa lukemaan kirjailijan tuotantoa laajemmin ja tutustumaan hänen
elämäkertaansa ja ajanjaksoon, ”jossa hänen henkinen olemuksensa on saanut hahmonsa”. Lukija kohtaa kirjailijan ja sen maailman, jossa teokset ovat syntyneet hänen tuotannossaan. (Sama, 57–58.)
Tässä Liakan kirjallisessa ajattelussa on mielenkiintoisia reseptioesteettisiä näkemyksiä (vrt. Hans Robert Jauss), kun hän kuvailee, miten kirjallisuus elää kirjailijan, teoksen ja lukijan kolmiyhteydessä, jossa sekä kirjailijan että lukijan aikaisemmat kokemukset (kokemushorisontit) vaikuttavat lukemiskokemukseen ja kirjan vastaanottoon. Kirjallisuus on viestintäprosessi, jossa kirjallisuus tulee eläväksi
vasta lukemisen kautta.
Suhtautumisessa kaunokirjallisuuden asemaan kansankirjastossa edellä mainituille varhaisille kirjastoasianajajille on yhteistä näkemys, että kirjastoihin on hankittava myös romaaneja, vaikka he korostetusti pitävätkin kansankirjaston funktiota tiedollis-valistuksellisena. Toisaalta he näkevät myös romaanikirjallisuuden
valistuksellisen arvon. Kansan, jolla ei juuri ole lukuhalua eikä lukutaitoakaan ei
voida olettaa kiinnostuvan kirjastoasiasta, jos kirjastossa on tarjolla vain vaikeatajuista tietokirjallisuutta tai vaikeita romaaneja. Helppolukuinen, vaikkakin aina tarkoin valikoitu romaanikirjallisuus voi olla avain paitsi lukuhaluun myös tietopuoliseen ja kehittävämpään kirjallisuuteen. Toisaalta kun kansa saadaan innostumaan
lukemisesta ja ymmärtämään lukemisen merkitys, myös kirjastonkäyttö lisääntyy.
Yhteistä on myös se, että kansankirjastoa ei haluta nähdä organisaationa, joka
kuten kirjakauppa vain hankkii ja välittää kirjoja lukijoille – kirjasto välittää kirjallisuutta. Koska kirjasto ei ole kaupallinen toimija, sen tarkoitus ja päämäärät ovat
toisenlaiset. Kirjasto on yhteiskunnallinen tai sosiaalinen toimija ja vaikuttaja, joten myös romaanikirjallisuuden valinnassa ja tarjonnassa sen tulee toimia erityisen
vastuullisesti. Tuohon aikaan se tarkoitti muun muassa sitä, että kansankirjaston ei
tule hankkia kokoelmiinsa ”roskakirjallisuutta” siksi, että se voisi vahingoittaa lukijoita.
Kolmas yhteinen piirre on eräänlainen hyötyajattelu, joka liittyy lukemiseen.
Vaikka romaanien lukemista saatetaankin pitää ”huvituksena”, sitäkin perustellaan
kuitenkin erilaisin hyötyyn liittyvin näkökohdin. Kaikenlaisten kirjojen – myös romaanien - lukeminen ja kirjallisuuden harrastus on parasta valistustyötä. Niilo
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Liakka kirjoittaa Kirjastoasiasta-kirjasessaan kansankirjaston syvimmästä tarkoitusperästä:
Kirjallisuus on kaikkein tehokkaimpia apukeinoja valistusharrastuksen ja
yleensä henkisen elämän herättämiseksi laajoissa kansankerroksissa. On siis
suuri laiminlyönti kansan henkisen vaurastumisen kannalta, että kirjallisuus
pääsee niin vähäisessä määrässä kuin laita nyt vielä on koskettamaan kansan
syviä rivejä.
Nykyaikaisen kirjastotoimen tarkoitusperänä on laittaa kirjallisuus kaikkien
kansan jäsenten saataviin ja herättää mikäli mahdollista koko kansan osanotto
kirjallisuuteen, yleensä virittää henkisen ravinnon tarvetta ihmisissä, jotka ovat
tottuneet olemaan ilman sitä. (1916, 20.)
Lukuhalun tai lukemisen edistämisestä sinänsä ei kuitenkaan tullut organisoidun
kirjastotoiminnan päämäärää, vaikka se implisiittisesti sisältyikin kirjastoaatteelliseen ajatteluun 1900-luvulle tultaessa. Mäkisen (1997, 406) huomioiden mukaan
1906 kirjastokomitean mietinnössä, jossa luotiin pohja järjestäytyneelle kirjastotoiminnalle, termi lukuhalu esiintyy vain kerran. Kansan lukuhalua pidettiin jo saavutettuna. Tiedonhalu kirjastotoiminnan ja lukemisen lähtökohtina katsottiin ensisijaisiksi tavoitteiksi. Tiedonhalu torjui väärän ja kevytmielisen lukemisen. (Sama.)
Myös amerikkalaisen varhaisen kirjastoliikkeen suhtautumista kertomakirjallisuuteen (fiction) kartoittanut Esther Jane Carrier toteaa, että 1900-luvun alussa ei
enää katsottu tarpeelliseksi keskittyä siihen, että saataisiin ihmiset lukemaan. Lukeminen oli niin yleistä ja jotkut lukivat niin paljon, että osa kirjastonhoitajista halusi asettaa koko viihteellisen kirjallisuuden aseman kirjastossa kyseenalaiseksi.
(Carrier 1985, 39.) Kirjastoliikkeen alkuaikoinahan ajateltiin niin kutsutun ”porttiteorian” mallin mukaisesti, että kevyempi fiktiivinen kirjallisuus johdattaa lukijan
paremman kirjallisuuden pariin, mutta kuten myöhemmin osoittautui, kirjastonkäyttäjien lukuharrastuksen tyydyttämisestä alkoi tulla paitsi kirjaston tarkoitus samalla myös pääongelma tai -haaste.
5.2

Kirjavalinnan ongelmallisuus

Varsinaisesti organisatorisesti yhtenäisen, ja vähitellen institutionalisoituvan yleisen suomalaisen kirjastolaitoksen kehittyminen pääsi vauhtiin, kun Suomen eduskunta teki 10.12.1920 kansankirjastojen järjestelyä koskevan päätöksen, jota alettiin toteuttaa 1921. Päätöksen mukaan kirjastoja johtamaan ja valvomaan asetettiin
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valtion kirjastotoimikunta, jota johtaa kirjastotoimen johtaja ja sen alaisuudessa
toimii tarpeellinen määrä kirjastoneuvojia. Helsinkiin perustettiin valtion kirjastotoimisto. (Cannelin 1922, 18.) Kirjastotoimiston perustaminen ja yksittäisten kirjastojen ohjauksen ja valvonnan siirtäminen sille olikin välttämätön edellytys suomalaisen kirjastolaitoksen institutionalisoitumiselle. Boinin ja Christensenin (2008,
281) huomioiden mukaan julkisten organisaatioiden säilyminen ja menestyminen
sekä institutionalisoituminen ovat tulosta tehokkaasta johtamisesta.
Kirjastoille alettiin jakaa valtionavustuksia kirjallisuuden ostoon ja kirjastonhoitajien palkkaukseen (Cannelin 1922, 18). Kirjahankintoihin liittyvät valtionavustukset olivat maaseutukirjastoille tietokirjallisuuden ostoon yhtä paljon ja kaunokirjallisuuden ostoon 75 % siitä määrästä, jonka kunta oli edellisenä vuonna vastaaviin kirjaostoihin käyttänyt. Kaupunkien kirjastoille vastaavat avustukset olivat
tietokirjallisuuteen 50 ja kaunokirjallisuuteen 40 prosenttia vastaavista edellisenä
vuonna käytetyistä rahasummista. (Cannelin 1922, 20.) Avustuksilla hankittavan
kirjallisuuden laatuun perusteissa ei varsinaisesti puututa; avustettaville kirjastolle
asetetuissa ehdoissa todetaan ainoastaan, ”että kirjastossa ei ole epäsiveellistä tai
muuten ala-arvoista kirjallisuutta” (sama).
Valtiollinen ohjaus tässä vaiheessa ei siis ollut vielä kovin normatiivista. Sillä
haluttiin vain luoda jonkinlaiset raamit, joiden puitteissa kirjastotoimisto ja sen
alaiset kirjastoneuvojat pääsisivät aloittamaan toimintansa. Vastuu kirjastoasian
järjestämisestä jätettiinkin kirjastotoimistolle. Helle Cannelin, josta tuli Valtion kirjastotoimiston ensimmäinen johtaja kirjoittaakin, että ”[n]yt on maamme eri seuduilla hajallaan olevilla kirjastoilla yhteinen elin, jonka puoleen sopii kääntyä kaikissa kirjastotoimintaa koskevissa asioissa, ja jonka velvollisuutena on kaikin puolin huolehtia maamme kirjastojen kehittymisestä ja vaurastumisesta” (1922, 22).
Kirjastotoimisto ja sen johto alkoivat määrätietoisesti toteuttaa instituution rakentajilta edellytettävää strategista ohjausta ja rationaalisten ja yhtenäisten käytäntöjen
sisäänajoa kirjastokentälle (vrt. Boin & Christensen 2008, 281).
Eduskunnan esityksen pohjalta syntyivät vuonna 1928 ensimmäinen kirjastolaki – silloiselta nimeltään vielä kansankirjastolaki (Kansankirjastolaki 131/1928.)
– ja siihen liittynyt asetus (Asetus kansankirjastoista 144/1928), jotka astuivat voimaan 1.1.1929. Laki oli tiivistetty versio eduskunnan kansankirjastojen järjestelyä
koskevasta päätöksestä. Siinä säädettiin ennen muuta kirjastojen taloudelliseen organisointiin liittyvistä asioista, eli valtionavustusten suuruudesta ja kohteistamisista, sekä myös kirjastojen ohjauksesta, eli valtion kirjastotoimikunnan ja kirjastotoimiston henkilöstöstä ja toimivaltuuksista.
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Merkittävää oli, että laissa tai asetuksessa ei enää määritelty kirjahankintoihin
suunnatun valtionavun jakautumista tieto- ja kaunokirjallisuuden kesken. Eduskunnan esityksessä jako oli vielä olemassa. Eskola (2008, 258) toteaakin, että tietokirjallisuuden osuus kirjastojen hankinnoissa väheni merkittävästi kansankirjastolain
voimaanastumisen jälkeen. Vaikka lain ensimmäisessä pykälässä puhutaankin ”kansansivistyksen kohottamisesta” ja ”kansalaisten itseopiskelun edistämisestä” tehtäväalueina, joiden toteutumista valvomaan valtion kirjastotoimikunta ja
sen alainen kirjastotoimisto asetettiin (Kansankirjastolaki 131/1928, 1 §), näytti yksittäisten kirjastojen kirjavalintapolitiikka lähtevän siis jo heti alkuvaiheessa ainakin osittain eri suuntaan kuin kirjastoliikkeen tavoitteena oli. Samanlainen ilmiö on
havaittavissa myös esimerkiksi amerikkalaisessa yleisen kirjaston kehityksessä,
kuten myöhemmässä vertailevassa tarkastelussa käy ilmi.
Laki legitimoi yleiset kirjastot yhteiskunnallisina instituutioina, joilla oli selkeä tarkoitus ja tehtävä sekä valtion taloudellinen että ohjauksellinen tuki takanaan.
Se myös määritteli toimintaympäristön, jossa kansankirjastojen tulisi täyttää yhteiskunnalliset tehtävänsä. Tuo paikka oli virallisesti kansakoululaitoksen rinnalla
tai tavallaan sen jatkeena, mutta käytännössä kirjaston rooli alkoi nopeasti hahmottua myös osaksi suomalaista kaunokirjallista järjestelmää.
Kirjastolaitos myös toimi suhteellisen tehokkaasti ja siitä oli tullut yleisesti hyväksytty ja tunnustettu. Yleisestä kirjastosta oli tullut myös kansainvälinen ”tuotemerkki” (vrt. Boin & Christensen 2008, 273). Voidaan siis sanoa, että suomalainenkin kirjastolaitos oli ainakin institutionalisoitumisensa alkutaipaleella.
Ristiriitojakin oli. Vaikka laissa ei juuri millään tavalla otettu kantaa kirjastojen
kirjavalintoihin, kansankirjastojen kehittämisen suunta tiedollis-sivistykselliseen
painottamiseen ja itseopiskelun tukemiseen osoittivat tien. Lain valmisteluvaiheessa oli kuitenkin suuria ristiriitoja kirjastojen itsenäisyyttä ajavien ja amerikkalaiseen kirjastomalliin uskovien ja toisaalta kansanvalistusseuralaisten välillä. Pirjo
Vatanen (2009, 284) kirjoittaakin, että valistusväen keskuudessa kirjastoliikkeen
tavoitteet nähtiin liian pinnallisina, eikä kirjastolle tästä syystä haluttu suoda itsenäistä asemaa ja päätösvaltaa.
Kun ruotsalainen kirjastoasian puolestapuhuja Valfrid Palmgren 1900-luvun
alussa kävi opintomatkalla Yhdysvalloissa, hän näki amerikkalaiset yleiset kirjastot 39 eräänlaisina ihanteellisina kansankirjastoina, joiden ”tehtävänä on kaikin
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Palmgren käyttää näistä kirjastoista nimitystä circulating libraries verraten niitä eurooppalaisiin kansankirjastoihin (1910, 8) (vrt. luku 5.1 circulating libraries ovat kaupallisia lainakirjastoja (Shera 1976,
35).
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mahdollisin keinoin avustaa yleisöä saamaan kirjoja, kiihottaa sen lukuhalua, lisätä
kotilainausten lukua, luoda halua ja harrastusta hyvään kirjallisuuteen, missä tällaista halua puuttuu, josta seuraa, että sen kirjat ahkerasta käyttämisestä pian kuluvat pilalle” (1910, 9). Kirjasto on koulun jatke: kun koulu opettaa lapsen lukemaan, ”lahjoittaa kirjasto hänelle kirjoja luettavaksi” (sama, 15).
Amerikkalainen kirjasto olikin aluksi koulun rinnalla toimiva kasvatus- ja sivistysinstituutio, mutta se tarkoitti toisaalta myös sitä, että mahdollisimman suuri
osa väestöstä pyrittiin saamaan kirjastonkäyttäjiksi. Verna Pungitore (1995, 62–63)
huomauttaa, että useimmat yleiset kirjastot omaksuivat kyllä periaatteessa kansalliset kasvatus- ja sivistystavoitteet, mutta toimivat toisin. Kirjastoissa tarjottiin
viihdyttävää aineistoa ja kulttuuripitoista ohjelmaa, millä tavoiteltiin suuria käyttäjämääriä. Kansallisia päämääriä pidettiin elitistisinä, koska kirjastojen käyttäjien
enemmistö kaikesta huolimatta oli tottunut lukemaan populaaria viihdekirjallisuutta. (Sama.)
Kun amerikkalaiseen kirjastolaitokseen ja sen kehittämistyöhön kiinteästi aina
osallistunut American Library Association 40 (ALA) vuonna 1876 perustettiin, romaanit olivat jo kirjastoissa yleisesti hyväksytty aineisto. Toisaalta keskustelu Carrierin (1985, 2) mukaan kävi kiivaana siitä, kuinka merkittävä osuus niillä tulisi
olla kokoelmissa ja minkälaiset romaanit olisivat suositeltavia. Yleisesti oltiin yhtä
mieltä siitä, että moraalittomat ja väkivaltaiset romaanit eivät kuuluneet kirjastoihin, mutta siitä käytiin jatkuvaa väittelyä, minkä tasoista kaunokirjallisuuteen liittyvän palvelun pitäisi olla ja minkä laatuista kirjallisuutta pitäisi tarjota. Keskustelussa oli Carrierin mukaan kysymys yleisen kirjaston tarkoituksesta. (Sama.)
Kirjastoaatteen tavoite kaikkialla näytti olevan ohjata kansaa paitsi hyvän elämän ja sivistyksen piiriin, myös ”hyvän kirjallisuuden” ääreen. Palmgrenkin näki
matkallaan, että pelko lukuhimon leviämisestä kaupallisen viihdekirjallisuuden
tuotannon kasvaessa oli suuri valistuksellisen väen keskuudessa, ja kansankirjaston
vastuu nähtiin merkittävänä tuon ”roskakirjallisuuden” leviämisen estämiseksi.
Palmgren oli huomannut, että koska kirjojen lukemisella on suuri merkitys, kirjaston tehtävä oli erityisesti vieroittaa nuoriso pois huonosta kirjallisuudesta. ”Kirjat,
joita nuoriso lukee huvikseen, muodostavat luonnetta ja kohottavat tai alentavat
ihanteita enemmän kuin koulukirjat. Me tiedämme kaikki miten yleisesti levinnyttä

40

American Library Association (ALA) on maailman vanhin ja suurin yhdessä maassa toimiva kirjastoalan organisaatio, jolla on aina ollut suuri vaikutusvalta kirjastoasioissa Yhdysvalloissa. Erityisesti
näin oli kirjastoliikkeen alkuaikoina, kun kirjastot eivät saaneet eivätkä, eivätkä välttämättä holhouksen
ja poliittisen vaikuttamisen pelossa, halunneetkaan valtion apua ja ohjausta.
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ja halpahintaista tuo tavallinen roskakirjallisuus on; sitä voivat poikamme ja tyttäremme helposti hankkia, mutta eivät opi mitään hyvää vaan se päinvastoin vahingoittaa heitä”. (1910, 15.)
Samanlainen huoli näkyy esimerkiksi Helle Cannelinin 1927 Helsingin Sanomiin kirjoittamassa artikkelissa. Kirjastojen ja suomalaisen kirjallisen elämän oli
Cannelinin mielestä alettava varautua ”amerikkalaisuuteen räikeine reklaamitapoineen ja muotikirjavirtauksineen”. Kuitenkaan pelko ei saanut Cannelinin mielestä
johtaa liialliseen holhoamiseen, vaan kirjastojen tuli pysyä vapaina ja puolueettomina kirjavalintojen suhteen. Varsinaisen holhoamisen vastakeinoksi hän tarjosi lukijoiden ”kirjallisuudentajun” syventämistä opintokerhojen ja luentojen avulla.
Hän korosti, että kirjastotyön pitää kohdistua sekä ”tietosivistykseen” että ”sydämensivistykseen”. (Kannila 1966a, 43.)
Kirjavalintaa pyrittiin ohjaamaan kirjastotoimistosta erilaisten suositusluetteloiden ja varsinkin Arvostelevan kirjaluettelon41 avulla, mutta kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat vastasivat lopullisesti kirjastojen kirjavalinnoista. Eija Eskola (2004, 135) mainitsee, että niin 1905 kuin 1920 julkaistuissa kirjastojen mallisäännöissä kirjastojen johtokuntiin valittavien henkilöiden tuli olla ”kirjallisuuden harrastajia”. Myös Helle Cannelin edellytti hyvältä kirjastonhoitajalta kirjallisuudentuntemusta: ”Kirjallisuudentuntemus on mitä tärkein apu kirjastonhoitajan
työlle. - - Siksi tehtävänsä oikealla tavalla käsittävä kirjastonhoitaja pyrkii alati laajentamaan ja syventämään kirjallisuudentuntemustaan” (Cannelin 1931, 43).
Eija Eskolan (2004) tutkimus osoittaa, että ainakin 1920–1930-luvulla Suomen
kirjastoissa lukemisharrastus ja viihteellinen lukeminen voittivat niin sanotun praktisen lukemisen, vaikka kirjastojen hankintoja mahdollisesti yritettiinkin kirjastolainsäädännön ja ylemmän kirjastojohdon taholta ohjailla tietopuolisen kirjavalinnan suuntaan. Kirjastojen kirjavalinnan käytäntö tuotiin Eskolan mukaan lähelle
lukijoita, koska kirjastonhoitajana toimi usein yhteisön asukas, ”itsekin lukija”.
(2004, 7.)
Kirjastot siis saattoivat toimia suhteellisen itsenäisesti ja ”omavaltaisesti” huolimatta kirjastolaista ja normatiivisista ohjeista, ja lukemisharrastuksen tukeminen
ja käyttäjämäärien kasvattaminen näyttäisivät olleen käytännön kirjastotyössä keskeisiä tavoitteita. Toisaalta kirjastonkäyttö oli kuitenkin hyvin vähäistä vielä 193041

Arvostelevaa kirjaluetteloa (virallisesti Arvosteleva luettelo suomenkielisestä kirjallisuudesta) julkaistiin Kirjastolehden yhteydessä kuukausittain vuosina 1908–1988. Luettelon kirja-arviot oli tehty
ensisijaisesti kirjastojen käyttöön auttamaan kirjaston työntekijöitä kirjavalintojen tekemisessä. Arvostelevan kirjaluettelon arvioijina oli paitsi kirjastoalan ammattilaisia myös kirjallisuudentutkijoita ja kriitikoita
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luvulla, sillä vain noin 10 % koko väestöstä kuului kirjastojen lainaajakuntaan
(Esim. Sevänen 1994c, 69).
Helle Kannila teki vuoden 1935 kirjastojen kirjavalinnoista selvityksen, joka
koski kyseisenä vuonna ilmestyneiden suomenkielisten kirjojen ensipainoksia. Eskolan (2008, 199) mukaan selvityksen tulos oli Helle Kannilalle pettymys. Kirjavalinta oli hänen mielestään painottunut noudattamaan suuren yleisön makusuuntauksia ja valitun kaunokirjallisuuden joukossa oli huomattava määrä kevyttä ajanvietekirjallisuutta. Valittu ”viihdekirjallisuus” löytyi kyllä suosituslistoilta, mutta
hänen mielestään sitä oli hankittu liikaa suhteessa vakavampaan ja tietopuolisempaan kirjallisuuteen. Tosin Eskola huomauttaa omaan tutkimukseensa perustuen,
että Kannilan tulkinta on jossain määrin kärjistetty, eikä kirjastojen kirjavalinta
suinkaan ollut niin ”taitamattomasti” hoidettua kuin hän oletti. (Eskola 2008, 201).
Vaikka kansankirjastojen tarjonnan ja kysynnän kehittyminen suuntautuikin
nopeasti kohti ”romaanilainaamoa”, kansanvalistajien huoli suomalaisten lukuhalun ja kirjastojen tarjonnan kohdistumisesta maailmalta leviävään ”roskakirjallisuuteen” saattoi olla ennenaikaista. Urpo Kovalan angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittymistä Suomeen vuosien 1890–1939 välisenä aikana selvittäneessä kartoituksessa ilmeni, että lukijoiden lukuharrastus ja makumieltymykset
eivät kohdistuneetkaan tähän ”halpahintaiseksi ajanvietteeksi” kuvailtuun romaanikirjallisuuteen, vaan sekä ”portinvartijoille” että lukijoille mieleiseen ”puhdashenkiseen, maailmankatsomukseltaan uskonnollispohjaiseen romaanikirjallisuuteen”. Sisällöllinen painavuus oli ensisijaista. (1992, 167.)
Myös kirjastokirjallisuuden perustarjontaa 1920-luvulta 1940-luvulle olivat
Eskolan (2004, 6) mukaan maaseudun elämän kuvaukset, historialliset romaanit
sekä uskonnolliset kertomukset, jotka Kovalakin aiemmin mainitussa tutkimuksessaan toteaa suomalaisten suosikkiaiheiksi.42
42

Vielä 1970-luvullakin suomalaisten suosikkilukemista olivat kotimaisten ja ulkomaisten viihdekirjojen ohella realistiset kansankuvaukset ja uskonnollinen kirjallisuus (Eskola 1979, 229.). Katarina Eskola
toteaakin, että ”kioskikirjojen tai muiden ylikansallisten bestsellereiden lukeminen eivät ole syrjäyttäneet tai korvanneet perinteisiä lukutapoja, vaan niiden lukeminen on tullut vanhojen lukemistapojen,
tässä realististen kansankuvausten tai uskonnollisen kirjallisuuden rinnalle” (sama). Vielä 1980-luvulla
suomalaisten lukijoiden ja kirjastonkäyttäjien kymmenen suosituinta kirjailijaa olivat Väinö Linna,
Mika Waltari, Kalle Päätalo, Aleksis Kivi, Agatha Christie, Veikko Huovinen, Pentti Haanpää, Laila
Hietamies, Eeva Joenpelto, Arto Paasilinna (Eskola & Linko 1986, 118; ks. myös Jokinen 1997, 13).
Siis vielä 1980- ja 1990-luvuilla lukijoiden suosima kirjallisuuden maisema on suomalaisuuteen kiinnittynyt ja lämminhenkistä kerrontaa suosiva. Tapahtumien toivotaan sijoittuvan mieluiten menneisyyteen ja maaseudulle. (Jokinen 1997, 40.)
Suomalaisten lukijoiden makumieltymyksiä on tutkittu myös myöhemmin (Purhonen 2015). Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma oli erilainen, mutta tuloksista selviää, että vielä 2000-luvun puolivälissä
erityisesti naisten suosimiksi kirjallisuudenlajeiksi osoittautuivat viihteen ja romantiikan ohella runot ja
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Kirjahankinnat alkoivat 1930-luvulla painottua yhä enemmän myös kotimaiseen tuotantoon. Tämä oli ainakin osittain seurasta kustannustoiminnan muutoksesta. Käännöskirjallisuuden kustantaminen väheni selvästi 1930-luvun alussa, ja
esimerkiksi ulkomaisten suosittujen viihdekirjailijoiden tilalle tuli suomalaisia.
Näissä uudenlaisissa nykynaisen kuvauksissa esiintyi työssäkäyviä, itsenäisiä naisia, ja tästä viihdekirjallisuuden alagenrestä tulikin Eskolan mukaan osa vuosikymmenen keskeistä kirjastokirjallisuutta. (1991, 95.)
Kirjastonhoidon oppaan toisessa painoksessa vuonna 1931 Cannelin on vielä
hyvin luottavainen siihen, että ”huono” ajanvietekirjallisuus pysyy kansankirjastojen ulkopuolella ja kirjaston päätarkoitus säilyy. Toisaalta hän on myös hyvin tietoinen jo siitä, mistä lukemaan innostunut yleisö on kiinnostunut. Kirjojen valintaa
käsittelevässä luvussa hän kirjoittaakin: ”Toiselta puolen on otettava huomioon se
kirjallisuus, jota lainaajat eniten kyselevät ja mieluimmin lukevat”. Sivistystehtävästä pitää kuitenkin huolehtia, ja kirjastoon on ”hankittava sellaista, jota sen johto
soisi yleisön lukevan ja jota sen mielestä sen käyttäjäkunta tarvitsee”. Cannelin toisaalta korostaa, että ”liikaa holhoavaisuutta” tulee välttää, mutta pitää myös muistaa, että yleinen maku ei välttämättä edusta hyvää ja sivistävää. Kaunokirjallisuuden arvottaminen hyvään ja huonoon on Cannelinin mielestä myös vaikeaa, ja hän
toteaakin, että ”jopa asiantuntijat, kirjallisuudentutkijat, voivat antaa samasta kirjasta suorastaan päinvastaisia arvosteluja”. Parempi siis olla hankkimatta mitään,
mitä edes sopii epäillä vahingolliseksi, Cannelin opastaa. (1931, 69–75.)
Kuten luvussa 3.2.1 todettiin yleisen kirjaston kirjakokoelman muodostamisessa ja kirjastojen suhtautumisessa kirjavalinnan kysymyksiin on aina ollut ainakin kaksi vastakkaista ajattelutapaa, eli niin sanottu kysyntälähtöinen ja arvopohjainen. Helle Kannila esittää oman, tietyllä tavalla paitsi kirjastonhoitajan ammatilliseen osaamiseen myös kirjaston kulttuurisiin arvoihin perustuvan näkemyksensä arvoteorian puolesta 1967 ilmestyneessä Kirjavalinnan ongelmia -teoksen
johdannossa. Kannila ottaa siinä kantaa keskusteluun siitä, pitäisikö kirjastoihin
hankkia ”kaikkea pyydettyä sen arvosta välittämättä”. Piittaamatta siitä, että monet
tätä kantaa edustavat ”kirjailijat, kirjastonhoitajat ja sosiologit leimaavat hänet arvonihilistiksi”, hän esittää näkemyksenään:

näytelmät, uskonnollinen kirjallisuus sekä moderni ja klassinen kertomakirjallisuus. Miehet suosivat
dekkareita, jännitystä, scifiä ja tietokirjoja. (Purhonen 2015, 75.) Elämäkerrat ja muistelmat olivat suhteellisen suosittuja kaikissa koulutus- ja ikäryhmissä (sama, 74–75), mikä osoittanee edelleen tiettyä
menneisyyteen viittaavaa makumieltymystä suomalaisten lukutottumuksissa.
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Ajauduttaisiin merkillisiin johtopäätöksiin, jos johdonmukaisesti kaikessa
kulttuuripolitiikassa alettaisiin noudattaa jonkinlaista kansanäänestyksen periaatetta. Kaupunginorkesterin konserttien ohjelmasta päättäisi yleisö ehkäpä
niin, että kannatuksen mukaan siihen sijoitettaisiin suhteelliset määrät klassista
ja uudenaikaista arvomusiikkia, hyvänä pidettävää viihdemusiikkia ja päivän
viimeisiä naukuvia lemmeniskelmiä. Taidemuseoiden seinille ripustettavia tauluja hankittaessa olisi sananvalta myös niillä, jotka pitävät joutsenista kuutamolla. Ja jos orkesterien ja taidemuseoiden asiantuntevat johtajat yrittäisivät
puhua laitosten taiteellisista ja sivistyksellisistä tavoitteista, heidät leimattaisiin
sensuurimielisiksi holhouksen kannattajiksi. (1967, 6.)
Kannila, tuohon aikaan jo alan kouluttajana, nostaa tässä myös kirjastonhoitajuuden muissa julkisissa kulttuuri- ja taideinstituutioissa työskentelevien professioiden
rinnalle samoin kuin kirjaston muiden taidelaitosten rinnalle asettuen samalla tukemaan näkemystä, jonka mukaan siis asiantuntijoilla on keskeinen rooli taidemaailmassa päättää, mikä on taidetta. Samalla tavalla kirjaston ja siitä vastaavan kirjastoammattilaisen vastuullinen rooli on päättää, mitä kirjoja kirjaston kokoelmaan
valitaan. Vaikka kirjaston käyttäjien, eli yleisön – joksi Kannila heitä usein nimittää
– mielipidettä on kuunneltava, on ensisijainen vastuu kokoelman rakentamisesta
aina kirjastoa hoitavalla henkilöllä. Hänen on myös huolehdittava siitä, että yhden
kirjaston kirjat muodostavat ammattimaisesti rakennetun kokoelman kuten taulut
taidemuseossa tai teokset konsertissa.
Tässä Kannilan edustamassa kaunokirjallisuuden valikoivassa valinta-ajattelussa ei välttämättä ole kysymys elitistisestä ja arvottavasta suhtautumisesta kirjallisuuteen sinänsä, vaan myös perustavammasta kirjastojen kokoelmapoliittisista
perusperiaatteista. On huomioitava myös Kannilan asema kirjallisen järjestelmän
toimijana, ja Schmidtin korostama kirjallista järjestelmää määrittävä esteettinen
konventio. Sen mukaanhan esteettisen kommunikaatio on aika- ja yhteiskuntasidonnaista siten, että kommunikatiiviseen esteettiseen vuorovaikutukseen osallistuvat päättävät kommunikatiivisen tekstin esteettisyydestä kussakin tilanteessa kulloistenkin yleisten historiallis-sosiaalisten normien ja arvojen pohjalta (Schmidt
1982, 48).
Helle Kannila ohjeistaa kokoelman muodostamista kuvaten myös kirjaston kirjallisuuskokoelman historiallista ja eksponentiaalista luonnetta hyvin konkreettisella esimerkillä, joka heijastaa pyrkimystä paitsi kirjallisuuden levittämiseen myös
systemaattiseen säilyttämiseen.

122

Kirjaston kirjakokoelma lisääntyy kirja kirjalta kuin muurattu rakennus, ero on
vain siinä, ettei tämä rakennus koskaan tule valmiiksi, siihen ei tehdä kattoa.
Merkitsevät rakennuksen onnistumiselle eivät ole vain ylimmät muurauskerrokset, kirjakokoelman viime vuosien uutuudet, vaan jos alaosa, perusvarasto,
on heikko, koko rakennus huojuu eikä voi tehtäväänsä täyttää. Kun jälkeenpäin
tutkitaan kirjaston historiaa, voidaan kartuntaluetteloista tai muista vastaavista
asiakirjoista selvittää, millä tavalla kulloinkin kirjavalinnasta vastuussa oleva
henkilö on oman muurauskerroksensa eli kirjahankintansa hoitanut. Totena on
kerrottu, että joissakin kirjastoissa vuosien jälkeen on voitu huomata tietyn
henkilön vallassaoloaikanaan yksipuolisesti suosineen jotakin kirjallisuudenlajia laiminlyöden jonkun toisen vähintään yhtä tärkeän liittämistä aikanaan
kokoelmaan. (1967, 9.)
Tosin kirjastoissa kirjavalintoja tehtäessä ei välttämättä aina oltu Kannilan toivomalla tavalla kovin johdonmukaisia kokoelmia rakennettaessa. Kirjavalintoja tehtäessä ei tulevaisuutta tai tulevia lukijoita aina ajateltu, vaan niitä tehtiin kirjoja
kulloinkin tarvitsevalle yleisölle. Eija Eskola (1991, 103) toteaakin, että suosituin
ja myös hankituin kirjastokirjallisuus oli ennen kaikkea aikansa kirjallisuutta eikä
suuri osa kirjailijanimistäkään kerro tämän päivän lukijalle mitään. ”Kirjastot eivät
rakentaneet kokoelmiaan kirjallisuushistorian kaanonin mukaan: korkeakirjallisuus
ja klassikot, runous ja draama olivat vain vähän edustettuina.” Hyvin markkinoitu
suurten kustantajien kirjallisuus vei voiton mahdollisista kulttuuri- tai kirjallisuuspoliittisista tavoitteista. (Sama, 104.)
Kannilan näkemys oli, että kirjaston tulee palvella lukijoita eri tavalla kuin kirjakauppojen. Kirjastot tukevat lukuharrastusta laajemmin ja kestävämmin. Kannila
piti vuonna 1949 Yleisradiossa esitelmän Suunnitelmallinen lukeminen ja kirjastot,
jossa hän toteaa muun muassa, että
[O]ikean kirjallisuusharrastuksen vihollinen numero yksi on uutuusvillitys - huomio suunnataan määrättyihin, menekkikirjoiksi valittuihin teoksiin siinä
määrin, että varjoon jäävät ei vain uudet yhtä hyvät tai paljon paremmat kirjat,
vaan koko maan ja muiden maiden entinen kirjallisuus. Vähitellen kirjat kauppojen myymäläpöydillä ovat kuin muotilehtiä, viime vuoden tai kevään kirja
ei kelpaa mihinkään. Vanhoja kirjoja myydään suurelle yleisölle vain silloin
kun ne vastasuomennettuina taikka uusina painoksina vaikuttavat tuoreilta.
Suuret määrät kirjallisuutta harrastavia ihmisiä on saatu suggeroitua siihen uskoon, ettei voi olla sivistynyt ellei ole lukenut kaikkia niitä kirjoja, joista suurimmat ilmoitukset on lehdissä julkaistu. Kun tavallisen työihmisen ohjelmaan
123

ei mahdu ylen määrin lukemista, pian kaikki muu joutuu syrjään noiden best
sellerien tieltä – ja suunnitelmallisesta lukemisesta ei tule kysymystäkään.
(Kannila 1966c, 113–114.)
Kirjaston tehtävä on Kannilan mukaan tarjota vaihtoehtoinen ja todellinen mahdollisuus lukuharrastuksen kestävään ja pitkäjänteiseen ylläpitämiseen. Kirjasto palvelee kirjavalinnan, hyllyjärjestyksen ja luetteloidensa sekä virkailijakunnan henkilökohtaisen neuvonnan avulla lukijaa suunnitelmallisessa lukemisessa ja lukuharrastuksen kehittämisessä (sama, 118).
5.2.1 Tietokirjallisuus vs. kaunokirjallisuus / korkeakirjallisuus vs.
viihde
Vuonna 1959 Kannila teki toisen selvityksen kirjastojen kirjavalinnoista43. Kyselyn
tulokset hän tosin julkisti vasta vuonna 1967 Kirjanvalinnan ongelmia -teoksessaan.
Kyselyssä hän vertaili myös kirjakauppojen kirjamyyntiä kirjastoissa tarjolla olevaan kirjallisuuteen.
Kysely on erityisen mielenkiintoinen ja harvinainen siitä syystä, että Kannila
on siinä eritellyt sekä lainauksen, hankinnan että myynnin osalta viihdekirjallisuuden eri lajeja. Tällainen genreperustainen jaottelu on harvinaista myöhemmissäkin
kaunokirjallisuuden hankinnan tai lainauksen kartoituksissa44. Tutkimus edustaa aikansa modernia, sosiologisesti suuntautunutta empiiristä kirjallisuuden käyttötutkimusta, eli lukemistutkimusta, jota Suomessa, kuten Kannilakin (1967, 224) mainitsee, ei tuohon aikaan vielä harrastettu. Kannila painottaakin, että vaikka kirjastoissa tavallaan tehdään jatkuvasti eräänlaisia lukemistutkimuksia tilastoimalla lainoja ja tekemällä havaintoja siitä, mitä kirjoja kysytään ja lainataan, ei tästä saa
todellista kuvaa siitä, mitä kirjoja todellisuudessa luetaan. Tämän vuoksi on kirja-

43
Kysely lähetettiin suomenkielisten kaupunkien ja kauppaloiden kirjastoille ja joka kahdeksannen
maalaiskunnan pääkirjastoille sekä joka 35. Sivukirjastolle. Kirjakauppojen myyntiä koskeva tiedustelu
sisältyi samaan lomakkeeseen. Vastaus saatiin yhtä lukuun ottamatta kaikista kaupunkien ja kauppaloiden kirjastoista, 85 % maalaiskuntien pääkirjastoista ja 55 % sivukirjastoista sekä kaikista kirjakaupoista kaupungeissa ja kauppaloissa ja 50 %:ssa maalaiskunnista.
44
Vastaava kirjallisuuden eri lajeihin kohdistuva kirjastosta lainattujen kirjonen laadullinen kartoitus
sisältyy myös Katarina Eskolan laajaan Suomalaiset kirjanlukijoina -tutkimukseen (1979, 212–217).
Tässä mielessä myös Jarmo Saartin 1990-luvun puolessa välissä tekemä kaunokirjallisuuden eri genreihin kohdistuneen hankinnan ja lainauksen vertailu kolmessa lähikirjastossa on poikkeuksellinen. Vertailu oli osa niin sanottuun hyllyluokitukseen liittynyttä kokeilututkimusta näissä kirjastoissa. (Saarti
1996) Tutkimuksen tuloksiin palataan toisaalla tässä tutkimuksessa.
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valinnan pohjaksi tärkeää tehdä myös varsinaisia lukemistutkimuksia, koska lainausten rekisteröinti ja tilastointi on vain eräänlaista käyttötutkimusta. Hän korostaa, että ”tieteellisluonteisten” tutkimusten antama tieto lukijoiden lukutottumuksista antaa kirjastoille tärkeää tietoa. (1967, 224–225.)
Yhdysvalloissa tehtiin noin kymmenen vuotta aikaisemmin laaja kyselytutkimus kirjastopalvelujen käytöstä. Käytän tuosta tutkimuksesta (Berelson 1949 45 )
saatuja tuloksia osittain vertailuaineistona seuraavassa Kannilan kyselyn tulosten
tarkastelussa46. Kun suomalainen kirjastoliike noudatti ainakin osittain amerikkalaisen Public Library Movementin mallia omassa kirjastojen kehittämistoiminnassaan, ovat tulokset vuosisadan puolivälissä molempien kirjastoliikkeiden tavoitteiden onnistumisen suhteen paitsi vertailukelpoisia myös mielenkiintoisella tavalla
yhteneväisiä.
Kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden lainausten keskinäinen suhde oli
Kannilan kyselyssä selkeästi kaunokirjallisuusvoittoinen. Lainatuista kirjoista keskimäärin lähes kolme neljäsosaa oli kaunokirjallisuutta. Kaupunkien pääkirjastoissa kaunokirjallisuuden lainaus oli noin 70 % ja maalaiskuntien pääkirjastoissa
noin 75 % kaikista kirjalainoista.
Kun tähän rinnalle asetetaan vastaava tilasto (Berelson 1975, 57) Yhdysvalloista, tulokset ovat hyvin samansuuntaisia, eli kaunokirjallisuuden lainaus on selvästi suurempaa kuin tietokirjallisuuden lainaus. Kaunokirjallisuuden ja tieto-kirjallisuuden keskinäinen suhde ei tosin ole Yhdysvalloissa ihan yhtä kaunokirjallisuuspainotteinen kuin Suomessa. Keskimäärin kaunokirjallisuuden lainaus oli noin
60 prosenttia lainoista ja suurissa kaupungeissa sen osuus oli noin puolet.
Molemmista tilastoista on havaittavissa, että mitä suurempi kirjasto on, sitä
enemmän lainataan tietokirjallisuutta. Tähän luonnollisesti voi vaikuttaa se, että
suurilla kirjastoilla on tarjottavanaan laajempi kokoelma myös tietokirjoja. Maaseutukirjastot suosivat kaunokirjallisuutta, koska niissä kysyntäkin kohdistui
enemmän siihen kirjallisuudenlajiin ja kirjastoissa mahdollisesti nähtiin tarpeellisena ensisijaisesti laajentaa käyttäjäkuntaa.

45
Kyselyyn haastateltiin 1151 satunnaisotannalla valittua aikuista kansalaista eri osavaltioista. Berelsonin raportissa, joka on osa laajaa Yhdysvalloissa 1940-luvun lopulla toteutettua Public library Inquiry
-hanketta, on käytetty hyväksi myös muiden vastaavana aikana tehtyjen kyselytutkimusten tilastoja.
46
Bernard Berelsonin The library’s public. A report of the Public library inquiry -julkaisu on mainittu
myös Kannilan Kirjanvalinnan ongelmat -teoksen kirjallisuusluettelossa, joten voitaneen olettaa hänen
tutustuneen kyseiseen tutkimukseen.
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Mielenkiintoinen tutkimustulos liittyen luetun kirjallisuuden ikään (painovuosi)
löytyy myös molemmista kyselyistä. Näissäkin tilastoissa on nähtävissä selviä yhtäläisyyksiä47. Tilastot osoittavat, että kirjastoista ei lainattu aivan uusinta kirjallisuutta, vaan kuten Kannilakin toteaa ”kirjastoistamme lainataan painovuoden kannalta katsoen paljon vanhempaa kaunokirjallisuutta ja suhteellisen vähän viimeksi
kirjakauppaan tulleita ja äskettäin kirjastoihin ostettuja uutuuksia” (1967, 272). Yhdysvaltalaisessa kirjastossa tämä tendenssi näyttää vielä voimakkaammalta.
Kolmas kaunokirjallisuuden lainaukseen liittyvä kysymys on lainatun kertomakirjallisuuden laatu. Kun erityisesti kertomakirjallisuuden lainoja tarkastellaan
lajiperustaisesti, voidaan havaita siinäkin selviä yhtäläisyyksiä. Aikuisten lukuharrastuksen painottuminen viihteellisen kirjallisuuden suuntaan on tapahtunut sekä
Yhdysvalloissa että Suomessa48.
Kannilan arvokirjallisuudeksi nimeämää kirjallisuutta lainoista oli 38,3 % ja
viihdekirjallisuutta 36,8 %. Viihdekirjallisuuden lainoista rakkausromaaneja oli
46 %, seikkailuromaaneja 33,3 %, salapoliisiromaaneja 14, 4 % ja pakinoita 6 %.
Kannila oli verrannut myös kirjastolainojen ja kirjakauppaostojen suhteellisia
osuuksia kaunokirjallisuuden laadun suhteen. Tilastovertailu osoittaa, että arvokirjallisuutta ja viihdekirjallisuutta lainataan ja ostetaan lähes yhtä paljon, mutta muun
kaunokirjallisuuden 49 osuus on kirjastolainoissa suurempi kuin kirjakauppaostoissa. Nuorisokirjallisuutta taas ostetaan enemmän kuin lainataan.
Berelsonkin on koonnut eri tutkimuksista vastaavia laadullisen lainauksen mukaisia tilastoja. Tulokset tosin vaihtelivat kirjastoittain ja eri tutkimuksissa. Yhteenvetona Berelsonin esittämistä taulukoista (1975, 67) voidaan päätellä, että viihdekirjallisuuden osuus oli alimmillaankin 41 % ja korkeimmillaan jopa 88 %. Näin
ollen suomalaisten kirjastojen viihdekirjallisuuslainaus, noin 40 %, on 1950-luvulla ollut suurin piirtein samaa luokkaa kuin monissa yhdysvaltalaisissa kirjastoissa. Korkean kirjallisuuden (jolla tässä tarkoitetaan klassikoita, tai niin sanottuun

47

Yhdysvaltalainen tilasto tosin osoittaa lainausten jakautumista vain tutkimuksesta, joka on tehty yhden kirjaston lainaustilastoista. Berelson mainitsee tosin toisenkin kirjaston, jossa tulokset ovat hyvin
erilaisia, mutta hän huomauttaa, että tämä kirjasto on toimintatavoiltaan poikkeuksellinen.
48
Kannila julkaisi kyselynsä tulokset lähes kymmenen vuoden viiveellä, mikä selittynee ainakin osittain
sillä, että ”tulos ei täysin vastannut odotuksia, vastauksetkin olivat osaksi puutteelliset ja epätäsmälliset”
(1967, 261).
49
”Muuksi kaunokirjallisuudeksi” Kannila määrittelee ”vakavaksi tarkoitetut taiteellisia, opetuksellisia
yms. päämääriä tavoittelevat teokset”, jotka eivät siis kuulu klassiseen tai ”uuteen arvokirjallisuuteen”,
johon puolestaan kuuluvat kirjallisuusarvostelijoiden taiteeksi hyväksymät romaanit ja novellit (1967,
273).
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kirjalliseen kaanoniin jo hyväksyttyä kirjallisuutta) osuus on hyvin pieni amerikkalaisissa kirjastolainoissa, kun taas suomalaisten lainaamissa kirjoissa sen osuus on
huomattavasti suurempi. Tämä voi tietysti johtua luokittelusta. Berelsonin taulukoissa kaunokirjallisuus on jaettu vain kolmeen ryhmään (high, medium tai moderate ja low), jolloin vertailussa relevantimpaa onkin ehkä laskea yhteen kaksi ylintä
ryhmää. Tällöin saadaan tulokseksi, että noin puolet lainoista kohdistuu viihdekirjallisuuteen ja noin puolet muuhun kertomakirjallisuuteen. (1975, 67.)
Runojen ja näytelmien osuus sekä suomalaisissa että amerikkalaisissa kirjastoissa on hyvin marginaalinen. Kannila (1967, 270) tosin pohtii, että ”luettaisiinko
niitä enemmän, jos niitä enemmän olisi ostettu”.
Viihdekirjallisuus osoittautuu siis kyselyn perusteella merkittäväksi aineistolajiksi niin suomalaisten kirjaston kokoelmissa kuin lainaajien suosiossa 1960-luvulle tultaessa. Tuloksiin hiukan pettyneenä Kannila kirjoittaakin, että ”[p]idetäänhän tätä kirjallisuutta kirjastotointa suunniteltaessa usein sellaisena luettavana, joka
mieluiten saisi jäädä kokonaan kirjaston ulkopuolelle, mutta jota kuitenkin siedetään ’välttämättömänä pahana’ yleisön vaatimusten vuoksi” (sama, 274). Siitä huolimatta, ja tämän tosiasian käytännössä jo myöntäneenä – ja oman näkemykseni
mukaan jo hyväksyneenäkin – Kannila Kirjavalinnan ongelmia -kirjassaan kirjoittaa hyvin monipuolisesti viihdekirjallisuudesta ja sen asemasta kirjastossa eritellen
myös, minkälaista viihdekirjallisuutta kirjastoon on hyvä hankkia, eli missä voisi
olla ”raja hyväksyttävän ja hylättävän viihdekirjallisuuden välillä” (sama, 127).
Suurin pettymys Kannilalle todennäköisesti oli, että noin 40 % kaikista kertomakirjallisuuden lainoista oli hänen kevyeksi viihdekirjallisuudeksi luokittelemiaan romaaneja. Rakkausromaaneja lainattiin yhtä paljon kuin seikkailu- ja salapoliisiromaaneja yhteensä. Salapoliisiromaanien 15 % osuus miellytti kuitenkin Kannilaa, vaikka, kuten hän mainitsee ”niitä tiettävästi ostetaan kirjastoihin vähän siihen verrattuna mitä niitä julkaistaan”. (Sama, 275.) Hänet tiedettiin tämän kirjallisuudenlajin ”ystäväksi”50.
50
Kannilan mieltymystä ja arvostusta salapoliisiromaaneja kohtaan on myöhemmin käytetty myös esimerkkinä osoittamaan hänen elitististä suhtautumisestaan viihdekirjallisuuden eri lajeihin (esim. Kukkola 1973, 162; Vuorenrinne 2015, 130). Perusteluna on käytetty hänen Kirjavalinnan ongelmia -kirjaan
kirjoittamansa havainto eri viihdekirjallisuuden lajien lukijoista: ”Muun viihdekirjallisuuden lukijat
ovat poikkeuksia lukuunottamatta eräänlaista massaa, henkilöitä, joilla ei muuten ole kirjallisia harrastuksia ja jotka eivät pysähdy miettimään, mitä he oikein lukevat ja miksi. Salapoliisikirjojen lukijoihin
kuuluu myös luonnollisesti paljon samaa nuorta ja vanhaa massaa, mutta joukossa on aina ollut myös
huomattava määrä ns. älymystöön lukeutuvia, jopa tiedon ja sivistyksen huippupaikoilla näkyviä, jotka
käyttämällä juuri tämän lajin viihdettä pyrkivät ja usein onnistuvatkin rentoutumaan, hetkeksi vapautumaan ankaran aivotyön tai vastuunalaisten tehtävien paineesta”. (Kannila 1967, 103.)
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Viihdyttäviä rakkausromaanejakaan Kannila ei sinänsä tuomitse lukijoille sopimattomana kirjallisuudenlajina. Hän suhtautui niihin ehkä osittain myös kevyen
huvittuneesti. ”Parhaat näistä rakkausromaaneista ovat iloisia tosiasioihin perustuvia juttuja esim. korkean johtajan nokkelan sihteerin elämänpiiristä, ja sillä tapaa
kevein käsin kokoonpantuja, ettei lukijan mieleen tule ottaa niitä vakavalta kannalta, mutta kevyen lajin rakkausromaanit ovat tavalliselle lukijalle eskapismia
ja ”päiväunilla leikkimistä”. Kaupallisessa tarkoituksessa tuotettuja ”sensaatiomaista seksikuvausta” sisältäviä ja epäaitoja ”sylistä syliin siirtyvien ihmenaisten
valloituksista menneinä tai nykyisinä aikoina” kertovia kuvauksia sisältäviä, ”tosikoille tarkoitettuja kertomuksia” ei Kannila pidä todellisina ja rehellisinä viihderomaaneina. (1967, 112.)
Kannilan kielteinen tai osittain myös ironinen suhtautuminen varsinkin niin sanottuun naisten viihdekirjallisuuteen voidaan oman näkemykseni mukaan nähdä
ainakin osittain hänen voimakkaiden naisliikesympatioidensa valossa. Kannila piti
naisasiaa vakavana yhteiskunnallisena kysymyksenä. Hilkka Kauppi toteaa kirjoittamassaan Kannilan elämäkerrassa (Helle Kannilan elämänpuut), että ”hänen naisasiasta pitämiensä puheiden, esitelmien ja alustusten määrä voidaan laskea sadoissa”. Kannilalla oli myös Kaupin mukaan kattava kokoelma naisasiaa käsittelevää kirjallisuutta. (1976, 89.) Kannila näki naisliikkeen tehtäväksi tukea naisten
osallistumista ja vastuun ottamista miesten rinnalla kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla (sama, 90–91). Esimerkiksi naisten palkkojen pienuutta Kannila ei pitänyt
vain miesten syynä, vaan katsoi, että naiset eivät osanneet vaatia itselleen kuuluvia
oikeuksia (sama, 93). Kauppi (sama) viittaa muun muassa Kannilan kirjoitukseen
Naisten Ääni -lehdessä (1929), jossa hän paheksuu näkemyksiä, että rakkaus on
vaimojen elämäntehtävä, ikään kuin ammatti. Tällaiset yhteiskunnalliset näkemykset ovat hyvin sopusoinnussa Kannilan kielteiseen suhtautumiseen naisille tarkoitetun viihteellisen kirjallisuuden asenteellisuuden kanssa. Voitaneen olettaa, että eskapismi ja ”päiväunilla leikkiminen” vieraannuttivat Kannilan mielestä naisia yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta ja näkemästä omaa asemaansa.51
Vaikka Kannila olikin pettynyt kirjastojen kirjatarjonnan ”viihteellistymisyyteen” ja painottumiseen mahdollisesti vääränlaiseen kirjallisuuteen vastoin kirjas-

51

Myös Juhani Niemi (1975, 139) toteaa tutkimusten kioskikirjallisuuden yleisöstä osoittavan, että viihteen lukeminen kahlehtii lukijansa passiiviseen vastaanottamiseen. Viihdekirjallisuuteen liittyvillä myyteillä on taipumus supistaa sosiaalista todellisuutta ja niiden vaikutus lukijaan johtaa osittuneeseen todellisuuskuvaan ja yhteiskunnalliseen konservatiivisuuteen (sama). Niemi (sama) lisää, että ”[v]arsinkin
romanttisen rakkausviihteen lukijan maailmankuvan tutkimukset ovat osoittaneet säilyttäväksi”.

128

toaatteen alkuperäistä tarkoitusta, hän on siis 1960-luvulle tultaessa omalla tavallaan myöntynyt tälle suuntaukselle. Tietokirjallisuuden arvottamisen suhteessa
kaunokirjallisuuteen hän jopa tuomitsee Kirjavalinnan ongelmia -teoksessaan. Molempia aineistolajeja pitää suosia tasa-arvoisesti: ”Samalla tavalla kuin ei ole mitään aihetta pitää kaunokirjallisuutta tietokirjallisuutta arvokkaampana kirjastossa,
ei myös tietokirjallisuus ole kaunokirjallisuutta arvokkaampi.” Varsinkaan lukijoita
ei pidä arvostella sen perusteella, mitä he lukevat. Tässä suhteessa hän edustaa hyvinkin epäelitististä näkemystä kirjoittaessaan, että ”ei tietokirjallisuuden lukija ole
tämän vuoksi korkeammalla henkisellä tasolla kuin kaunokirjallisuuden lukija”.
Kysymys on aina Kannilan mielestä siitä, minkälaista kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta luetaan. Lukuharrastus kehittyy vasta lukemisen myötä. (1967, 134.)
Myös Esther Jane Carrier toteaa yhdysvaltalaisten kirjastojen tilanteesta, että
vaikka keskustelua tieto- ja kertomakirjallisuuden suhteesta kirjastossa käytiin
edelleen, oli kuitenkin 1900-luvun puoliväliin mennessä kaunokirjallisuuden
asema tietokirjallisuuden rinnalla tasa-arvoistunut, ja kuten hän kirjoittaa:
Ne kirjastonhoitajat, joiden mielestä kertomakirjallisuus (fiction) kuului kirjastoon, yleisesti katsoivat, että on julkisen kirjaston velvollisuus ja etuoikeus välittää sen käyttäjille kirjoja, jotka heitä eniten kiinnostivat. He uskoivat kertomakirjallisuuden olevan aikansa hallitseva kirjallisuuden muoto, ja siten ei pitänyt olla liian huolestunut siitä, että niin moni lukija oli siitä kiinnostunut.
Vaikka he olivatkin tietoisia, että osa siitä ei ole laadultaan korkeatasoista, he
argumentoivat, että ei myöskään kaikki tietokirjallisuus (non-fiction) ole välttämättä hyvää. (Carrier 1984, 296.)
Hän (sama, 297) myös korostaa, että kirjastonhoitajat joutuivat jatkuvasti pohtimaan kysymystä, onko kertomakirjallisuuden kirjavalinnassa kysymys valinnasta
vai sensuurista. Ongelmia kirjavalinnoissa tuottivat Carrierin (sama) mukaan erityisesti romaanit, jotka olivat tyypiltään keskinkertaisia (mediocre titles), sensaatiotarinoita, moraalisesti epäilyttäviä ja varsinkin ne, joissa oli seksiä mukana sekä
aikansa niin sanotut ongelmaromaanit (suomessa puhuttaisiin ehkä yhteiskunnallisista romaaneista). Kevyen viihdekirjallisuuden ryhmään laskettiin siis kuuluvaksi
samantyyppistä kirjallisuutta kuin Suomenkin kirjastolaitoksessa, ja myös meillä
yhteiskunnalliset ja moraalisesti arveluttavat romaanit herättivät kirjavalintakeskustelua.
Myös Kannila pohtii Kirjavalinnan ongelmia -kirjassaan kirjavalinnan ja sensuurin suhdetta otsikolla ”Kirjaston kirjavalinta ei ole sensuuria”. Otsikolla hän
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viittaa amerikkalaisen Lester Asheimin artikkeliin Wilson Library Bulletinissa
(1953), jossa Asheim pyrkii tekemään eron kirjanvalitsijan ja sensorin välillä:
Kirjanvalitsijan asema on myönteinen, hän kiinnittää päähuomionsa kirjan hyviin puoliin ja sisäiseen kokonaisuuteen, kun taas sensorin asenne on kielteinen,
hän hakee huonoja puolia ja kiinnittää huomiota vähäpätöisiin yksityiskohtiin.
Sensoria ei kiinnosta kirjanvalitsijan tarkoitus lisätä lukemista, edistää ajatuksen vapautta, tarjota lukijan pohdittavaksi erilaisia mielipiteitä. Valitsija uskoo
lukijan älyyn, sensori vain omaansa. Valitseminen on demokraattista toimintaa,
sensuroiminen autoritääristä. (Kannila 1967, 69–70.)
Kannila (sama) tosin huomauttaa, että ”ikävä kyllä kaikkien kirjastonhoitajien
asenne ei ole niin avara kuin hänen kuvaamansa”, ja lisää, että jos kirjastonhoitajan
asenne on kuten sensorilla, ”hän toimii vastoin puolueettomuusperiaatetta ja kirjaston yleistä vapaamielistä henkeä”.
5.2.2 Kirjavalintakeskustelua 1960–1970-luvuilla
Yleiset kirjastot Suomessa olivat 1900-luvun puoliväliin mennessä täyttäneet hyvin
yhteiskunnallisen tarkoituksensa, jos sitä tarkastellaan kirjastojen käytöllä. Esimerkiksi vuonna 1959 keskimääräinen lainausten määrä asukasta kohti oli Suomen
kaupungeissa 6,3 ja kauppaloissa 5,0 (Kirjalainat kaupungeissa ja kauppaloissa
1960, 157–158). Yleisen kirjaston alkuperäinen tiedollis-valistuksellisen itsekasvatuksen tarkoitus oli yhteiskunnallisen kehityksen ja muutosten mukana vaihtunut
enemmän kulttuuripalveluorganisaation suuntaan, ja kirjastoa käytettiin enemmän
lukemisharrastuksen kuin omaehtoisen opiskelun tarpeiden tyydyttämiseen. Pungitoren amerikkalaista kirjastokulttuuria ja kirjastonhoitajien suhtautumista kuvaava
kiteytys voitaneen yhdistää myös suomalaiseen kirjastolaitokseen:
Suljetuista hyllyistä oli luovuttu ja kirjaston kokoelmien esteettömästä selailusta tuli tavallista. Populaaria kertomakirjallisuutta (popular fiction), joka oli
kauhistus ensimmäisille kirjastonhoitajille, hankittiin valikoivasti tarkoituksella houkutella ihmisiä, jotka janosivat viihdettä mieluummin kuin sivistystä.
(Pungitore 1995, 5.)
Pungitore (sama) viittaa myös kirjastonhoitajien tekemään lukijaneuvontatyöhön
(readers´advisory), josta oli tullut julkisesti rahoitetun kirjastolaitoksen mahdollinen päätehtävä. Myös Kannila oli aina korostanut lukijoiden neuvonnan merkitystä
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kirjastotyössä. Toisaalta Kannilan näkemyksiä lukijoiden opastamisesta hyvän kirjallisuuden pariin – esimerkiksi hänen ajatustaan ”suunnitelmallisesta lukemisesta”
(Kannila 1966c, 113–114) – on jälkikäteen usein pidetty lukijoiden aliarvioimisena.
Keskustelu siitä, mitä ja minkälaista kirjallisuutta kirjastoihin hankitaan ja
kuka hankinnoista päättää kiihtyi 1960–1970-luvuilla. Arvostelevaa kirjaluetteloa
on pidetty kirjavalintojen suhteen yksittäisen kirjaston ulkopuolelta tulevan kirjavalintaohjailun merkittävämpänä välineenä vielä ainakin1960-luvulla (esim. Kukkola 1977, Tiihonen 1976, Putkonen1970). Sitä on kritisoitu erityisesti siksi, että
sen arvosteluja pidettiin elitistisinä ja korkeakirjallisuutta suosivina ja viihdekirjallisuutta väheksyvinä (esim. Kukkola 1977).52
Myös kirjastonhoitajien päätösvaltaa yksittäisen kirjaston kirjavalinnoissa kritisoitiin voimakkaasti 1960–1970-luvuilla. Anneli Putkosen selvityksestä (1970),
jossa tarkasteltiin suomalaista yleistä kirjastolaitosta, sen päämäärien, rakenteen ja
toimintamallien tasolla näkyy mahdollisesti hänen oma ennakko-oletuksensa kirjastojen asiakaslähtöisyyden toteutumattomuudesta. Tarkastelussa lähtökohtainen
näkemys nimittäin on, että koska kirjasto on kunnan omistama ja valtionapua nauttiva laitos, ”kirjastosta pitäisi kenen tahansa saada mikä kirja tahansa” (Putkonen
1970, 35). Tosin hän myös toteaa, että tämä käytännöllisistä syistä tuskin koskaan
tulee toteutumaan (sama).
Putkonen epäilee kirjastonhoitajien valtaa kirjavalinnassa eikä usko, että kirjastonkäyttäjien toiveita kuunnellaan. ”Vaikka kirjastonhoitajat ovatkin koulutettuja asiantuntijoita kirjavalinnassa, heillä pitäisi olla kontrolli niiden taholta, joille
näitä kirjoja valitaan.” Putkonen ei luota kirjastonhoitajien ammattitaitoon ja arvostelukykyyn, vaan päättelee, että varsinkin maaseudulla Arvosteleva kirjaluettelo
toimii ehdottomana auktoriteettina. (1970, 37–38.)
Vuorenrinne toteaa omassa kirjavalinnan liberalisoitumiskehitystä tarkastelleessa tutkimuksessaan, että vasta 1960-luvulla ”[k]irjavalinnan liberalisoitumiskehityksessä populaarikirjallisuuden hankkimiseen yleisten kirjastojen kokoelmiin

52
Tultaessa 1980-luvulle Arvostelevan kirjaluettelon merkitys kirjavalinnan apuneuvona oli hävinnyt
kokonaan ja sen tilalle olivat tulleet kaupalliset tiedotteet. Tuolloin kirjakauppojen näytelähetykset muodostuivat kirjavalintaa tekevien tärkeimmiksi tiedonlähteiksi (Lovio 1985, 30), mutta seuraavaksi eniten
käytettyjä tiedonlähteitä olivat kirjakaupan, Kirjastopalvelun yms. luettelot ja kustantajien uutislehdet.
Nämä kaupalliset lähteet muodostivat 84 % kaikista kirjavalinnan apuneuvoista. Seuraavina tulivat asiakkaiden toivomukset, käynnit kirjakaupassa ja viimeisenä Arvosteleva kirjaluettelo (sama). Voitaisiinko tässä nähdä tietynlainen paradoksinomainenkin kehitys, kun Arvostelevan kirjaluettelon kirjavalintaa ohjailevan ”korkeakirjallisen” vaikuttamisen tilalle tuli ”kaupallisesti” orientoitunut markkinaperusteinen ohjailu, jossa ”kevyt” viihdekirjallisuus parhaiten myyvänä saattaa olla etusijalla?
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alettiin Helle Kannilan jyrkästä vastustuksesta huolimatta suhtautua yhä hyväksyvämmin”. Tämä johtui hänen mukaansa yleisen kulttuuripoliittisen keskustelun liberalisoitumisesta. (2015, 7, 14.) Kuitenkin, kuten aikaisemmin todettiin, kirjastojen kaunokirjallisuuskokoelmien jonkinasteinen viihteellistyminen oli todellisuutta
jo 1960-luvulle tultaessa, mikä suuntaus oli nähtävissä esimerkiksi Kannilan kyselyssä 1959.
Toisaalta, vaikka mahdollisesti kirjastoihin alettiinkin lisääntyvästi hankkia
viihdekirjallisuutta, se ei välttämättä muuttanut kysyntää eikä ehkä ollut myöskään
sen seurausta. Vielä 1970-luvulla Katarina Eskolan Lukeminen Suomessa -projektin tuloksista käy muun muassa ilmi, että kirjastosta lainattavasta kaunokirjallisuudesta 36 % oli muita kuin viihderomaaneiksi luokiteltavia romaaneja. Eskola myös
mainitsee aikaisempiinkin tutkimuksiin viitaten, että ”kevyillä lukuromaaneille tai
viihteellisille kirjoille on tyypillistä levitä kädestä käteen, tuttavalainoina” (1979,
213).
Tässä yhteydessä nostaisin esille myös mahdollisuuden käsitteiden tai termien
erilaiseen ajalliseen ja käsitehistorialliseen käyttöön liittyvään semanttiseen ja sisällölliseen monitulkintaisuuteen. Esimerkiksi Pirnes (2008, 14) viittaa yhteiskuntatieteissä omaksuttuun käsitehistoriallisen tutkimuksen näkemykseen, että käsitteet ovat aina aika- ja paikkasidonnaisia ja sellaisina myös kiistan- ja muutoksenalaisia. Pirnes myös jatkaa, että sanojen ja tekojen välillä on paralleelinen yhteys,
mutta selkeää jakoa niiden välillä ei ole, vaan kaikki sanat ovat myös tekoja ja
muokkaavat siten käsitteiden ilmaisemaa todellisuutta. Käsitteissä myös kohtaavat
toiminta, aatteet ja rakenteet, ja kokemuksilla ja odotuksilla voi olla vaikutusta niiden saamiin merkityksiin. (Sama.) Käsitteiden käyttö voi olla siis paitsi yhteiskunta- ja historiasidonnaista myös yksilöllistä.
Kun esimerkiksi käytetään termejä viihde- tai ajanvietekirjallisuus tai populaarikirjallisuus (tai roskakirjallisuus tai kioskikirjallisuus), pitää huomioida se sekä
ajallinen että myös henkilöhistoriallinen konteksti, jossa itse asiaa tarkastellaan, eli
suhtautumista - käytettäköön tässä määritettä - ”kevyempään” kertomakirjallisuuteen. Esimerkiksi Helle Kannilalle viihdekirjallisuus ei ole yksi kaiken kattava käsite, jolla voitaisiin kuvata tietyntyyppistä kirjallisuutta.
Muun muassa Kirjavalinnan ongelmia -teoksessa Kannila jakaa kaunokirjallisuuden karkeasti taiteelliseen ja ei-taiteelliseen, mutta pitää tätä yksinkertaista jakoa ongelmallisena kirjaston ja kulttuurinkin kannalta, koska ”varsin tärkeä on kaunokirjallisten teosten jakaminen eri ryhmiin niiden arvon tai tarkoituksen mukaan”
(1967, 91). Toisaalta hän huomauttaa, että kaunokirjallisuuden jako taidekirjalli132

suuteen ja viihdekirjallisuuteen53 on mahdoton siksikin, koska ”ei-taiteellisena pidettävää kirjallisuutta on muutakin kuin viihteeksi kirjoitettua ja siksi sopivaa”
(sama)54.
Kun Kannila puhuu viihdekirjallisuudesta, hän näkee sen jakautuneena eri alalajeihin ja toisaalta käyttää laatukriteereitä puhuen ”heikomman tason viihdekirjallisuudesta” tai ”huonosta viihdekirjallisuudesta” ja arvottaa myös alalajeja näillä
kriteereillä (ks. esim. Kirjavalinnan ongelmia, 94–135). Kuten aiemmin todettiin,
Kannila arvostaa myös viihdekirjallisuutta ja ymmärtää sen merkityksen lukijalle,
mutta tuomitsee ”huonon” ja ”ala-arvoisen” viihdekirjallisuuden (”roskakirjallisuuden”) ainakin kirjastoihin tarpeettomina hankintoina. Kannila korostaa, että
viihdekirjallisuutta ei pidä tuomita ”yhtenä massana” vahingolliseksi tai turhaksi
kuten ”esteetikot” usein tekevät, eikä se myöskään ansaitse ”sellaisenaan arvonantoa, koska se on viattomasti virkistävää ja rentouttavaa” (Kannila 1976, 127). Kannila täsmentääkin vielä omaa näkemystään, että ”viihdekirjallisuus jos mikä jakautuu omassa lajissaan moneen eritasoiseen ryhmään, joukossa on sekä onnistunutta
että epäonnistunutta viihdettä” (sama).
Kun siis esimerkiksi Vuorenrinne (2015, 4) käyttää ilmaisua ”ajanviete- eli populaarikirjallisuus” (esim. sama, 28) määrittelemättä, minkälaista kirjallisuutta hän
tarkemmin tarkoittaa, voi olla liian yksioikoista tehdä kovin suoria päätelmiä Kannilan valintapoliittisista kirjallisuusnäkemyksistä ja suhteesta tähän kirjallisuuden
lajiin. Esimerkiksi Niemen populaarikirjallisuuden ja Kannilan viihdekirjallisuuden määrittelyistä voidaan löytää samoja elementtejä: kaupalliset tavoitteet, eli pyrkimys mahdollisimman suuren lukijakuntaan tavoittamiseen sekä sisällöllisen jännityksen ja tietynlaisen romanttisen eskapismin tarjoaminen lukijalle (Kannila
1976, 95; Niemi 1975, 18–19.)
Vaikka, kuten aikaisemmin todettiin, jo 1930-luvulla viihdekirjallisuuden
osuus kirjastojen kirjahankinnoissa alkoi huomattavasti lisääntyä, kirjavalinnasta
ja viihdekirjallisuuden tai populaarikirjallisuuden asemasta käytiin siis kirjastoväen
piirissä vielä 1960-luvulla vilkasta ja moniulotteista keskustelua. Tätä keskustelua
53
Kannila ei selvästi ole ihastunut 1960-luvun populaarikulttuurin käsitteen ja ilmiön myötä myös kirjallisuuteen levinneen käsitteen populaarikirjallisuus yleistymisestä, kun hän ihmettelee: ”on jäänyt epäselväksi, mitä sillä tarkoitetaan, onko se kulloinkin suuren yleisön suosiossa oleva kirjallisuus vai yleistajuinen kauno- ja tietokirjallisuus vai viihdekirjallisuus vai yleensä ei-taiteellinen kaunokirjallisuus”
(1967, 91).
54
Tämän kirjallisuuden Kannila luokittelee ”muuksi kaunokirjallisuudeksi” (1967, 91). Kirjastoille tekemässään kyselyssä hän määrittelee sen seuraavasti: Tähän on luettu vakaviksi tarkoitetut taiteellisia,
opetuksellisia yms. päämääriä tavoittelevat teokset, esim. sellaisten kirjailijoiden teokset kuin Haahti,
Haatanen, Jääskeläinen, Kaikkonen, Cronin, Douglas, Edqvist (sama, 273).
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on kuvattu Vuorenrinteen väitöskirjassa (2015, 290–355), ja kuten hän toteaa ”[y]leinen kirjavalintakeskustelu oli syvällistä arvokeskustelua kirjavalinnan
arvoista” (2015, 359). Vuorenrinne kutsuu vasemmistolaisiksi nuoriksi radikaaleiksi kirjastolaitoksen uudistajia, jotka 1960-luvulla nostivat kirjastolaitoksen sisällä esimerkiksi kirjavalintaan liittyvän keskustelun palvelun ja kasvatuksen ja toisaalta taiteen ja populäärin suhteista (2015, 259), ja jotka pitivät Arvostelevaa kirjaluetteloa konservatiivisten ja elitististen arvojen edustajana (sama, 152).
Vuorenrinne näkee keskustelussa demokratian ja kasvatuksen vastakkainasettelun, josta muodostui kirjavalinnan liberalisointikehityksen kynnyskysymys.
Tässä arvokeskustelussa Vuorenrinteen näkemyksen mukaan ”demokraattinen palvelulaitoskirjasto tasa-arvoisine ihmiskäsityksineen ja monipuolisine kirjavalintoineen selvisi voittajana yhteiskuntapoliittisessa murroksessa” (2015, 7). Tähän on
kuitenkin huomautettava, että kirjastojen romaanikirjallisuustarjonta 1960-luvulle
tultaessa vastasi hyvin lukijakunnan odotuksia ja lukutottumuksia, kuten edellä esimerkiksi Eskolan ja Kovalan tutkimusten tuloksista voidaan päätellä (luku 5.2).
Kirjastojen kirjavalinnan voidaan näin päinvastoin katsoa myötäilleen kirjastonkäyttäjien, eli lukijoiden makumieltymyksiä jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen
Vuorenrinteen mainitsemaa yhteiskunnallisen murroksen mukanaan tuomaa ”kirjavalinnan liberalisoitumista” ja ”palvelukulttuurin muutosta”. Lisättäköön vielä,
että viihdekirjallisuuden mahdollinen määrällinen kasvu yleisten kirjastojen kirjatarjonnassa 1960-luvun jälkeen ei välttämättä lisännyt selkeästi sen kysyntää, tosin
aiheeseen liittyvää tilastollista tietoa esimerkiksi 1970-luvulta ei ole saatavissa.55.
Vuorenrinne (2015, 316) nostaa esille myös uudet vasemmistolaiset ”nuoret
radikaalit” kirjastoalan sisällä, jotka 1970-luvun lopulla edustivat hänen mukaansa ”kannilalaista” kirjaston kasvatustehtävää. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee muun muassa Luoko valinta kysyntää? -julkaisussa olleen Anneli Perälän esityksen kaunokirjallisuuden valinnasta. Perälä kirjoittaa muun muassa, että kaunokirjallisuuden lainaus lähenee 80 % kirjallisuuden lainauksesta, ja vaikka tästä ei
hänen mukaansa ”sanottaisikaan pahaa sanaa, sitä ei voi sanoa siitä, että hankinta
55
Kuitenkin esimerkiksi Eskola ja Linko toteavat lukijoiden kirjallisista makumieltymyksiä 1980-luvun
puolivälissä kartoittaneen tutkimuksensa päähavaintona, että tutkimuksessa mukana olleiden poliitikkojen, kulttuurieliitin ja kirjastonkäyttäjien mielikirjat ”tukivat kaanonia eli yleisesti arvokirjallisuudeksi hyväksyttyä kirjallisuutta”, eli samoja kirjoja joita kriitikot suosivat (1986, 171). Populaarikirjallisuuden osuus koko aineistosta oli vain noin neljännes, tosin kirjastonkäyttäjien yleistä kirjallista makua he kuvaavat ”populaariksi” (sama, 88). Saartin 1990-luvulla tekemän kartoituksen tulokset osoittavat, että kirjastoihin hankittiin edelleen ”korkeakulttuurista kirjallisuutta” yhtä paljon kuin viihdekirjallisuutta, mutta lainaukseen suhteutettuna sitä hankittiin noin kaksinkertainen määrä käyttöön verrattuna
(1996, 121).
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alkaa kohta lähennellä samaa osuutta!” (1979, 29). Perälä arvelee tähän johtaneen
60-luvun ”arvonihilismin”, joka teki kirjastosta ”kirjankustantajien ilmaisjakeluosaston”, ”mekaanisen kirjanvälityslaitoksen” (sama). Tämän suuntauksen voidaan
katsoa myötäilevän vuoden 1973 kirjastokomitean mietinnön (tark. luku 6.1) linjauksia tietokirjallisuuden osuuden kasvattamisesta suhteessa kaunokirjallisuuteen,
vaikka Vuorenrinne toteaakin 1970-luvun kirjavalintadiskurssin lopulta osoittaneen, että ”paluuta menneeseen sivistyskasvatuskirjastoon ei ollut” (2015, 324).
Kirjailija-näkökulma
Kirjastojen kirjatarjonnan viihteellistymistä myös vastustettiin. Esimerkiksi kirjailija Eila Pennanen ottaa ”kirjailijan näkökulmasta” Kirjastolehdessä vuonna 1960
kantaa kirjastojen kirjavalintaan puolustaen kirjastonhoitajien professionaalista oikeutta ja velvollisuutta vastata viime kädessä kirjastonsa kaunokirjallisuuden valinnoista (1960, 28). Kirjailijana ja kirjallisuuden asiantuntijan ominaisuudessa hän
kuitenkin katsoo oikeudekseen kirjoituksessaan ohjeistaa heitä:
Se [kirjavalinta] olisi ehdottomasti saatava kaikissa kirjastoissa kirjastohoitajien itsensä huoleksi. Tosin kirjastonhoitajissakin on epätasaista ainesta, mutta
he ovat kuitenkin kirjastotoiminnan johtoportaiden opetus- ja propagandatyön
ulottuvilla. - - Asian ajatusta herättävin ydin on valintaperusteissa. Onko yleisölle annettava sitä mitä se tahtoo vai sitä mikä on sille eduksi? Kysymys tunnetaan kaikilta kulttuuritoiminnan aloilta. (Sama.)
Haluamatta ottaa kantaa siihen, minkälaisessa suhteessa erityyppistä kirjallisuutta
kirjastoihin pitäisi hankkia, eli tässä mielessä, ”minkä katsotaan olevan suuremmaksi eduksi yleisölle”, Pennanen (sama) jatkaa:
Haluaisin vain tähdentää, että tietopuolinen huvilukeminen valtaa nykyisin
maailman kirjamarkkinoilla alaa kaunokirjallisuudelta, ja kaunokirjallisuuden
omassakin piirissä käy taistelu toisaalta journalistisen, tietokirjallisuuteen kallistuvan reportaasiromaanin, toisaalta runollisen romaanin välillä. Saattaa olla,
että nykyajan massaihminen ei pysty omaksumaan taidetta sanan varsinaisessa
merkityksessä. – Yleensä ihmiset odottavat kaunokirjallisuudelta kaikenlaista,
mikä ei sen tehtäviin kuulu: taitojen antamista, mielipiteiden muokkaamista,
kasvatusta, miellyttämistä. (Pennanen 1960, 28.)
Tähän kirjallisuuden tietynlaiseen autonomiseen asemaan liittyen, Pennanen neuvookin kirjastonhoitajia arvostelemaan ”jokaista romaania siltä kannalta, pyrkiikö
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se kuvaamaan todellisuutta taiteen keinoin ja miten se on pyrkimyksessään onnistunut. Niin sanotun ajanvietekirjallisuuden hän jättää kokonaan ”asteikon alapäähän joko tarkoituksellisen epätodellisuuden tai pinnallisen näkemyksen ja persoonattoman, höllän käsittelyn vuoksi.” Pennanen korostaa lisäksi kirjoituksessaan,
että kirjojen valitseminen liittyy ”monin säikein” arvostelutoimintaan”. (Sama.)
Näin hän tulee sitoneeksi kirjaston kirjallisuusjärjestelmään myös arvostelutoiminnan kautta, mikä onkin itsestään selvää, kun ajatellaan, että kirjojen valitsijat ovat
usein juuri kirja-arvostelujen varassa valintoja tehdessään.
5.3

Kirjasto institutionalisoitui 50 vuodessa sivistys- ja
kulttuurilaitokseksi ja lukuharrastuksen tukijalaksi: luvun 5
reflektio

Suomalaisesta sääty-yhteiskunnan kansankirjastosta kehittyi kansalaisyhteiskunnan kirjasto amerikkalaisesta Public Library Movementista vaikutuksia saaneena ”innovaationa”, joka ”manifestoitui jo olemassa olevassa instituutiossa, kirjastossa”, kuten Vatanen (2002, 23) kiteyttää suomalaisen kirjastolaitoksen alkuvaiheita. Yksittäisiä omaksuttuja innovaatioita edustivat varsinainen kirjastoaate,
yhtenäistetty sivistys- ja kasvatusideaali ja siihen liittyneet erilaiset toimintatavat
ja tekniikat sekä myös lukuhalun herättäminen kaikissa kansankerroksissa. Yleisen
kirjaston innovaatio levisi maasta toiseen ja muodostui instituutioksi. Instituutiona
sitä määrittävät muun muassa tietyt yhteiset historiallisesti kehittyneet ja maasta
toiseen levinneet käytänteet, menetelmät, ammatilliset erityispiirteet ja arvot (ks.
Audunson, Birdsall luku 4.2). Yleisen kirjastolaitoksen institutionalisoitumiseen
liittyi myös sen muodostuminen vähitellen kansainvälisesti tunnetuksi ”tavaramerkiksi”, joka kansalaisten mielessä identifioitui erityisesti lukemiseen ja kertomakirjallisuuteen ja mahdollisuuteen saada sitä maksutta kirjastosta. Tämä takasi kirjastolle myös legitimiteetin, jota instituutiolta vaaditaan säilyäkseen. (Vrt. Boin &
Christensen 2008, 273–274.)
Niin Suomessa kuin muissakin maissa kansan vähitellen ”löydettyä” kirjaston,
lukuhalu lisääntyi ja se kohdistui ennen muuta määrällisesti lisääntyvään kertomakirjallisuustarjontaan. Vaikka kansanvalistajat korostivat kirjastoaatetta ja kirjaston
sivistyksellis-valistuksellisia päämääriä, kansa alkoi kiinnostua lukemisesta harrastuksena. Kuten Vatanenkin (2002, 192) huomauttaa, kirjastonkäyttäjät eivät olleet
niinkään kiinnostuneita kirjastoaatteesta vaan heille riitti, että kirjasto tarjosi luettavaa. Kirjastolaitos pyrki instituutiona ja asemansa legitimoidakseen etsimään
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kompromisseja ja löytämään ne normit ja arvot, jotka ympäristöstä nousivat esiin
(vrt. Boin & Christensen 2008, 283). Tähän ympäristöön kuuluivat luonnollisesti
tärkeänä osana kirjastonkäyttäjät, mutta toisaalta kirjastotoiminnan ylin johto joutui kirjastolaitosta organisoidessaan ja rakentaessaan kohtaamaan monenlaisia
myös yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten mukanaan tuomia haasteita56.
Kirjastolaitoksen organisoijilla olikin vaikea tehtävä pyrkiessään legitimoimaan kirjaston instituutiona, jolle asetettiin keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita ja
haasteita. Julkisten instituutioiden ainutlaatuisuus toisaalta perustuukin juuri siihen,
että niillä on kyky käsitellä ja ratkaista monimutkaisia ja ristiriitaisiakin tavoitteita,
kuten Boin ja Christensen toteavat (sama, 273).
Suhtautumisessa viihteelliseen kirjallisuuteen ja toisaalta kaunokirjallisuuden
ja tietokirjallisuuden suhteeseen kokoelmapalveluissa jouduttiin tekemään lukuisia
kompromisseja, mutta kuten Boin ja Christensen (2008, 283) korostavat, tärkeä periaate organisaatioiden institutionalisoitumisessa on, että instituution rakentajat
valvovat ja seuraavat jatkuvasti arvoja ja normeja, jotka nousevat esiin ja arvioivat
asetettuja päämääriä ympäristön arvojen ja odotusten mukaisesti. Kaunokirjallisuuteen liittyvät arvostus- ja arvokysymykset asettivat kirjastolaitoksen rakentajat monenlaisten haasteiden eteen ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Ensimmäiset
kirjastoaatteenajajatkin ymmärsivät, että juuri lukemaan oppineelle kansalle oli
turha tarjota luettavaksi liian vaikeaa kirjallisuutta.
Erityisesti Kannila (Cannelin) kirjastoliikkeen merkittävimpänä eteenpäin viejänä teki oman näkemykseni mukaan lukuisia kompromisseja mahdollisesti omienkin näkemystensä suhteen, kun hän sovitti kirjastoinstituution arvoja lukijoiden arvoihin. Vaikka esimerkiksi Vuorenrinne oman tutkimuksensa perusteella katsookin,
että ”kansankirjastolain ensimmäinen pykälä ja erityisesti kansankirjastoasetuksen
14. pykälän 13. kohta (valtionapu edellyttää, että ”kirjastossa ei ole epäsiveellisenä
tai muuten ala-arvoisena pidettävää kirjallisuutta”) viitoittivat ahtaasti yleisten kirjastojen kirjavalintaa seuraavat 33 vuotta” (2015, 105), itse katson tuon pykälän
rajoittaneen kirjaston kaunokirjallisuuteen liittyvää kirjavalintaa vain Kannilan
kaikkein ”ala-arvoisimmaksi” nimeämän viihdekirjallisuuden osalta. Minkälainen
rajoittava merkitys sillä on mahdollisesti ollut tietokirjallisuuden valintojen suhteen,
ei ole tämän tutkimuksen temaattiseen alueeseen kuuluva kysymys.

56
Näitä haasteita, joita moderni suomalainen kirjallisuusjärjestelmä ja sen institutionaaliset toimijat joutuivat kohtaamaan 1800-luvun loppupuolella ja itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä, ovat kuvanneet ja
analysoineet Erkki Sevänen (1994) ja Risto Turunen (2003) omissa väitöskirjoissaan.
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Kun Vuorenrinne toisaalta myös katsoo, että ”kansankirjastolain ja -asetuksen
tehtävänmäärittelystä ja kirjallisuuskäsityksen tulkinnasta ja niiden sisältämästä
ehdollisesta tasa-arvosta ja ihmiskäsityksestä muodostui ylimmälle kirjastotoimelle ja sen valvomalle kirjastonhoitajakunnalle syvällinen arvo” (2015, 105), voidaan myös kysyä, edustivatko nuo kirjallisuuskäsitykset ja arvot vain aikansa kulttuuris-historiallista kontekstia ja sitä toimintaympäristöä, johon kirjastolaitosta rakennettiin ja jossa sille haettiin legitimiteettiä. Ajan kuluessa organisaatiot muuttuvat instituutioiksi juuri arvosidonnaisen luonteensa vuoksi (Scott 2014, 24–25).
Instituution legitimiteetti perustuu muun muassa siihen, että sillä on kulttuurinen
tuki takanaan. Toisaalta kuten edellä todettiin, legitimiteetin säilyttäminen edellyttää ympäristöstä nousevien arvojen ja normien huomioimista.
Edellä esillä olleiden yleisen kirjastolaitoksen rakentajien kirjallisuuskäsitykset ja niihin liittyvät arvotkin voidaan siis nähdä siinä viestinnällisessä ja kulttuurisesteettisessä kontekstissa, joka vallitsi suomalaisessa yhteiskunnassa ja kirjallisuusjärjestelmässä (vrt. luku 2.3). Toisin sanoen, voitaneen kysyä, oliko ylimmällä
kirjastotoimella ja sen valvomalla kirjastonhoitajakunnalla kirjastolaitoksen rakentamisen vaiheessa kovin paljon mahdollisuuksia edes toimia toisenlaisten arvojen
mukaisesti. Näihin suomalaisessa kirjallisuusjärjestelmässä 1900-luvun alussa
yleisesti vallinneisiin arvoihin ja normeihin palataan myöhemmin tässä luvussa.
Toisaalta nuo kirjallisuuskäsitykset olivat mahdollisesti myös lähellä lukijoiden lukumieltymyksiä, kuten tässäkin tutkimuksessa aiemmin esille nostetut (Kovala, Eija Eskola) lukijatutkimukset osoittavat. Suomalaisten lukijoiden kirjallinen
maku oli hyvin konservatiivinen. On mahdollista tietysti kysyä, kuinka paljon suomalaisten lukijoiden kirjallisuusmakua ja lukutottumuksia on määritellyt suomalaisen kirjastolaitoksen kirjavalinta? Toisaalta voidaan myös kysyä, olisiko täysin
kaupalliseen ja ylikansalliseen markkinointiin perustuva kirjavalinta ollut suomalaisen kirjallisen kulttuurin säilymisen näkökulmasta kestävämpi vaihtoehto tasaarvonkaan näkökulmasta.
Kompromissien hakeminen oli siis keskeistä, kun suomalaiselle kirjastolaitokselle haettiin legitimiteettiä. Esimerkiksi Helle Kannilan kirjoituksissa tämä voi näkyä myös tietynlaisena monitulkintaisuutena ja ristiriitaisuuksina hänen teksteissään. Hän oli pitkän uransa aikana, merkittävimpänä suomalaisen kirjastoinstituution rakentajana, monenlaisten paineiden ja haasteiden alainen. Toisaalta on luonnollista, että hänen ajatuksensa ja kirjoituksensa muuttuivat instituution kehittymisen myötä, kun tavoitteetkin muuttuivat. Tunnettua on myös, että hänen kirjoituksistaan on jälkikäteen irrotettu joitakin asiayhteydestä irrallisia sitaatteja, jotka ovat
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jääneet elämään omaa elämäänsä yleistyksinä Kannilan näkemyksistä. Nämä sitaatit liittyvät usein yleisen kirjaston tarkoitukseen tai Kannilan pohdintoihin kirjaston
suhteesta kauno- tai viihdekirjallisuuden asemaan kirjastossa57.
Kannilan kirjoitusten ja niihin mahdollisesti liittyvien käsitysten ristiriitaisuus
ja muuttuminen vuosien kuluessa tulee liittää myös hänen asemaansa kansallisen
instituution rakentajana ja johtajana ja toisaalta suomalaisena opillisesti sivistyneenä ja arvostettuna kulttuurihenkilönä. Hänen oli toteutettava poliittisia päämääriä ja tavoitteita, joita hänelle henkilökohtaisesti ja kirjastolaitokselle yleisesti ulkoapäin asetettiin. Hän myös eli ja toimi siinä ideologis-aatteellisessa ympäristössä,
joka oli hänen työ- ja elinpiirinsä ammentaen sieltä virikkeitä myös omiin näkemyksiinsä.
Instituutioiden syntymisessä ja kehityksessä vaikuttavat siis erityisesti ympäristötekijät ja sieltä tulevat paineet, kuten jo Selznick, mutta erityisesti uusinstitutionalistiset teoreetikot korostivat. Toisaalta johtajien on huomioitava ympäristön
vaatimukset, ja kuten Boin & Christensen korostavat ”[j]ohtajien on mahdotonta
yksin luoda organisaatiota, joka tehokkaasti palvelee monenlaisia kompleksisia ja
kaksisuuntaisesti ekslusiivisia tavoitteita häilyväisessä ympäristössä, jota luonnehtivat kärsimättömät poliitikot, tarkkaavainen media, kriittiset kansalaiset ja niukat
resurssit” (2008, 271). Täten voitaisiin hyvin kuvata sitä suhdetta ja tilannetta, joka
vallitsi kirjastoinstituutiossa muun muassa suhtautumisessa kaunokirjallisuuteen ja
kirjavalinnan kysymyksiin yleisesti.
Tämän tutkimuksen näkökulmasta merkityksellistä on, että yleinen kirjastolaitos oli tietyssä mielessä alusta asti osallisena myös suomalaisessa kirjallisessa järjestelmässä. Suomalaisen kaunokirjallisen järjestelmän toimijana yleinen kirjastolaitos oli kirjallisuuden välittäjänä legitimoinut asemansa viimeistään silloin, kun
suomalaiset lukijat olivat löytäneet kirjaston.
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Tällainen usein käytetty lainaus (esim. Kukkola 1973, 157; Vuorenrinne 2015, 128) on esimerkiksi
Kannilan Kirjavalinnan ongelmia -teoksen luvusta ”Sopiiko pitää tarjolla myös ei-taiteellista kaunokirjallisuutta? irrotettu lause: ”ei ole aihetta tarjota julkisin varoin luettavaksi muuta kuin arvokkaana pidettävää kirjallisuutta ja sen, joka muuta haluaa lukea, sopii hankkia kirjansa omalla kustannuksella”
(1967, 126). Kannila viittaa tässä kaunokirjallisuuden kirjavalinnan ”tiukkaa otetta” puolustaviin näkemyksiin, ja nosta toisaalta esille myös avaramman tulkinnan, joka perustuu ”kansalaisten itsemääräämisoikeuteen” ja ”yleisön holhoamisen ja ”kirjojen sensuroimisen” karttamiseen. Jälkimmäistä näkemystä hän myös puolustaa huomauttamalla, että ”kirjaston tehtäviin kuuluu hankkia lukijoille myös
sellaista virkistystä, mitä erilainen viihdekirjallisuus lukijoilleen tarjoaa. (Sama.) Paljon käytetty sitaatti
ei siis edes edusta Kannilan henkilökohtaista näkemystä. Saman tyyppinen on edellä luvussa 5.2.1 esillä
ollut ”omaa elämäänsä elämään jäänyt” Kannila-sitaatti, joka liittyy hänen näkemykseensä salapoliisikirjallisuudesta.
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Suomalainen kirjallisuusjärjestelmä oli saavuttanut institutionalisoitumisen asteen 1900-luvulle tultaessa. Kirjallisuuden tuotanto, välitys, vastaanotto ja kulutus
olivat organisoituneet järjestelmäksi, jolla oli oma, osin yhteinen normistonsa ja
kontrollinsa. Kirjallisuusinstituutio ja sen toimijat määrittivät kansallisesti, mikä on
hyvää kirjallisuutta tai mikä ylipäänsä luetaan kirjallisuudeksi. (Turunen 1994,
112–113.) Tätä intressiä toteuttivat myös kirjastoalan toimijat suomalaisen kirjallisuusjärjestelmän kehittymisen alkuvuosikymmeninä. Kansankirjaston rakentajissa
oli useita kirjallisen sektorin vaikuttajia, ja esimerkiksi 1874 perustettu Kansanvalistusseura osallistui monella tavalla keskusteluun paitsi suomalaisesta kirjallisuuden myös kirjastolaitoksen suunnasta. Se oli myös merkittävä kirjallisuuden tuottaja ja osallistui kirjastojen kirjallisuuden valintaan kirjastotoimikuntansa kautta
suosittelemalla kirjastoille sopivaa kirjallisuutta. Kirjastolaitos osallistui siis kirjallisuusjärjestelmän toimintaan paitsi kirjallisuuden välittäjänä myös kirjalliseen diskurssin yhtenä osapuolena.
Suomalainen kirjallinen kulttuuri muodostaa Seväsen mukaan oman sosiaalisen järjestelmänsä (Sevänen 1994c, 17). Suomalaisella kirjallisuusjärjestelmällä oli
myös yhteiset kansalliset päämäärät. Voidaan puhua kansalliskirjallisuusparadigmasta, jolla on ollut kestävä vaikutus suomalaisen kirjallisuusinstituution tavassa
ymmärtää ja perustella kaunokirjallisuuden merkitys (Lassila 1996, 77). Lassilan
mukaan suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa vaikutti 1800-luvulta lähtien kaksi
keskenään ristiriitaista legitimaatiota. Kansalliskirjallisuusparadigma, perustuu J.
V. Snellmanin näkemyksille kansalliskirjallisuudesta ja sen merkityksestä kansakunnan kehitykselle. Tämän näkemyksen mukaan kaunokirjallisuudella oli käytännöllinen merkitys ja sen tehtävä oli kuvata realistisesti aikansa todellisuutta. Toista
legitimaatiota edustaa romanttinen kirjallisuuskäsitys, johon voidaan liittää esimerkiksi Franzénin, Runebergin ja Lönnrotin tuotannot. (Sama, 77–78.)
Lassilan (sama, 77) mukaan kansalliskirjallisuusparadigmalla on ollut kestävä
vaikutus pitkälle 1900-luvulle saakka suomalaiseen kirjallisuusinstituutioon, sen
tapaan ymmärtää ja perustella kaunokirjallisuuden merkitys. Myös kansan- ja myöhemmin yleinen kirjasto oli osa suomalaista kirjallisuusinstituutiota, ja on huomioitava, että esimerkiksi kirjastolaitoksen virallisessa kirjavalintapolitiikassa heijastui sama kansallisuusparadigma kuin muussakin kirjallisuusjärjestelmän toiminnassa.
Vaikka kustannustoiminta ja kirjakauppa yhdistävätkin kirjallisuusjärjestelmää
elinkeinoelämään ja liiketoimintaan ja kirjastolaitos poliittis-hallinnolliseen järjestelmään, eli valtioon ja kuntiin, oli kaikilla kirjallisuusjärjestelmän toimijoilla ole140

massa tietynlaiset yhteiset tavoitteet, jotka koskivat kansallisen kirjallisuuden edistämistä. Tämä liittyi osittain myös siihen, että lukijat olivat kiinnostuneita suomalaisesta kirjallisuudesta, eikä käännetty kevyt, kaupallinen viihdekirjallisuus noussut suomalaisten lukijoiden keskuudessa samalla tavalla suosioon kuin monessa
muussa läntisessä maassa.
Esimerkin kirjailijoiden, sekä kirjasto-, kustannus- ja kirjakauppaväen yhteisistä pyrkimyksistä ”arvokkaan” kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseen ja sen lukemisen edistämiseen tarjoaa Suomen Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlan johdosta järjestetyillä Kirjan Päivillä vuonna 1960 järjestetty keskustelu58. Lainaan seuraavassa
Kirjastolehden toimituksen (kirjoittajaa ei erikseen mainita) kuvauksen keskustelun kulusta:
Kirjailija Lounela esitti puheenvuorossaan, että hyvän lyriikan saattaminen laajemmille piireille voisi tapahtua lyriikan kerhojen, kirjastojen, lehdistön ja koulun avulla. Toimitusjohtaja Utrio oli sitä mieltä, että viikkolehtien lukemisesta
arvokkaampaan lukemiseen voitaisiin siirtyä ns. houkutuskirjallisuuden avulla,
tarjoamalla kirjan muodossa samaa mitä viikkolehdet tarjoavat sivuillaan, rakkautta, seikkailua, ajanvietettä. Näin lukija voisi kirjaan totuttuaan vähitellen
siirtyä arvokkaampaan kirjallisuuteen. Kirjakauppias Hietasen mielestä lukemiskasvatus on alettava jo koulun penkillä, joten vastuu lankeaa opettajille ja
vanhemmille. Kirjailijan, kustantajan, kirjastonhoitajan ja kirjakauppiaan hyvällä yhteistyöllä saataneen parhaiten mahdolliseksi hyvän kirjallisuuden levittäminen. Kouluneuvos Hautamäki tähdensi niin ikään, että koska nuoriso lukee
eniten, on juuri kodin ja koulun tehtävä estää lukuhalun heikkeneminen. Tämän jälkeen vastuu on suurelta osin kansansivistysjärjestöillä ja järjestötyöllä
yleensä, joiden tehtävänä on taistelu ihmisten passiivisuutta vastaan. Kirjastonhoitaja Eila Wirla huomautti käydyssä keskustelussa jo useaan otteeseen tulleen esille myös kirjastojen osuuden arvokkaan kirjallisuuden tunnetuksi tekemisessä. Henkilökohtaisen neuvonnan, kirjanäyttelyiden ja suositushyllyjen lisäksi kirjastot ylläpitävät kerhotoimintaa ja järjestävät kirjastoon tutustumiskäyntejä koulujen opistojen, laitosten ym. oppilaille ja henkilökunnalle, esitellen heille samalla kirjallisuutta. Näin kirjasto pyrkii sivistystehtävänsä mukaisesti aktiiviseksi kulttuurilaitokseksi, jonka tehtävänä on tarjota ja elävöittää
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Keskusteluun osallistuivat: kirjailija Pekka Lounela, kustannusliike Tammen toimitusjohtaja Untamo
Utrio, kirjakauppias Jaakko Hietanen, kouluneuvos Arvi Hautamäki ja kirjastonhoitaja Eila Wirla. Keskustelua johti FT Karl-Erik Henriksson Kirjastoseurasta
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arvokasta ja erikoisesti vanhempaa kirjallisuutta. (Kirjan Päivät 1960, 132–
133.)
Puheenvuoroista käy hyvin ilmi kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite, eli lukemisen edistäminen, eli voitaneen sanoa, että kaikki olivat ”lukijan asialla”. Toisaalta
kirjailijoita sekä kirjakauppa- ja kustannusväkeä yhdistää kirjastoväkeen saman
tyyppinen itsestään selvältäkin kuulostava laatuajattelu suhteessa hyvään ja huonoon kirjallisuuteen, jossa ”huonolla” kirjallisuudella ei yksiselitteisesti tarkoitettu
viihdekirjallisuutta. Niin sanotulla ”kioskikirjallisuudella” oli maailmalla oma kaupallinen tuotanto- ja välitysjärjestelmänsä, ja sen levittäytyminen myös Suomeen
oli jo näköpiirissä. Tämä aiheutti paitsi huolta tämän kirjallisuuden leviämisestä
myös taloudellisia paineita jo olemassa olevalle kaupalliselle kirjallisuuden tuotannolle ja jakelulle.
Koko kirjallisuusjärjestelmä koki suuria muutoksia erityisesti 1960-luvulla.
Risto Turunen (1999, 187) kirjoittaakin, että sodan jälkeisessä suomalaisessa kirjallisuusjärjestelmässä ”nousi esiin useita ristiriitoja synnyttäneitä kysymyksiä: kirjailijan ammatti ja hänen tehtävänsä yhteiskunnassa, kirjallisuuden kansallinen tehtävä, kirjallisuuden poliittinen merkitys, taide- ja populaarikirjallisuuden suhde uusiin viestimiin sekä keskuksen ja maakuntien välinen suhde kirjallisessa elämässä”.
Nämä kaikki vaikuttivat tavalla tai toisella myös suomalaiseen kirjastolaitokseen,
ja sen ei-kaupalliseen kirjallisuutta välittävään rooliin kirjallisuusjärjestelmässä.
Kansankirjastolaissa 1928 kirjaston tehtäväksi oli määritelty kansansivistyksen
kohottaminen ja itseopiskelun edistäminen. Seuraavassa, vuoden 1961 kirjastolaissa ei enää ollut kirjastoille asetettu tehtävää tai tarkoitusta, mutta lakia jo kymmenen vuotta aikaisemmin valmistellut komitea oli mietinnössään hyvinkin monipuolisesti käsitellyt yleisten kirjastojen tehtävää ja kirjastotoiminnan asemaa sisällyttäen sen edelleen sivistystyön kontekstiin. Komitean mietintö (KOM 1950:1) on
laajuudeltaan 88 sivua, ja sitä yhdessä Kirjastoasetuksen (1949) ja Kirjastolain
(1961) kanssa voidaan pitää kokonaisuutena, joka selkeästi institutionalisoi suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen. Näissä kolmessa asiakirjassa on määritelty kirjaston tarkoitus, osoitettu toiminnallisia päämääriä, annettu normeja koulutuksen ja
ammatillisuuden suhteen, muodostettu instituution organisatorinen rakenne sekä
kuvattu myös organisatorinen ympäristö eli suhteet muihin kirjasto-organisaatioihin.
Suomalainen yleinen kirjastolaitos oli näissä asiakirjoissa sidottu sivistykseen
ja suomalaisen kulttuurin edistämiseen, vaikka varsinaisesta kirjastolaista olikin jätetty kirjaston tarkoituksen muotoilu pois. Mietinnössä myös korostetaan, että ei
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riitä se, että kirjakokoelma on vain tarjolla, vaan päämääränsä saavuttamiseksi kirjaston pitää kehittää ”erilaisia aktiivisia menettelytapoja, kuten kirjallisuusluentoja,
kirjojen esittelyjä ja kirjanäyttelyjä sekä kerhotoimintaa”. ”Kirjaston yhteyteen sopivat myös opintokerhot”. (KOM 1950:1, 30.)
Kirjavalinta on kirjastotoiminnan alue, joka sitoo yleisen kirjaston paitsi kirjallisuusjärjestelmään myös kulttuuriin ja taiteeseen sekä kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon. Kun tarkastellaan kirjastoa kulttuurilaitoksena ja täten osana suomalaista kulttuuripolitiikkaa, voidaan kirjavalinta ja siihen liittyvät kysymykset nähdä
yleisissä taide-, kirjallisuus- ja kulttuuripoliittisissa konteksteissa. Pirneksen & Tiihosen mukaan suomalainen kulttuuripolitiikka 1830-luvulta 1960-luvulle oli taideja estetiikka-perusteista (Pirnes & Tiihonen 2010, 215). Kun huomioidaan, että
kulttuuripoliittisia päätöksiä kirjastoinstituutiossa toimeenpaneva Helle Kannila oli
myös itse merkittäväkin kulttuurihenkilö, joka oli kirjallisesti sivistynyt ja perehtynyt laajasti myös muihin taiteisiin (ks. esim. Kauppi 1976), hänen näkemyksiinsä
kirjavalinnan kysymyksistä vaikuttivat luonnollisesti myös hänen omat asenteensa,
jotka toisaalta heijastivat ajan sekä taide- että kirjallisuusnäkemyksiä myös taideja kirjallisuuspoliittista ajan kuvaa. Toisaalta kuten edellä todettiin, hän vastuullisena kirjastolaitoksen rakentajana teki kompromisseja myös omien näkemystensä
suhteen.
Sekä Kannilan että mahdollisesti laajemminkin näkemyksiä kirjavalinnasta
1960-luvulle saakka voidaan mielekkäästi tarkastella paitsi edellä mainitussa varhaisemmassa kansallisuusparadigmaattisessa myös siinä kulttuuripoliittisessa kontekstissa, jota Pirnes kuvaa kulttuurin toimialana, joka ”on ottanut tehtäväkseen taiteen asian edistämisen ja puolustamisen institutionaalisesti eriytyneessä yhteiskunnassa” (2008, 160). Tätä toimintaa motivoi ”taiderakkaudellisuus”, johon liittyy
kokemus ja näkemys taiteesta merkityksellisenä inhimillisenä toimintana, ”joka ansaitsee ja tarvitsee puolestapuhujansa”. Taiteen merkityksellisyys liittyy ennen
muuta esteettisyyteen ja taiteen käyttöön ihmisen henkisen kasvun hyväksi. (Sama;
myös Pirnes 2008, 158 kuvio 4.) Kaikki nämä piirteet ovat näkyvissä mahdollisesti
myös Kannilan näkemyksissä ja asenteissa kaunokirjallisuuteen ja suhteessa kirjavalintaan. Näissä kulttuuri- tai taidenäkemyksissä voidaan mielestäni myös havaita
taiteen (kaunokirjallisuuden) yhteys sivistykseen. Kaikissa yhteisenä päämääränä
on tietyllä tavalla implisiittisenä ihmisen henkinen kasvu, joka saavutetaan lukemalla.
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6

Lukijan kirjastosta tietokirjastoksi

Kuten edellä luvussa 4.2 todettiin, suomalaisessa kulttuuripolitiikassa alkoi 1960luvulla uusi vaihe, johon liittyivät taiteen demokratisoituminen, ja kulttuurin käsitteen laajentaminen. Tämän 1990-luvulle jatkuneen muutosvaiheen aikana luotiin
myös niin sanottuun asiakaslähtöisyyteen perustuva julkinen palvelujärjestelmä,
joka ulotettiin kulttuurinkin alueelle, ja jota kulttuurilaitostenkin edellytettiin alkavan toteuttaa. Pirnes & Tiihonen (2010, 215) myös nimittävät aikakautta 1960-luvulta 1990-luvulle elämäntapa- ja demokratiaperusteiseksi kulttuuripolitiikaksi,
jolloin muun muassa kulttuuritoiminnan motiiviksi haluttiin osallistuminen.
Myös yleisten kirjastojen kehityksessä alkoi muutosvaihe, joka laajensi kirjastojen palvelutarjontaa kirjatarjonnasta muuhun aineistotarjontaan sekä laajennettuun kulttuuritarjontaan, ja kansalaisille haluttiin tarjota muun muassa erilaisia
mahdollisuuksia kirjaston tilojen hyödyntämiseen. Vuorenrinne (2015, 4.) kuvailee
tätä muutosta prosessiksi, jossa sivistyslaitoskirjastosta tehtiin palvelulaitoskirjasto.
Tarkastelen seuraavassa kirjastolaitoksen kehitystä 1970-luvulta 1990-luvulle
siinä kulttuuri- ja kirjastopoliittisessa kontekstissa, jossa kulttuurin – ja tämän tutkimuksen valossa erityisesti kaunokirjallisuuden – merkitys ja asema kirjastossa
alkoi muuttua. Tarkastelun kohteena on erityisesti kirjastokomitean mietintö vuodelta 1975, jossa luotiin suunta lähivuosien kirjastopolitiikalle. Vuoden 1986 Kirjastolaki jatkoi kirjastokomitean viitoittamaa linjaa.
6.1

Kaunokirjallisuuden asema muuttuu: Vuoden 1973
kirjastokomitean mietintö

Uudenlainen palvelupoliittinen suunnanmuutos näkyi siis kulttuurilaitoksiin kohdistuneessa kulttuuripoliittisessa ohjauksessa. Sekä Kulttuuritoimintakomitean
mietinnössä (KOM 1974:2) että Vuoden 1973 Kirjastokomitean mietinnössä (KOM
1975:110) nostetaan esille kansalaisten demokraattiset mahdollisuudet kulttuurin
ja taiteen omaehtoiseen harrastamiseen. Pirneksen (2008, 2014) mukaan kulttuuritoimintakomitea määritteli uudelleen toiminta-alueensa: yleiskäsitteeksi otettiin
kulttuuri taiteen sijasta ja kulttuuripolitiikka taidepolitiikan sijasta. Pirnes puhuukin
kulttuurin käsitteen laajennuksesta kulttuurikomitean mietinnössä. Kulttuurin ja
kulttuuripolitiikan demokratisoinnin hengessä laajoille kansalaispiireille haluttiin
tarjota mahdollisuuksia sekä vastaanottaa kulttuuria että omaehtoisesti tuottaa sitä.
(Sama.)
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Kulttuuritoimintakomitean mietinnön mukaan kulttuuripolitiikan alueeseen
kuuluvat yleistyvän kansainvälisen käytännön mukaisesti taide ja sen lähialueet,
sekä muun muassa huomattava osa joukkotiedotusta, kansansivistystyö, ja kulttuuriväritteinen järjestötoiminta, kulttuuripoliittinen tutkimus, omaehtoinen harrastustoiminta sekä yleiset kirjastot (KOM 1974:2, 105). Pirnes (2008, 205) huomauttaakin, että osa laajennuksesta ulottui kulttuuripolitiikan hallinnollisen alueen rajoille
tai jopa ulkopuolelle, kuten vapaaseen sivistystyöhön, nuorisopolitiikkaan, liikuntapolitiikkaan tai yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Yleiset kirjastot määritellään
yhtenä toimijana kulttuuripolitiikan alueella, jolloin mainittu laajennus koskee
myös sen toiminta-aluetta. Lähes samaan aikaan istuneen kirjastokomitean mietinnössä yleisten kirjastojen toimintoja laajennetaankin kulttuuritoimintakomitean
osoittamaan suuntaan, esimerkiksi kansansivistystyöhön, aikuiskasvatukseen ja
yleiseen vapaa-ajan harrastusten tukemiseen.
Kirjastokomitean mietinnössä mainitaan myös lukuharrastus, jonka jatkuvalle
kasvulle halutaan luoda ”hyvät, yleisen sivistystason kohoamiseen ja ihmisten lisääntyvään vapaa-aikaan perustuvat edellytykset” (KOM 1975:110, 29). Yleisen
kirjaston rooli nähdään siis hyvin perinteisenä ja korkeakulttuurisenakin. Mietinnössä todetaankin, että ”[k]irjastojen on toiminnassaan pyrittävä siihen, että tämä
lukuharrastus kohdistuu kasvavassa määrin yleisesti arvokkaaksi koettuun kirjallisuuteen” (sama). Kirjastojen halutaan myös omilla toimillaan tukevan ”kansallisen
kirjallisuustuotantomme korkeatasoisuutta ja monipuolisuutta” ja mahdollistavan
kannattamattomien, mutta tärkeiden kirjojen julkaisemisen ja levittämisen
(sama).59
Kirjastokomitean mietinnössä muistutetaan myös kirjaston tehtävästä tasa-arvoisuuden lisääjänä (KOM 1975:110, 29). Siinä korostetaan, että kirjavalinnassa ei
saa suosia paremmin koulutettuja. Tämä perustuu oletukseen, että vähemmän koulutusta saaneet hankkivat lukemansa kirjallisuuden pääasiassa kioskeista, sillä ”vähemmän lukutottumusta omaavien lukuharrastus” kohdistuu usein helppolukuiseen
kirjallisuuteen (sama). Toisaalta huomautetaan, että viihteellisenkin kirjallisuuden
tulee ”täyttää yleisen kirjaston kirjahankinnalle asetettavat laatuvaatimukset”
(sama).
Jonkinlaiseen kirjalainauksen ja lukuharrastuksen vääräksi koettuun kehityssuuntaan voidaan katsoa viitattavan, kun mietinnön pääluvussa Yleisten kirjastojen
59

Kirjallisuuden tukitoimikunnan mietinnössä (KOM 1973:24) oli kirjastoille tehdyn kyselyn pohjalta
päädytty tulokseen, että runsaimmin kirjastoista oli saatavissa lasten- ja nuortenkirjoja, viihderomaaneja
ja kotimaista kaunokirjallisuutta ja vähäisemmässä määrin ajankohtaista tieto- ja mielipidekirjallisuutta,
pamfletteja, runokirjoja, loppuunmyytyjä klassikoita sekä kallishintaisia kuvateoksia.
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nykytila ja puutteet huomautetaan kirjastoille tehdyn selvityksen tulosten osoittavan, että kaunokirjallisuuden osuus vaihteli 70,6 prosentista 85,2 prosenttiin lainoista.60 Kun samassa yhteydessä kirjastoja kehotetaan kiinnittämään erityistä huomioita ”tietokirjallisuuskokoelmiensa laatuun ja määrään sekä näiden kokoelmien
aktiiviseen esittelyyn ja tarjontaan”, on tässä havaittavissa selkeä suunnanmäärittely suhtautumisessa tietopuoliseen ja kaunokirjalliseen kirjallisuuteen ja niiden väliseen suhteeseen kirjastoissa. Kun komitea lisäksi toteaa, että ”selvitys on tuonut
esille eroja, joihin tulisi pyrkiä kirjastopoliittisin toimenpitein vaikuttamaan”, se
myös edellyttää kirjastoilta strategisia toimenpiteitä asian suhteen. (KOM 1975:110,
78–79.)
Huoli ei siis ole pelkästään siitä, että lukeminen tai kirjastojen tarjonta suuntautuisi viihteelliseen kirjallisuuteen, vaan kansalaisten lukeminen haluttaisiin
suunnata informatiivisempaan, tiedollisempaan suuntaan. Komitean asenteissa ja
tavoitteissa voidaankin nähdä tietynlaista paluuta kirjastoliikkeen varhaisvuosiin,
eli aikaan, jolloin tietokirjallisuuskokoelmalla nähtiin olevan suurempi arvo kuin
kaunokirjallisuudella. Toisaalta lukemistavoissakin tapahtui muutoksia, joihin kirjastojen mahdollisesti odotettiin vastaavan. Esimerkiksi Pertti Vakkari (1984, 75)
huomauttaa lukemistutkimuksien61 tuloksiin viitaten tietopuolisen kirjallisuuden, erityisesti muun kuin työhön ja opiskeluun liittyvän kirjallisuuden - lukeminen lisääntyneen 1970-luvulla suhteessa kaunokirjallisuuden lukemiseen. 1970-luvun
yhteiskunnalliset rakennemuutokset vaikuttivat siihen, että kirjan käyttötarkoitukset alkoivat muuttua instrumentaalisemmiksi (sama, 76).
Yleinen kirjastolaitos haluttiin sitoa tiiviimpään yhteyteen koululaitoksen ja
laajemmin koulutuksen organisatorisen ja funktionaalisen alueen kanssa. Kirjastokomitean tehtävänä olikin valmistella kirjastolaitoksen kehittämissuunnitelma,
jonka yhtenä tavoitteena oli selvittää ”millä tavoin yleinen kirjastolaitos voidaan
tehokkaasti niveltää koulutukseen sekä muuhun kulttuuri- ja harrastustoimintaan”
(KOM.1975:110, 3).
Komiteamietinnön osassa Yleisten kirjastojen kehittämissuunnitelma (osa 5)
sen alaluvussa (6.5.5.) ”Yleinen kirjastolaitos ja koulutus sekä muu kulttuuri- ja
harrastustoiminta” koulutusjärjestelmään osoitettujen sidonnaisuuksien jälkeen
60
Selvityksessä olivat olleet mukana kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden pääkirjastot sekä otoksena
Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan läänien maalaiskuntien pääkirjastot. Suurimmat erot kaunokirjallisuuden hyväksi oli saatu Pohjois-Karjalasta (85,2/14,8). Tämän eron selitettiin johtuvan muun muassa väestön alhaisemmasta koulutustasosta, kirjastojen ”viihteellisemmästä” tarjonnasta sekä siitä, että ”kirjaston rooli ja kirjastoihin kohdistuvat odotukset ovat ”viihteellisempiä” kuin vertailukunnissa.
61
Tiedot on saatu 1973 suoritetusta lukijatutkimuksesta ja 1981 Tilastokeskuksen suorittamasta kulttuuriharrastus- ja vapaa-aikatutkimuksesta.
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mainitaan musiikkitoiminta, kuvataidetoiminta, elokuvatoiminta, teatteritoiminta,
joiden osalta erityisesti kirjastojen tiloja tulee kunnissa käyttää näiden toimintojen
kehittämiseen. Kirjastojen tulee myös esimerkiksi ”yleiseen tiedotustehtävään liittyen tiedottaa kunnassa harjoitettavasta musiikkitoiminnasta, kuten paikallisten ja
vierailevien kuorojen ja orkestereiden konserteista ja muistakin musiikkitilaisuuksista”. (1975:110, 188–189.) Samansuuntainen tiedotustehtävä kirjastoille katsottiin kuuluvan myös kotiseututyön ja matkailun osalta. Myös kunnallinen nuorisotyö haluttiin sitoa osaksi kirjastojen toiminta-aluetta. Yhteistyömuotoina ehdotettiin esimerkiksi konsertteja, filmiesityksiä ja kerhotoimintaa kirjastojen tiloissa
(sama). Kiinnostavaa on, että kirjastokomitea ei ollut huomioinut mahdollista kirjallisuuteen tai lukemiseen liittyvää yhteistoimintaa, vaikka Kirjallisuuden tukitoimikunnan mietinnössä toivottiin kirjastojen kehittävän kirjailijavierailuja ja kirjallisuuden esittelyjä sekä yleistä kirjallisuustiedotustaan (KOM 1973:24, 112). Kirjastokomitean mietinnön ei huomioida erikseen kirjallisuuden edistämiseen liittyvää toimintaa.
Kirjastokomitea toivoo näin kirjastolaitoksen kehittyvän paitsi informatiiviseen ja tiedolliseen suuntaan, myös laajentavan kulttuurista rooliaan lukuharrastuksesta kaikenlaisiin ajanviettotapoihin. Pohja yleisen kirjastolaitoksen demokratisoinnille kansalaisten yleisen vapaa-ajan toiminnan alueelle luotiin siis mahdollisesti tässä kirjastokomitean mietinnössä. Mietinnössä yleisen kirjaston rooli siis
määritellään kulttuurilaitoksena, jonka tehtäviin kuuluvat tiedon, taiteen sekä ajanvietteen tarjoaminen (KOM:1975:110, 166).
Kirjalainaus ja lukeminen harrastuksena kasvoivat edelleen toisen maailmansodan jälkeen jatkuvasti. Kirjastojen lainaajien prosentuaalinen osuus väestöstä lisääntyi vuosina 1945–1975 kahdeksasta prosentista 34 prosenttiin. Vuodesta 1973
lainaajien osuus kasvoi 30 prosentista 36 prosenttiin vuoteen 1977 mennessä. Lainaajaa kohti lainattujen kirjojen määrä vuonna 1945 oli 13, vuonna 1973 se oli 30
kirjaa ja 1977 jo 38 kirjaa. (Eskola 1979, 122–125.)
Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellistä on kaunokirjallisuuden lainauksen osuus ja kehitys kirjastojen käytössä. Kulttuuritoimintakomitean mietinnössä
(KOM 1974:2, 25) korostetaan yleisten kirjastojen merkitystä erityisesti kaunokirjallisuuden jakelukanavana suhteessa kirjakauppamyyntiin. Kirjojen myynnissä
kauno-, lasten ja nuortenkirjallisuuden osuus oli vuonna 1970 noin 23 %, mutta
kirjastojen lainauksista se oli noin 80 %. Komitean käsityksen mukaan tämä osoittaa, että harrastelukeminen suuntautuu ennen muuta kaunokirjallisuuden lukemiseen, ja luettu kirjallisuus siis hankittiin pääasiassa kirjastoista. (Sama.) Tämän tuo
esiin myös Vakkari (1984, 80) todeten, että ”[v]arsinkin kirjaston lainauskäyttö on
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lisääntynyt. Kun 1970-luvun alussa kirjojen hankinta jakautui tasaisesti kirjastojen,
ystävyyssuhteiden ja kirjakaupan kesken, vuosikymmentä myöhemmin hankinta
keskittyi voimakkaammin maksuttomiin kanaviin”.
Eskolan selvityksen mukaan kirjaston lainoista 69 % oli kaunokirjallisuutta,
25 % tietokirjallisuutta ja 6 % muuta kirjallisuutta. Kirjakaupoista ostetuista kirjoista taas kaunokirjallisuuden osuus oli 55 % ja tietokirjojen 39 %. (Eskola 1979,
213.) Kirjastoista siis lainattiin myös suhteessa kirjakauppaostoihin enemmän
kauno- kuin tietokirjallisuutta (vrt. edellä KOM 1974:2, 25). Kirjastosta lainatun ja
kirjakaupasta ostetun kaunokirjallisuuden laadussa oli myös joitakin eroja. Esimerkiksi kioskikirjoiksi luokiteltavia kirjoja ei kirjastosta juurikaan lainattu (mahdollisesti niitä ei ollut saatavillakaan), ja toisaalta salapoliisiromaanit näyttäisivät olleen enemmän kirjasto- kuin kirjakauppakirjallisuutta ja rakkausromaanien tilanne
taas näyttäytyi päinvastaisena (sama).
6.2

Omaehtoista opiskelua ja sivistysharrastusta: vuoden 1986
kirjastolaki

Vuoden 1986 kirjastolaki syntyi kirjastokomitean mietinnön hengessä. Kirjaston
tehtäväksi katsotaan kansalaisten omaehtoinen itsensä kehittäminen ja opiskelu, johon myös sivistävä luku- ja muu kulttuuriharrastustoiminta voidaan sisällyttää sulkematta kuitenkaan pois kirjaston tarjoamaa virkistystä. Laissa yleisen kirjaston
tarkoitus ja tehtävä määritellään seuraavasti: ”Yleisen kirjaston tarkoituksena on
tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja
omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta” (Kirjastolaki 1986, § 2). Laissa näkyy valistus- ja sivistyshenkinen ajattelu, mutta se haastaa
kirjastot pitämään yllä myös kulttuurilaitos-imagoaan. Professori Marjatta Okko62
kirjoitti Kirjastotiede- ja Informaatiotutkimus -lehden pääkirjoituksessa vuonna
1986:
Varsin merkittävänä asiana uudessa laissa pidän sitä, että se tarkoituspykälässään palauttaa kunniaan yleisille kirjastoille valistusfilosofien jäljiltä ominaisen tehtävän edistää ja tukea kansalaisten omatoimista sivistysharrastusta.
Vuoden 1928 kansankirjastolaki tunnisti tämän tehtävän ilmaisemalla (1 §),

62

Marjatta Okko toimi professorina Kirjastotieteen ja informatiikan oppiaineessa Tampereen yliopistossa.
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että laki koskee kansansivistyksen kohottamista ja kansalaisten itseopiskelua
edistävää kirjastotoimintaa. (Okko 1986, 2.)
Maija Berndtson puolestaan lähes vuosikymmen myöhemmin Kirjastostrategiat
kirjaan kirjoittamassaan artikkelissa pohtii, mitä kirjastolaissa tarkoitetaan sivistyksellä (1992, 64). Berndtson (1992, 65) toteaa, että sivistys on eriytynyt yleissivistykseksi ja ammattisivistykseksi ja nimenomaan jälkimmäinen liitetään elinikäiseen oppimiseen, minkä tukeminen taas katsotaan kirjastojen tehtäväksi. Kun Okko
(ks. ed.) viittaa vuoden 1928 kirjastolain tarkoittamaan kansansivistyksen kohottamiseen kirjastotoiminnan tehtävänä, Berndtson (sama) puolestaan huomauttaa,
että ”[v]aikka löydämme esimerkiksi Helle Kannilan tai Helsingin kaupunginkirjaston kirjastonjohtajan Uuno Saarnion 1930- ja 1940-lukujen kirjoituksista ajatuksia, jotka ovat edelleen täysin hyväksyttäviä, tuntuisi mahdottomalta käyttää heidän
tekstejään sellaisenaan nykypäivän kirjastotoimintaa perusteltaessa”.
Berndtson kysyy myös, mitä laissa tarkoitetaan taiteen harrastuksella tai virkistyksellä? Aikaisemmissa kirjastolaeissa mainittu lukuharrastus on vuoden 1986
laajennettu kirjallisuuden ja taiteen harrastukseksi. Tämä laajennus liittynee kirjastojen aineistojen monipuolistumiseen, kun kirjallisuuden rinnalle ovat tulleet musiikki ja elokuvat.
Berndtsonin (sama, 73) mukaan virkistys on mahdollisesti lisätty lakiin sen tosiseikan laillistamiseksi, että suomalaiset kirjastot olivat jo 1960-luvulta alkaen hyväksyneet viihdekirjallisuuden kirjastokelpoiseksi. Tätä näkemystähän tosin voidaan oman käsitykseni mukaan pitää lähtökohtaisesti tulkinnanvaraisena siinä mielessä, että viihdekirjallisuudeksi luokiteltava kirjallisuus oli hyväksytty kirjastokelpoiseksi jo paljon aikaisemmin. Toisaalta Berndtson myös kysyy, olisiko viihdekirjallisuuden suosiminen kirjastoissa jo aikansa elänyttä. Pitäisikö kirjastojen miettiä
uudelleen, ”mikä on se virkistys, jota käyttäjillemme haluamme tarjota?”
(sama, 74).
6.3

I institutionaalinen muutos: luvun 6 reflektio

Pertti Tiihonen kuvaa suomalaisen kirjastolaitoksen ensimmäisten vuosikymmenien kehitystä kolmena ideologisluontoisena vaiheena:
Voidaan olettaa, että kirjaston tehtävä alkuvaiheessa oli tunnustuksellinen.
Tästä tehtävästä on liu'uttu kohti toimintamallia, joka varsin pitkälle näyttää
myötäilevän kaupallisia suuntauksia. Kenties kirjastojen tehtäviä ovat alkaneet
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ainakin osaksi ohjata informatiiviset kriteerit, joskaan tuohon viittaavia tehtävämäärittelyjä ei ole virallisesti esitetty. (Tiihonen 1974, 55–56.)
Tiihosen mainitsemia uusia tehtävämäärittelyjä näkyykin vuonna 1973 istuneen
kirjastokomitean mietinnöstä (KOM 1975:110), jossa linjattiin myös alustavat informaatioyhteiskunnan tavoitteet yleisille kirjastoille. Komiteamietintö sisältää
monia tekijöitä, jotka luovat pohjan yleisen kirjastolaitoksen institutionaaliselle
muutokselle. Kirjastoa ei enää haluta nähdä ”romaanilainaamona” vaan kirjastolle
haluttiin oma välineellinen rooli yleisen yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamisessa. Elämäntapa- ja demokratiaperusteinen kulttuuripolitiikka (ks. luku 4.2) edellytti muutoksia myös yleisen kirjaston sekä käytännöissä että strategioissa. Kirjaston identiteetti ja legitiimiys oli 1970- ja 1980-luvuilla perinteisten kirjastonkäyttäjien näkökulmasta mahdollisesti vielä romaanien lainauksessa ja lukemisharrastuksessa. Yhteiskunnallinen muutos kohti niin sanottua tietoyhteiskuntaa ja informatiivisuuden lisääntyminen kirjastojen toimintakulttuurissa alkoivat vähitellen
näkyä myös kirjastojen toiminnoissa, niin tarjonnassa kuin mahdollisesti kysynnässäkin sen seurauksena.
Tämä kehitys on nähtävissä myös Irmeli Hovin tutkimuksessa kirjastonkäytöstä vuosina 1969–1981. Hovi toteaa muun muassa, että ”[k]oulutus ja välitön tiedontarve ovat leviämässä yhteiskunnassa yhä laajemmalle ja tulevat olennaiseksi
osaksi myös niiden ihmisten elämää, jotka eivät perinteiseen tapaan ole kiinnostuneita kirjallisuudesta tai harrasta lukemista, mutta tarvitsevat silti kirjastoja” (1984,
156; myös Vakkari 1984). Hovin arvio 1980-luvun puolivälissä oli siis, että kirjalainojen määrä ei tule välttämättä enää kasvamaan, mutta lainaajien määrä sekä
aikuisten tietokirjalainaus tulevat lisääntymään (sama). Toisaalta hän myös toteaa,
että lainojen määrä on sidoksissa kirjaston käyttömenoihin, ja esimerkiksi 1970luvun lopulla tapahtunut kirjastonkäytön kasvun hidastuminen on ”keinotekoisesti
menoja leikkaamalla aikaansaatu ilmiö, jota eivät tue mitkään yhteiskunnan kehitystavoitteet” (sama, 157).
Vaikka vielä vuoden 1986 kirjastolaissa korostetaankin omatoimisen sivistysharrastuksen tukemisen ohella kirjallisuuden ja taiteen harrastamista, merkitsi
1970-luku kirjastoille kirjasto- ja kulttuuripoliittisen ohjauksen taholta siis vähittäin alkavaa muutosta yleisissä kulttuurisidonnaisissa funktioissa. Kulttuuripolitiikassa tapahtui niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa tai koko Länsi-Euroopassa käänne, jota esimerkiksi Johannisson (2009, 177) kuvaa siirtymisenä laatudiskurssisista hyvinvointidiskurssiin, ja jonka perustelut muuttuivat humanistisista
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yhteiskunnallisiksi. Kuten edellä on todettu, humanismiin pohjautuvan kulttuuripolitiikan lähtökohta oli tarjota korkeatasoista kulttuuria ja taidetta mahdollisimman monille kansalaisille ja samalla nostaa kansan sivistystasoa. Hyvinvointiyhteiskunnan kulttuuripolitiikan perusteluna oli tarjota kansalaisille mahdollisuus itse
osallistua kulttuurin tekemiseen sen sijaan, että heitä pidettiin kulttuurin tuotannon
passiivisina vastaanottajina. (Sama.)
Kirjastotoiminnoille tämä muutos näkyi siis erityisesti siinä, että niiden toimintakenttää haluttiin laajentaa perinteisistä kirjallisuus- ja muista kokoelmasidonnaisista palveluista laajempiin kulttuurisiin vapaa-ajan palveluihin, joita kirjaston tiloissa voitaisiin harrastaa. Tätä vuoden 1973 kirjastokomitean mietinnössä esille
noussutta toimintojen laajennusta ei kuitenkaan laajamittaisemmin tuotu vielä uuteen kirjastolakiin.
Kirjastotoimintojen laajentaminen tavoitteena uudet käyttäjäryhmät ei suinkaan ollut uusi ilmiö kirjastomaailmassa. D.W. Davies kertoo kirjassaan Public
Libraries as Culture and Social Centers (1974) lukuisia esimerkkejä tavoista, joilla
amerikkalaisten ja englantilaisten yleisten kirjastojen toimintoja on pyritty laajentamaan aina kirjastojen perustamisvaiheista 1970-luvulle. Davies jakaa nämä eikirjalliset (non-book) toiminnot kolmeen kategoriaan:
–
–

–

Toiminnot, joilla pyrittiin lisäämään kirjojen lainausta viemällä niitä esimerkiksi palolaitoksille tai muille työpaikoille.
Toiminnot, joilla kirjastoista haluttiin tehdä yleisiä kulttuurikeskuksia järjestämällä muun muassa tanssiesityksiä, konsertteja, elokuvia tai kirjastossa pidettiin luentoja esimerkiksi eri etnisistä ryhmistä tai huumeista.
Toimet, joilla kirjastoista suunniteltiin sosiaalipalvelu- ja viihdekeskuksia, jolloin katsottiin, että kirjat ja lukeminen ovat oheistoimintoja kirjaston päätarkoituksen rinnalla.

Davies (1974, 125–126) toteaa kirjansa yhteenvedossa, että jos kirjastot jatkavat
1970-luvulla (siis kirjan kirjoittamisen ajankohtana) kirjastojen laajentamista yleisinä kulttuurin, aikuiskasvatuksen ja viihteen keskuksina, ne tunkeutuvat muiden
korkeasti erikoistuneiden ja kompleksisten instituutioiden alueelle. Hänen mielestään yritykset jatkaa linjalla ”kaikkea kaikille” on tuomittu epäonnistumaan. Hän
ehdottaakin, että amerikkalaiset kirjastot ja kirjastonhoitajat ottaisivat uuden suunnan ja valitsisivat palvelukonseptin, jossa kirjasto on paikka kirjoille ja lukemiselle,
koska sillä alalla ne voisivat olla spesialisteja ja eksperttejä. (Sama.)
Kirjaston laajennettu, hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen rooli
voidaan nähdä myös vähitellen muodostuvana uutena funktiona tietoyhteiskunnan
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alueella. Kirjastoille alettiin 1980-luvulla rakentaa välttämätöntä tietoteknistä infrastruktuuria, jonka mukana niille alettiin valtionhallinnon taholta antaa lisääntyvässä määrin tehtäviä, mitkä eivät sinänsä enää liittyneet kirjastojen perustehtäviin.
Kirjastot sidottiin 1990-luvulla erilaisiin tietoyhteiskuntahankkeisiin, joihin oli tarjolla erillistä rahoitusta. Valtionavustusten vaikuttavuutta yleisten kirjastojen erilaisille kehittämis- ja kokeiluhankkeille arvioinut Olli Jakonen (2015) toteaakin, että
1980-luvulta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjannut kirjastolaitoksen ja
-palvelujen kehittämistä harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. ”Näillä avustuksilla ministeriö on pyrkinyt toteuttamaan kansallisia kirjastopoliittisia linjauksia,
ohjaamaan kuntien kirjastopalveluita ja kannustamaan kirjastoita uusiin käytäntöihin sekä kokeiluihin.” (2015, 9.)
Kirjaston rooli ja merkitys tieto- tai informaatioyhteiskunnassa nousi myös
alan ammatilliseen keskusteluun jo 1980-luvulla. Muun muassa Kirjastopoliittinen
yhdistys julkaisi kaksikin aiheeseen liittyvää vihkosta: Kirjastot ja tiede (1985) ja
Kirjastot tietoyhteiskunnassa (1987). Näihin ”kirjastopoliittisiin puheenvuoroihin”
oli koottu esimerkiksi yhdistyksen tilaisuuksissa ja seminaareissa käytettyjä puheenvuoroja, joissa pohdittiin yhteiskunnassa tapahtumassa ollutta muutosta ja sen
vaikutuksia kirjastoon.
Julkaisussa Kirjastot tietoyhteiskunnassa esimerkiksi Heikki Poroila (1987, 9)
toteaa, että “tietoyhteiskunta on onnistunut iskusana”, jonka käyttäjää iskusanalle
ominaisesti ei vaadita perustelemaan, mitä sillä tarkoitetaan “tai tarkoitetaanko yhtään mitään”. Poroila (sama) epäileekin, että “[h]yvin selkeän ryhmän ’tietoyhteiskunnan’ julistajista muodostavat teollisuus ja kauppiaat - - tyypillisimmällään hyödyntäminen on ns. tietotekniikan laitteiden ja ohjelmistojen myynnissä. - - ’[t]ietoyhteiskunta’ = säännöllisesti uusittava ja täydennettävä tietotekninen laitteisto joka
taloudessa!” (sama, 14). Nykyisellä tietämyksellä voitaneen todeta, että Poroila oli
monessa suhteessa ennustuksessaan oikeassa.
Valtion taholta ja yleisen kulttuuripolitiikan linjausten mukaisesti kirjastoilta
siis odotettiin yhä laajenevia kirjastopalveluita, mutta laman uhatessa 1990-luvulle
tultaessa taloudellisia resursseja niihin ei ollut. Kirjastoihin rakennettiin tietoteknistä infrastruktuuria, joka oli välttämätöntä paitsi kirjastotoimintojen modernisoimiseksi myös kasvavan kirjastonkäytön ja vähenevien henkilöstöresurssien yhdistämiseksi. Rahat otettiin erityisesti kirjamäärärahoista, vaikka kasvava kirjalainaus
ja kansalaisten lukuhalun lisääntyminen olisivat edellyttäneet juuri päinvastaista
taloudellista panostamista. Ainoaksi tieksi nähtiin kirjastojen siirtyminen kolmanteen muutosvaiheeseen: käyttäjän kirjastosta tietoyhteiskunnan kirjastoksi.
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7

Tietokirjastosta tietoyhteiskunnan
kirjastoksi: 1990-luvulta 2000-luvulle

Hyvinvointiyhteiskuntaa alkoi koetella lama 1990-luvulle tultaessa, ja julkiselle
sektorille alettiin etsiä uusia keinoja selviytyä. Jo 1980-luvulla julkista sektoria
alettiin syyttää liiasta byrokratiasta ja tehottomuudesta ja niin Suomessa kuin kaikkialla länsimaissa alettiin etsiä ratkaisuja ja malleja yksityiseltä sektorilta, jonka
koettiin toimivan hallinnon ja rakenteiden suhteen tehokkaammin ja taloudellisemmin. Julkista sektoria haluttiin muokata joustavammaksi, hajautetummaksi ja paremmin johdetuksi. Syntyi niin sanottu uuden julkisjohtamisen -ideologia (New
Public Management, NPM), jossa mallina siis käytettiin liike-elämää eli yksityistä
sektoria. Sen pohjalta määriteltiin uudelleen julkishallinnon olemus, tehtävä, tavoitteet ja keinot. Uuteen julkisjohtamiseen liittyi toimintojen kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityistäminen, joilla oli tarkoitus saada aikaan tehokkuutta ja taloudellisuutta toimintoihin. (Esim. Patomäki 2005, 58, 160; Kann-Christensen
2011, 35.)
Uudenlaisen julkisen johtamisen ideologia merkitsi uudistuksia erityisesti kahdella sektorilla: taloudenhoidossa ja johtamisessa. Talouden alueella liike-elämästä
mallia ottavan kilpailun ajateltiin lisäävän tehokkuutta ja tuovan laatua palveluihin.
Toiseksi taloudellisen tehokkuuden kontrolloimiseksi alettiin kehittää erilaisia mittareita, joilla pystyttiin arvioimaan ja vertailemaan toimintoja. Näillä toimenpiteillä
oli tarkoitus tehdä julkisesta palveluntuotannosta ja resursseista kontrolloidumpia,
legitiimimpiä ja läpinäkyvämpiä. Johtamisen perustan muodostivat strategiat ja kehittäminen. (Kann-Christensen 2011, 35.) Esimerkiksi vuonna 1992 ilmestyneessä
Kirjastojen strategiat -julkaisussa määritellessään kirjastoille strategisen suunnittelun mallia, Kari ja Liisa Niinikangas (1992, 16) korostavat, että kirjastojen strategisessa suunnittelussa tulee käyttää ”samanlaista asioiden jäsentelyn systematiikkaa kuin yritysten strategiasuunnittelussa”.
Myös kaikilta kulttuurilaitoksilta alettiin vaatia tehokkuutta ajatteluun ja toimintoihin. Kasvavaa huomiota kiinnitettiin mittaamiseen ja erilaisten mittareiden
kehittämiseen, uusiin johtamistapoihin (tulosjohtaminen) ja niin sanottuun asiakaslähtöisyyteen (Kann-Christensen 2011, 35). Kulttuuri-instituutioissa siirryttiin puhumaan käyttäjistä (users), koska käyttökertoja on helppo tilastoida ja vertailla keskenään. Hallinnollisesta näkökulmasta käyttäjä-konseptilla on helppo vertailla eri
instituutioita, kun toiminnan arvioinnissa lähtökohtana ovat kävijämäärät, ei toiminnan sisältö. (Kann-Christensen & Balling 2011, 110.)
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Suurimmaksi haasteeksi yleisille kirjastoille tuli olemisen oikeuden (raison
d'etre) uudelleen määrittäminen, kuten Kann-Christensen huomauttaa. Tässä kaikenlaiset kirjastojen kehittämisprojektit muodostuivat merkittäväksi malliksi. Institutionalisoitu normiohjaus, eli NPM teki kehittämisprojekteista tärkeitä työkaluja
taistelussa poliittisesta legitiimiydestä ja läpinäkyvyydestä. (Kann-Christensen
2011, 35–36; vrt. edellä Olli Jalonen.)
Suomalaisiin NPM-uudistuksiin kuuluivat esimerkiksi tulosohjaus, laatujohtaminen, valtionosuus-vapaakuntauudistus sekä erilaiset kvasimarkkinamallit, joilla
luotiin ”keinotekoista” kilpailua. Käyttöön otettuja keinoja olivat muun muassa tilaaja-tuottajamalli, kilpailuttaminen ja ulkoistaminen (Yliaska 2014, 12). Saarelainen ja Saarinen (2006, 12) korostavat, että koska julkisella sektorilla ei ole toimivia
markkinoita palveluntuottajien vähäisyyden vuoksi, julkisen sektorin toimintaympäristöä kutsutaan näennäismarkkinoiksi. Niiden luomisella pyritään tehostamaan
palveluyksiköiden tuottavuutta ja kiinnittämään huomiota yksiköiden suoritteisiin,
joiden avulla niitä voidaan sitten verrata ja kilpailuttaa keskenään. (Sama.) Useisiin
kuntiin alettiin 1990-luvulla luoda tilaaja-tuottaja-konsepteja, jotka näennäisesti
toimivat liike-elämän myyjä-ostaja-mallin mukaisesti. Mutta kuten Saarelainen ja
Saarinen (sama, 28) toteavat, kirjastojen toimintojen hinnoitteleminen näennäismarkkinoilla on mahdotonta, vaikka kirjastot tuottavatkin runsaasti erilaista tilastotietoa. Tulosjohtamisen edellyttämissä tuottavuus- ja tehokkuusmittareissa ei
yleensä pystytä huomioimaan laadullisia tekijöitä, jotka kirjastotyössä ovat kuitenkin asiantuntijatyön keskeisiä elementtejä (sama). Keskeistä kirjastoissa on sivistyksen edistäminen, toteavat kirjoittajat (sama).
NPM:n vaikutusta oli myös kulttuurin välineellistäminen, mikä tarkoitti, että
kulttuurista tehtiin väline muiden toimintojen toteuttamiseen (Kann-Rasmussenin
2011, 35). Myös Vestheim (2009, 47) korostaa, että kulttuuripolitiikka, kuten politiikka yleensäkin, on aina instrumentaalista luonteeltaan. Kysymys on vain siitä,
minkälaisia vaikutuksia odotetaan ja minkälaisia argumentteja käytetään (sama).
7.1

Yleiset kirjastot tietoyhteiskunnan palveluksessa

Kun yleisten kirjastojen määrärahoja alettiin 1990-luvulle tultaessa suunnata tietoteknisiin hankkeisiin, se luonnollisesti vaikutti myös muihin kirjastotoimintoihin.
Kulttuuriasianneuvos Kirsti Kekki (2000, 16) kirjoittaa yleisten kirjastojen edellisen vuosikymmenen toimintaa arvioidessaan, että ”kirjahankinta on romahtanut
neljänneksellä vuosien 1991 ja 1999 välillä”, vaikka kirjalainaus on pysynyt koko
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90-luvun samalla tasolla. Samaan aikaan opetusministeriö suuntasi miljoonia erilaisiin kirjastojen tietotekniikkahankkeisiin. Tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyviä
valtionavustusta saaneita kirjastohankkeita oli yhteensä 233, joihin myönnettiin yhteensä 9,8 miljoonaa markkaa (sama, 19). Palvelujen kysyntä kasvoi, mutta resurssit vähenivät.
Vuonna 1993 lakkautettiin kirjastoille suorat valtionavut ja siirryttiin niin sanottuun laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään. Samaan aikaan kumottiin myös
lääninhallitusten valvontavastuu ja ne antoivat kirjastoille vain asiantuntijaohjausta.
Vastuu kirjastopalveluiden järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä jätettiin käytännössä kokonaan kuntien vastuille, vaikka opetusministeriön ja muun valtionhallinnon toimesta enenevässä määrin säädeltiin ja lisättiin ohjeistuksia, joiden
mukaan kirjastojen tuli toimintojaan järjestää ja yhtenäistää. Valtion ohjauksesta
tuli resurssi- ja informaatio-ohjausta. (Saarelainen & Saarinen 2006, 9.) Valtion
strateginen ohjaus kuntien kirjastomäärärahojen suuntaamisesta tietoyhteiskunnan
rakentamiseen varmistettiin esimerkiksi Kirjastopoliittisella ohjelmalla. Kirjastojen autonominen asema esimerkiksi kirjahankintamäärärahojen käytössä heikkeni.
Valtio myös rahoitti yksittäisiä projekteja informaatio-ohjauksen nimissä. Informaatio-ohjauksella ei kuitenkaan pystytä turvaamaan kirjastoille edes peruspalveluita, ja toisaalta hankekohtaisella rahoituksella ei luoda pitkäjänteistä ja kestävää kehitystä, kuten Saarelainen ja Saarinen huomauttavat. (Sama, 10.)
Yleisille kirjastoille oli Euroopan komission linjauksissa määritelty 1990-luvulla keskeinen asema tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Niiden nähtiin kuitenkin
vielä 2000-luvulle tultaessa olevan liikaa sidoksissa painettuihin kokoelmiin, mikä
ei kuvastanut niiden roolia modernin tietoyhteiskunnan rakentamisessa (Thourhauge ym. 1997, VII). Kirjastojen institutionaalista roolia tietoyhteiskunnassa (information society) haluttiin lisätä, ja vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa Public libraries and the information society 63 haluttiinkin selvittää kirjastojen tilannetta eri Euroopan maissa (sama). Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että
useimmat yleiset kirjastot ovat jääneet jälkeen tietoyhteiskunnan kehityksestä, ja
ne kirjastot, jotka rajoittuvat vain välittämään painettua materiaalia jäävät jälkeen
niistä, jotka tarjoavat moderneja verkkopalveluja (sama, I).
Vastakkain siis asetetaan modernit tietoyhteiskuntaan ja vanhanaikaiset kokoelmiin sitoutuneet kirjastot, jolloin vanhanaikaisina pidetään nimenomaan kirjastoja, jotka keskittyvät palvelemaan perinteisiä kirjallisuuden lainaajia ja lukijoita.
63
Tutkimuksessa kartoitettiin tilannetta kaikissa EU-maissa muun muassa eri Euroopan maiden kirjastoihin tehdyllä kyselyllä.
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Uuden eurooppalaisen kirjastovision mukaan tietoyhteiskunnan kirjaston tulee tarjota paitsi pääsy painettuihin ja multimediatallenteisiin, ”pääsy verkkoon sekä tukea navigointia ja tiedon etsintää, tarjota työasema asiakkaille, avoimet oppimis- ja
työskentelymahdollisuudet, fyysinen tila, jossa kaikenlaiset kohtaamiset ovat mahdollisia sekä elektronisten dokumenttien käyttöpalvelut” (sama, VIII).
Ainakin Pohjoismaissa yleisten kirjastolaitosten toimintojen ohjauksessa ja
päätöksenteossa oli EU:n ohjeistukset ja linjaukset omaksuttu 2000-luvulle tultaessa hyvin. Kirjastojen poliittinen ohjaus ja strategiset suunnitelmat alkoivat näyttää myös hyvin yhdenmukaisilta. Pohjoismaisilla kirjastoilla on hyvin samankaltainen historiallinen kehitys aina niiden valistuksellisesta syntyhistoriasta alkaen.
Samansuuntainen kehitys on tosin ominaista koko läntisen Euroopan yleisille kirjastoille, kuten on todettu. 1990-luvulla kaikissa Pohjoismaissa keskeistä oli kirjastoteknologian nouseminen keskeiseksi resursoinnissa. Kaikissa kirjastoissa myös
luotiin perusta verkkopalveluille sekä henkilökunnan jatkuvalle teknisten valmiuksien kehittämiselle. Myös palveluissa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisille lisättiin. (Ks. Thorhauge ym. 1997, 12.)
Kirjastopoliittinen ohjelma 2001–2004
Suomessa kulttuuriasianneuvos Hannele Koivusen johdolla toiminut työryhmä
ryhtyi 2000-luvun alussa laatimaan suomalaiselle kirjastolaitokselle kirjastopoliittista ohjelmaa, joka julkaistiin työryhmän muistion64 muodossa 9.3.2001. Työryhmän tarkoituksena oli kirjastopoliittisen ohjelman muodossa ”luoda valtakunnallinen linjaus kunnallisen kirjaston roolista tietoyhteiskunnassa” (OPM 2001a,
1). ”Ohjelman yksi tärkeimmistä viesteistä on antaa tietoa siitä, mikä on yleinen
kirjasto kansalaisen tietoyhteiskunnassa”, tekijät jatkavat (sama). Lähtökohdat ja
toimeksianto kirjastopoliittiselle ohjelmalle olivat siis lähtökohtaisesti tietoyhteiskuntakeskeisiä65.
Oletettavasti samoihin aikoihin valmistellussa, ja vuonna 2002 ilmestyneessä
opetusministeriön julkaisussa Digimaan kartta: puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon tarkennetaan digitaalisen tietohuollon käsitettä ja sisältöä kirjastonäkökulmasta. Hannele Koivunen (2002, 17) muun muassa perustelee julkista panos-

64

Ohjelmasta on saatavissa vain työryhmän muistioksi nimetty versio ja sen tiivistelmä.
Ohjelman käsitteiden ja termien määrittely -osiossa tietoyhteiskunta on määritelty ”oppimisen, osaamisen ja sivistyksen yhteiskunnaksi, jota leimaa jatkuva laadullisen parantamisen prosessi”
(OPM 2001a, 153).
65
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tusta, eli tässä tapauksessa kulttuuripolitiikan osallisuutta kansalaisten tietohuollossa. Sillä halutaan hänen mukaansa kehittää yhteisön merkitystuotantoa uudistavaa diversiteettiä ja toisaalta turvata tietoyhteiskunnan demokratia. Nämä kaksi
ovat Koivusen mukaan tietoyhteiskunnan tietohuoltopolitiikan peruspilarit. Yleinen kirjasto puolestaan on keskeinen tekijä tietoyhteiskunnan kansalaisuuden edellytysten luomisessa, sillä se ”muodostaa kattavan teknisen ja sisällöllisen tietopalveluinfrastruktuurin, toteuttaa tarjonnallaan tietoyhteiskunnan perusoikeuksia,
edustaa tiedon saatavuutta ja opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja”. (Sama,
17–18.)
Kuten aikaisemmin todettiin, yleisille kirjastoille asetettiin 1990-luvulla merkittävä rooli niin Euroopan komission kuin Suomen eduskunnankin taholta tietoyhteiskuntaprojektin toteuttamisessa. Hallitusohjelmaan 1999–2003 sekä eduskunnan sivistys- ja hallintovaliokunnan ”tahtotilaan” ja kansallisiin linjauksiin viitaten
työryhmä keskeisimpänä toimenpide-ehdotuksina ja suosituksina ehdottaakin
muun muassa, että ”[k]aikissa valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason tietoyhteiskuntastrategioissa kirjastot tulee huomioida kansallisesti tärkeimpinä instituutioina tietoyhteiskunnassa, jossa tiedon ja tiedon saatavuuden merkitys kasvaa”
(OPM 2001a, 3). Hallitusohjelmaan vedoten ohjelmassa todetaan lisäksi,
että ”[k]irjastopalveluja kehitetään osana kansalaisten tietoyhteiskunnan edistämistä“ (sama, 16) ja toisaalta Euroopan parlamentissa vuonna 1998 hyväksyttyyn
mietintöön ”Kirjaston rooli modernissa yhteiskunnassa” viitaten mainitaan sen
keskeinen viesti, että ”kaikkien kirjastojen rahoitus olisi ajateltava kokonaan uudelleen tietoyhteiskuntaperspektiivistä” (sama).
Ohjelman Kirjastojen tilannekatsaus -osiossa todetaan tosin, että suomalaiset
kirjastot ovat jo saavuttaneet mainetta “tietotekniikan nopealla ja laajalla käyttöönotolla” kun esimerkiksi yli 80 % kirjastoista on jo vienyt tiedot aineistostaan Internetiin (sama, 29). Tietoteknistä infrastruktuuria katsottiin siis rakennetun menestyksellä. Ohjelmassa huomioidaan kyllä myös, että kirjastojen kirjahankinnat ovat
vähentyneet 24 % ja hankintakulut 32 %, ja että tämän seurauksena lainausluvut
ovat kääntyneet laskuun. Kirjahankintojen vähenemisen vaikutukset kirjastojen ulkopuoliseen kirjalliseen elämään on myös huomioitu, ja todetaan, että kirjastokorvausten väheneminen vaikuttaa suoraan myös kirjailijoiden toimeentuloon.
(Sama, 36–37).
Ohjelman painopisteitä (ohjelman luku 2.2.1) määriteltäessä korostetaan, että
vaikka se painottuu teknologian kirjasto- ja tietopalveluihin aiheuttamiin muutoksiin, se ei tarkoita, että kirjaston perinteinen kulttuurinen tehtävä olisi kadon159

nut. ”Päinvastoin, se korostuu tietoyhteiskunnassa - puhutaanhan paljon myös tarinayhteiskunnan tulosta”. (OPM 2001, 10.) Viittaus ”tarinayhteiskuntaan” näyttäytyy tässä yhteydessä hiukan paradoksaalisessa kontekstissa, kun sillä yleisesti tarkoitetaan jonkinlaista elämys- tai kokemuskeskeistä yhteiskuntaa, joka tulee (tai on
nyt mahdollisesti jo tullut) tietoyhteiskunnan jälkeen. Kirjaston kulttuurinen tehtävä on joka tapauksessa kirjastopoliittisessa ohjelmassa jätetty sivurooliin. Vaikka
siihen näin viitataankin ja mainitaan sen säilyvän, ohjelmassa rakennetaan kuitenkin kirjastolle uutta, muuttunutta institutionaalista asemaa ja toimintakenttää.
Ohjelmassa myös korostetaan, että kirjastojen tehtävä on tietoyhteiskunnassa
muistuttaa, ettei tieto ole pelkästään faktaa, ja että ”[k]irjastojen on pidettävä kulttuurin, viihteen ja elämyksellisen tiedon viiriä esillä tietoyhteiskunnassa” (OPM
2001a, 68). Kuitenkaan, kun ohjelmassa esimerkiksi luetellaan kirjaston vahvuuksia (sama, 18) ei mainita kokoelmia tai kirjastojen roolia ainoana ei-kaupallisena
kirjallisuuden ja muun aineiston välittäjänä ja edistäjänä. Toisaalla kyllä tunnustetaan yleisen kirjaston yhtenä tehtävänä olevan tukea perinteisiä ja uusia lukutaitoja,
mitä ”ei laajamittaisesti ja pitkäjänteisesti tee mikään muu instituutio (sama, 68).
Kirjat ja kirjallisuus, ainakin siltä osin kuin ne liittyvät kansalaisten lukuharrastukseen ja kirjaston merkitykseen siinä, onkin pääsääntöisesti rajattu tämän kirjastopoliittisen asiakirjan linjausten ulkopuolelle. ”Pitkäjänteisesti hankitun ja valikoidun kaunokirjallisuuden” saatavuus mainitaan kyllä yhtenä yleisen kirjaston
laadun takeena, (sama, 38), mutta sille annetaan hyvin informaatioyhteiskuntalähtöinen ja instrumentaalinen rooli: ”se on välttämätöntä luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämiseksi”, johon vielä lisätään, että ”perinteinen lukutaito on edellytys muille
uusille lukutaidoille”66 (sama). Kirjaston kulttuurinen ja sivistyksellinen merkitys
-luvussa korostetaan kirjojen lukemisen ja lukutaidon merkitystä, mutta siinäkin ne
nähdään ensisijaisesti edellytyksenä ”uusien lukutaitojen oppimiselle” (sama, 68).
Ohjelmassa todetaan perinteisellä kirjakokoelmalla olevan edelleen tärkeä
asema elämysten tai virkistyksen tarjoajana ja opiskelun ja tietopalvelun välineenä.
Tietoyhteiskuntahenkisesti lisätään kuitenkin, että ”[m]yös kaunokirjallisuus ja
lehdet ovat osa tietopalvelua”. (Sama, 69.) Kuitenkaan asiakirjassa (luku 5.11) viitattaessa kirjastojen tietopalvelun vaativuuteen ja siihen, miten tietopalvelukysy-

66
Uusilla lukutaidoilla tarkoitettaneen niin sanottua medialukutaitoa, joka ohjelma-asiakirjan termimäärittely-osiossa saa kuvauksen: ”Medialukutaidolla tarkoitetaan kansalaisen kykyä käyttää monipuolisesti hyväkseen sekä perinteisiä viestimiä että uutta tieto- ja viestintätekniikkaa jokapäiväisessä elämässä tiedon hankintaan ja rakenteluun, viestintään ja omaan ilmaisuun. Medialukutaito edellyttää hyvää peruslukutaitoa.” (OPM 2001a, 150.)
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mykset kertovat kirjastotyön sisällöllisestä monipuolisuudesta valittujen esimerkkien joukossa ei ole esimerkkinä yhtään kaunokirjallisuuteen liittyvää tietopalvelukysymystä. Kuitenkin tiedetään että juuri kaunokirjallisuuteen kohdistuvat kysymykset vaativat laajaa ja monipuolista ammatillista osaamista erityisesti, jos käytettävissä olevat hakujärjestelmät ja tiedonlähteet ovat kehittymättömiä ja puutteellisia, kuten ne vielä 2000-luvun alussa olivat varsinkin kaunokirjallisuuden tietopalvelussa (esim. Hypén 2006; Tuomi 2011).
Kirjallisuus mainitaan asiakirjassa myös puhuttaessa kirjastolaista, jossa kirjallisuuden ja taiteen edistäminen määritellään yleisten kirjastojen tehtäväksi. Kirjallisuuden voidaan implisiittisesti ajatella sisällytetyn myös siihen lausumaan,
joka on luvussa Tiedon saatavuus tietoyhteiskunnassa. Siinä mainitaan, että kirjastossa on ”valikoitua ja järjestettyä kulttuuria ja ajantasaista tietoa eri muodoissa”
(OPM 2001a, 1). ”Valikoitu ja järjestetty kulttuuri” sisältänee myös kaunokirjallisen aineiston.
Läpi asiakirjan käytetäänkin eri yhteyksissä sanaa kulttuuri: esimerkiksi kulttuurin saatavuus, kirjaston kulttuuri- ja sivistystehtävä, kulttuuriperintö, kulttuurinen pääoma, kulttuuritarjonta, kulttuurinen tasa-arvo, kulttuurinen sisältö, kulttuurinen tehtävä. Kulttuurin sisällöllinen merkitys jää kuitenkin asiakirjassa selittämättä ja avaamatta. Sitä ei selitetä myöskään asiakirjan termi-selitys osiossa. Pirnes
(2008, 20) huomauttaakin, että kulttuurin käsitteen määrittelemättä jättäminen onkin yleistä kulttuuripoliittisissa dokumenteissa erityisesti, kun sillä viitataan ”laajaan kulttuurin käsitteeseen”67. Hän lisää myös, että se voi olla edullista kulttuuripolitiikan harjoittajille, varsinkin jos sen perusteita ei heiltä kysytä (sama).
Sana kulttuuri esiintyy kirjastopoliittisessa asiakirjassa myös yhteydessä ”tieto
ja kulttuuri”, jossa tieto edustanee uutta kirjastoajattelua, ja kulttuurilla haluttaneen
ilmaista jotain perinteisiin kirjastopalveluihin tai kirjaston kulttuurilaitosrooliin
liittyviä konnotaatioita, jolloin sillä viitattaneen suppeampaan taidesidonnaiseen
kulttuurin käsitteeseen. Tällaisen tulkinnan voinee tehdä esimerkiksi ohjelman
yleisen kirjaston määrittelystä: ”Yleisessä kirjastossa perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy moderniin tiedonvälittäjä-tehtävään”68 (OPM 2001a, 7).

67

Pirnesin käyttämästä termistä laaja kulttuurin käsite ks. luku 4.2.
Kirsti Kekki kirjoittaa tämän lausuman kirjaamisesta ohjelmaan, että ”[k]oska jouduin toistuvasti selittämään niin kunnan ja valtion hallinnolle kuin mediallekin, etteivät kirjat tietotekniikan myötä katoa
kirjastoista, kirjasin Kirjastopoliittiseen ohjelmaan 2001–2004 tietoyhteiskunnan kirjaston minimitason,
jossa perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy moderniin tiedonvälitystehtävään” (Kekki, 2013,
102).
68
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Kun kirjastopoliittisesta ohjelmasta laaditussa Keskeiset havainnot ja esitykset
sisältävässä erillisessä tiivistelmässä määritellään yleisen kirjaston roolia paikallisella tasolla, jää kulttuurinen tehtävä siinäkin hyvin epämääräiseksi ja muiden tehtävien varjoon. Kunnan, kaupunginosan tai kylän tasolla työryhmä visioi kirjaston
toimintakenttää muun muassa kuvaamalla kirjastoa ”yhteisön olohuoneena” ja
tienä kulttuurin ja tiedon universumiin; kirjastossa on tieto sisältönä ja kyky hakea
tietoa; kirjasto verkottuu paikallistason yksityisiin palveluihin ja elinkeinoelämään;
se toimii kansalaistoiminnan foorumina ja järjestöjen ja muun vapaaehtoistoiminnan verkottumisen alustana. (OPM 2001b, 4.)
Tätä verkostoa kuvaamaan asiakirjassa lainataan Marianne Anderssonin ja
Dorte Skot-Hansenin69 1994 hahmottelema malli70, jonka he kehittivät esittämään
sitä tulevaisuutta, jollaisena tanskalainen kunnallispolitiikka halusi yleisen kirjastolaitoksen tulevaisuuden nähdä71 (Skot-Hansen 1996, 4). Kirjastot olivat heidän
mukaansa kilpailuasemassa, koska perinteisiä kirjastoja ei enää nähty kiinnostavina
kulttuurin tarjoajina, kun kulttuurin aluetta laajennettiin sosiaali-, tiedotus-, vapaaajan- ja yleisten kulttuuripalvelujen alueelle ja toisaalta kulttuuripalveluilla haluttiin esimerkiksi houkutella turisteja (sama). Näin yleisten kirjastojen oli myös alettava uudistaa toimenkuvaansa ja laajennettava omaa kulttuurin kenttäänsä (sama).
Mallissa kirjastotila jaetaan tiedon, kulttuurin, sosiaalisen palvelun ja informaation
keskuksiksi (OPM 2001a, 78; Skot-Hansen 1996, 4). Kirjastotoiminnat määritellään vastaavasti sivistyksen, kulttuuri-identiteetin, arkipäivän hyvinvoinnin, työelämän ja taloudellisen kehityksen ulottuvuuksilla. Kirjaston kulttuurikeskus-rooliin Anderssen ja Skot-Hansen sisällyttävät paitsi kulttuuriset ja taiteelliset elämykset myös esimerkiksi tapahtumat, näyttelyt, työpajat, kokoushuoneet, harjoitustilat
(Skot-Hansen 1996, 5). Mallissa voidaan toisaalta nähdä paljon samoja tavoitteita,
joita esitettiin Suomessa jo vuoden 1973 kirjastokomitean mietinnössä. (Vrt. myös
D. W. Davies 1974 luku 6.3.)
Kirjastopoliittisessa asiakirjassa luodaan perusperiaatteet ja linjaukset Suomen
tulevalle kirjastopolitiikalle. Asiakirjassa on analysoitu monipuolisesti kirjastojen
69
Malli on esitetty Marianne Anderssonin ja Dorte Skot-Hansenin kirjassa Det lokale bibliotek – udvikling eller afvikling (København : Danmarks Biblioteksskole, 1994 ).
70
Mallista kehittyi myöhemmin niin sanottu Tanskan kirjastomalli, jota on alettu toteuttaa 2010-luvulla
aluksi Tanskassa, josta malli on vähitellen leviämässä myös muualle maailmaan. Malli perustuu käytännössä kokonaan uudelle kirjastokäsitykselle, jota voidaan verrata tässäkin esillä olevaan uuteen kirjastokäsitykseen. (Ks. tarkemmin tutkimuksen luku 8)
71
Kulttuuripoliittisessa ohjelmassa tulevaisuuden kirjastomallia käytetään kuvaamaan sitä toimintakenttää, jolla yleisellä kirjastolla tulee olemaan verkkopalvelujen tuottamisessa erityiset haasteet (OPM
2001a, 78)
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tilaa ja esitetty ongelmia ja niihin ratkaisuja lähtökohtana valtionhallinnon tietoyhteiskunta-tavoitteet ja kirjaston asema tavoitteiden saavuttamisessa. Sen tarkoitus
on luoda kehykset yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiselle, joten asiakirjan
luoneella työryhmällä on merkittävä linjanluojan asema, kun tarkastellaan jälkeenpäin kirjastojen kehitystä 2000-luvulla.
7.2

Yleisen kirjaston strategiset linjaukset: suuntana
hybridikirjasto

"Kun teknologia on kunnossa, tehdään sisältöjä. Rakennetaan lämmintä ja kivaa
tietoyhteiskuntaa. Jokusen tuhatta asiakaspäätettä ei vähennä kirjaston arvoa kirjallisuuskirjastona", totesi Jukka Liedes 72 (2003b) opetusministeriön järjestämässä
Kirjastostrategia-seminaarissa, jonka otsikkona oli ”Hybridikirjaston peruspalvelut
kuuluvat kaikille”.
Opetusministeriössä laadittiin kirjastopoliittisen ohjelman linjausten toteuttamiseksi vuonna 2003 toinen asiakirja Kirjastostrategia 2010. Kirjastopoliittinen
työryhmä piti myös tärkeänä, että yksittäisen kunnan ja alueen kirjasto- ja tietopalveluja ja kansalaisen tietohuoltoa tarkastellaan kokonaisuutena ja tämän vuoksi
myös kunnissa laaditaan erilliset strategiset asiakirjat tavoitteiden saavuttamiseksi
(OPM 2001a, 130). Kirjastostrategia asiakirjana liittyy myös osana Kulttuuripolitiikan strategia 2020 kehittämisalueeseen ja laajempaan opetusministeriön kulttuuripoliittisiin kehittämislinjauksiin (OPM 2009a, [5], 35).
Kirjastostrategia 2010 -asiakirjassa OKM:n, eli kulttuuripoliittisen ohjauksen
tahtotila yleisen kirjastolaitoksen toimenkuvan ja tehtävän muuttamisesta linjataan
selkeästi ja näkyvästi: ”[t]arvitaan poliittinen päätös ”kirjakirjastojen” kehittämisestä tietoyhteiskunnan hybridikirjastoiksi73” (2003a, 17). Yleisen kirjaston perustehtävän muuttamisen katsotaan pohjautuvan Suomen perustuslain pykälään
(731/1999, 16 §), jonka mukaan ”julkisen vallan on turvattava mahdollisuudet
saada myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden estämättä”. Edelliseen viitaten todetaan, että ”digitaalisen kuilun kaventamisessa, vä-

72

Jukka Liedes toimi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston viestintäkulttuuriosaston johtajana.
Hybridikirjasto kuvataan Euroopan komission määritysten (Public Library and Information Society,
EU Comission, DGXIII, 1997) mukaisesti perinteisen palvelutoiminnan ja yksinomaan digitaalisia aineistoja välittävän digitaalisen kirjaston yhdistelmäksi, jonka internet on tehnyt mahdolliseksi, mutta
muista verkkopalveluista hybridikirjasto eroaa siten, että se myös auttaa aineiston käytössä. (OPM 2003,
12. )

73
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estön tiedollisen ja osittain myös sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä kirjastoilla on avainrooli” (sama). Strategiassa taustaperusteluissa myös todetaan, että
vuoden 1998 kirjastolaissa yleisille kirjastoille annettiin osavastuu kansalaisten tietohuollosta myös digitaalisessa ympäristössä. Tähän kuitenkin huomautetaan, että
velvoite ei ole toteutunut päätöksenteossa ja rahoituksessa tavoitteiden mukaisesti,
vaikka kirjastolain linjaus edusti hallituksen ja eduskunnan tahtotilaa. (Sama, 9).
Kulttuurin ja tiedon saatavuutta korostetaan, onhan asiakirjan alaotsikkokin
siihen viittaava. Kirjastojen roolin moninaistuminen ja laajentuva tarjonta koetaan
kuitenkin erityisenä haasteena. Haasteet liittyvät tietoyhteiskunnassa oleellisiin
palveluihin kuten digitaaliseen tietohuoltoon ja kansalaisten sähköiseen asiointiin
(sama, 17).
Kun asiakirjassa otsikon Laajennetut palvelut ja aineistot alla korostetaan, että
hybridikirjaston kehittäminen ei tule muuttamaan koko kirjaston luonnetta (sama,
13), lähtökohtana on kuitenkin jo laajentunut kirjastokäsitys. Kirjaston perinteisiä
tehtäviä lueteltaessa kirjat ja lukeminen sivuutetaan vain maininnalla: kirjastossa
on edelleen mahdollisuus ”selailla ja lukea lehtiä ja kirjoja, lainata ja kaukolainata
aineistoa” 74 (sama). Tarkemmin kaunokirjallisuus mainitaan asiakirjassa vain toteamuksella: “[y]leinen kirjasto on ainoa kaunokirjallisuuden asiantuntijaorganisaatio” (sama, 11). Lisäksi korostetaan kirjaston merkitystä perinteisen lukutaidon
edistämisessä ja lukemaan innoittamisessa, minkä taas katsotaan jälleen olevan
pohja medialukutaidolle (sama). Eli lukemiseen ja sen edistämiseen viitataan korostaen samoja instrumentaalisia merkityksiä kuin kirjastopoliittisessa asiakirjassakin. Muotoilu viitannee myös ennen muuta lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen.
Opetusministeriön tilaamassa vuonna 2004 ilmestyneessä, muun muassa hybridikirjaston palvelujen luonnetta kartoittaneessa selvityksessä75 todetaan, että ”perinteisten palvelujen ja sähköisten palvelujen vastakkain asettelussa ei ole lainkaan
kyse siitä, että sähköisten palvelujen olisi tarkoitus korvata perinteiset, fyysisessä
kirjastoympäristössä tapahtuvat palvelut” (Heinisuo & Koskela & Saine 2004, 13).
74
”Perinteisten tehtävien” luettelo noudattelee hyvin sitä tehtävänasettelua, joka yleiselle kirjastolaitokselle luotiin 1970–1980-luvuilla (vrt. ensimmäinen institutionaalinen muutos): ”Kirjastoissa on edelleen
mahdollisuus selailla ja lukea lehtiä ja kirjoja, lainata ja kaukolainata aineistoa, saada henkilökohtaista
tai ryhmäopastusta kirjaston käytössä. Kirjastossa voi edelleen käyttää musiikkilaitteita, videonauhureita ja mikrokorttien lukulaitteita. Koulut, opettajat ja eri-ikäiset oppijat saavat kirjastosta tiedonhaun
yksilöllistä ja ryhmäohjausta. Näyttelyt, yleisöluennot, satutunnit ja muut virkistystapahtumat kuuluvat
myös jatkossa kirjastojen toimintaan.” (OPM 2003a, 13.)
75
Selvitys toteuttaa Kirjastostrategia 2010 -asiakirjaan kirjattuja ehdotuksia määritellen niitä pidemmälle ja konkreettisemmiksi (Heinisuo ym. 2004, [5]).
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Keskeisimpinä ja tärkeimpinä kirjastojen toimintoina pidetään kirja-aineiston tarjoamista lainattavaksi tai paikan päällä käytettäväksi, tietopalvelua ja asiakkaiden
opastusta ja opettamista tiedonhaussa ja -hankinnassa (sama). Erilaisen sähköisen
asioinnin liittämistä kirjaston palveluihin pidetään luontevana, koska siinä tarvitaan
tiedon hankintaa, joka kuuluu kirjoittajien mukaan kirjaston ydinosaamiseen
(sama, 16). Hybridikirjastossa kirjastoammattilaisen toimenkuvaan kuuluu myös
sähköiseen asiointiin opastaminen samoin kuin muuhunkin internetin ja muiden
tiedonlähteiden käyttöön (sama).
Perinteisiksi katsottavien ei-digitaalisten palvelujen rinnalle kirjoittajat tarjoavat uudenlaista kirjastotoimintojen muotoa, jossa paitsi tila jaetaan uudelleen materiaalisiin aihepiireihin, myös henkilökunta jaetaan asiantuntijaryhmiin
(sama, 14–15). Aihejaon perusteluna käytetään sitä, että se mahdollistaa asiakkaalle kaiken hänen tiedontarpeeseensa liittyvän materiaalin löytymisen helposti ja
selkeästi formaatista riippumatta.
Lähtökohtana pidetään siis kirjastonkäyttäjän tiedontarpeita, eli voitaneen ajatella, että näihin aihealueisiin mahdollisesti sijoitettava kaunokirjallisuuskin palvelisi ensisijaisesti lukijoiden tiedollisia tarpeita. (vrt. tutkimuksen luku 3.2.1 Kirjavalintaan vaikuttavia tekijöitä). Kun kirjastostrategiassa erityisesti korostetaan ”kansalaisten tietohuoltoa” ja yleisen kirjaston kirjastopalveluja sen toteuttajana, esimerkiksi Jari Paavonheimo (2004, 17) huomauttaa, että tällöin kirjaston
asiakasta pidetään ennen muuta ”tietointensiivisenä kansalaisena”, ”jonka oletetaan
jatkuvasti oppivan uutta ja muokkaavan tietoa uuteen uskoon”. Kirjastoverkkoa rakennetaan ”fiktiiviselle tiedon utopialle, samalla varsinaista fiktiota karsien ja väheksyen” (sama).
Seuraavan kerran yleisille kirjastoille laadittiin kirjastopoliittinen asiakirja
vuonna 2009 Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015. Sitä kuvaillaan opetusministeriön ”tahtotilaksi”, jossa päivitetään aikaisemmat ohjelmat ja strategiat ja määritellään ”Suomen yleisten kirjastojen toiminnan suunta ja päämäärä” (OPM 2009b,
6.) Se on poliittinen ohjelma-asiakirja pohjana tuleville säädösvalmistelulle ja valtion rahoitukselle (sama). Kirjastopoliittista asiakirjaa 2015 voitaneen siis pitää
normatiivisesti merkittävänä linjauksena 2010-luvun kirjastopolitiikalle Suomessa.
Vaikka asiakirjan alaotsikko Kansalliset strategiset painoalueet voidaankin tulkita
sisältävän ne poliittiset linjaukset ja strategiat, joiden pohjalta opetusministeriö tulee omasta puolestaan kirjastopolitiikkaa toteuttamaan, se sisältää myös ne puitteet,
joissa esimerkiksi suomalaisten yleisten kirjastojen rahoitus tultaisiin järjestämään.
Kirjastopoliittisen asiakirjan sisällölliset painotukset jatkavat opetusministeriön aikaisemman kirjastopoliittisen ohjelman ja strategisen asiakirjan linjauksia,
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joiden taustalla taas olivat Euroopan komission yleisille kirjastoille jo 1990-luvulla
laaditut tietoyhteiskuntatavoitteet ja toimintaohjelmat. Siinä korostetaan yleisen
kirjaston roolia kansalaisten ”avoimina oppimiskeskuksina” ja sitä, miten kirjastosta tullaan hakemaan ”opastusta kansalais- ja tietoyhteiskuntataitoihin” (2009b,
9). Kirjastoammatillisen henkilökunnan tiedonhallintaosaamiseen erityisesti verkkomaailmassa luotetaan ja halutaan panostaa. Nähdään, että kansalaisten opastaminen tiedonhallintataitoihin tulee olemaan kirjastojen ydintehtävä lähivuosina. Näihin tiedonhallintataitoihin nähdään kuuluvan muun muassa ”tiedon ja kulttuurin
lähteiden käyttö”. (Sama, 13.) Kirjastotyön korostetaan painottuvan tulevaisuudessa yhä enemmän kokonaisvaltaiseen tiedonhankintaan, jolla tarkoitetaan ”tiedon organisointia ja tiedonhakua tarkoittavaa neuvontaa” (sama, 7). Nämä palvelut
taas perustuvat kirjastopoliittisen asiakirjan mukaan ”informaation jalostamiseen,
soveltamiseen, yhdistelyyn ja hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle”
(sama).
Tässäkään ohjelmallisessa asiakirjassa ei erityisesti korosteta kirjastojen merkitystä kirjallisuuden välittäjänä ja edistäjänä tai lukemisen ja lukuharrastuksen tukijana - tosin siinä mainitaan, että “[v]ain yleisissä kirjastoissa on saatavilla järjestettynä monipuolinen valikoima kaunokirjallisuutta ja käyttöarvonsa säilyttävää
tietokirjallisuutta” ja että ”[k]irjastot takaavat tiedon ja kulttuurin monipuolisuuden
lisäksi myös sen ajallisen syvyyden” (2009b, 16). Kokonaissisällöltään se jatkaa
aikaisempien asiakirjojen linjaa korostaen yleisten kirjastojen roolia tietohuollon,
verkkopalveluiden, yleisten (määrittelemättömien) kulttuuripalveluiden tarjoajana.
Ohjelman luvataan toteuttavan opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa
2020, jonka mukaan ”opetusministeriö toteuttaa politiikkaa, jossa kulttuuriperintö,
luovuus, taide ja muu kulttuuri kehittyvät suotuisasti ja niihin liittyvät voimavarat
tulevat hyödynnetyiksi yksilöiden, yhteisöjen ja kansakunnan hyväksi” (OPM
2009b, 35). Ohjelman konkretisointi tapahtuu Yleisten kirjastojen neuvoston laatimissa kirjastostrategioissa sekä alueellisissa ja yksittäisissä kuntien kirjasto- ja tietostrategioissa (sama).
7.3

Laatujohtamisella uudenlaiseen palvelukulttuuriin

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittiin vuonna 2010 myös Yleisten kirjastojen
laatusuositus -asiakirja, jonka taustalla voidaan nähdä uuden julkisjohtamisen
(NPM) tavoitteet: tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen.
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Asiakirjan esipuheessa todetaankin, että ”[j]ulkishallinnolta odotetaan tietoon perustuvia näyttöjä toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta.
Niitä odotetaan myös kirjastoilta.” (OKM 2010, 5.)
Laatuajattelu ja siihen liittyvä laatujohtaminen liittyvät keskeisesti NPM-ideologiaan. Laatuasiakirjassa todetaankin laatuajattelun ja -johtamisen syntyneen teollisuuden tarpeisiin, ja niitä palvelutuotantoon sovellettaessa tarvittiin asiakaskeskeistä lähestymistapaa (sama, 13). Myös asiakaslähtöisyys on yksi keskeinen
NPM-ideologiaan kuuluva periaate (esim. Kann-Christensen 2011, 35). Laatuasiakirjassa todetaan, että ”[k]ansallisen kirjastopalveluja koskevan laatusuosituksen laadinta on opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus, jolla täsmennetään asiakkaiden oikeuksia sekä palvelujen saatavuutta” (OKM 2010, 5). Siinä korostetaan asiakasnäkökulmaa laadukkaiden palvelujen lähtökohtana, mutta toisaalta myös mainitaan, että asiakkaat arvioivat palvelujen laatua eri kriteereillä kuin palvelujen
tuottajat (sama, 13). Kun huomioidaan palvelun tuottajien laadun parantamisen kriteerit, tuottavuus ja tuloksellisuus (sama, 15), on hyvin ymmärrettävää, että asiakasnäkökulmasta laadun kriteerit voivat olla toisenlaiset. Asiakas tarkastelee tavallisesti saamiaan palveluja subjektiivisesta näkökulmasta.
Asiakirjan laatijat korostavat, että kirjastoissa on etsittävä uutta palvelukulttuuria, joka on ”aidosti asiakaslähtöistä”. ”Kirjaston on tulevaisuudessa ansaittava
uudet asiakkaansa. Vain laadukkaat ja asiakkaan arvokkaiksi kokemat palvelut löytävät käyttäjänsä”. (Sama, 14.) Asiakaslähtöiseen palveluun kuuluu myös, että asiakkailta kysytään, minkälaisia palveluja he haluavat (sama). Esimerkkinä mainitaan 2008 aloitetut ja jo asiakirjan laatimisvaiheessa 2010 toistetut Kansalliskirjaston toteuttamat valtakunnalliset kirjastojen käyttäjäkyselyt 76 . Näissä käyttäjäkyselyissä (joita on edelleen jatkettu 2013) haluttiin selvittää kirjastonkäytön syitä,
palveluissa onnistumista sekä kirjastopalvelujen vaikutuksia.
Laatujohtajuuteen kuuluu myös vaikuttavuuden mittaaminen (sama, 7). Asiakirjassa todetaankin että ”yhteiskunnallinen vaikuttavuus on entistä tärkeämpi tuloksellisuuden kriteeri”, ja vaikuttavuuden näkökulma tulee huomioida julkista palvelutoimintaa kehitettäessä (sama, 16). Kirjastopalveluilla on laatuasiakirjan mu-

76
Asiakirjassa myös viitataan 2010 tehdyn kyselyn tuloksiin, joiden mukaan ”kyselyn vastaajista 28 %
lainasi aineistoja, 14 % luki lehtiä, 13 % tutustui aineistoihin ja 10 % haki tietoa tietystä aiheesta”. Mainitut tiedot kuitenkin mahdollisesti koskevat koko kyselyn tuloksia, eli niissä näkyy sekä yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen että yleisten kirjastojen asiakkaiden kirjastonkäyttö. Näin voi tulkita, koska
yleisten kirjastojen osalta tulokset poikkeavat näistä tuloksista. (Kyselyn yleisiä kirjastoja koskeneista
tuloksista tarkemmin tutkimuksen luvussa 7.4)
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kaan vaikuttavuutta kansalaisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja tiedolliseen tasa-arvoisuuteen, yhteisön ja yksilön hyvinvointiin, kansalaisten tiedon
ja kulttuurin saatavuuteen; kirjastot myös ehkäisevät tiedollista syrjäytymistä ja vähentävät digitaalista ja informaatiokuilua (sama, 17).
Kansallisissa käyttäjäkyselyissä (2008 ja 2010) pyrittiin myös selvittämään
vaikuttavuustekijöitä. Asiakirjassa todetaan, että 2010 tehdyn kyselyn mukaan kirjasto oli parantanut vastaajien elämänlaatua yli 70 % (sama, 18)77. Lisäksi todetaan,
että ”kulttuuriharrastusten tukemisessa kirjastojen merkitys oli huomattava 60 %
mielestä” 78 (sama).
Kuten on aiemmin todettu, 2000-luvun kulttuuripolitiikassa ja myös kulttuurilaitosten tehtävämäärittelyssä otettiin etäisyyttä esteettisiin arvoihin ja niihin liittyviin laatunäkökohtiin perustuviin kriteereihin, ja siirryttiin korostamaan hyvinvointia ja osallistamista sekä kulttuuripolitiikan että ulospäin suuntautuvan toiminnan
sisältönä. Kulttuurilaitosten hyöty nähtiin niiden tuottamana yhteiskunnallisesti tärkeänä yleisenä hyvinvointia lisäävänä laatuna. Kulttuuripalvelujen avulla tuotettava mahdollinen hyvinvointi ja terveys nähtiin yhteiskunnallisesti merkittävämpänä kuin taiteesta tai esimerkiksi lukemisesta saatava esteettinen tai muu henkilökohtainen nautinto.
Kokoelmia koskevissa laatusuosituksissa todetaan, että ”[k]irjat ovat kirjastossa keskeisiä, mutta uusien aineistojen tarjontaan on kuitenkin panostettava” ja
digitaaliset aineistot tulee nostaa kokoelmatyössä painettujen aineistojen rinnalle
(OKM 2010, 50). Tämä tarkoittaa jatkoa uudella tietoyhteiskunnan edellytykset
täyttävälle kokoelmapoliittiselle ajattelulle. Kun tämän lisäksi todetaan, että aineistohankintaa toteutetaan muodostamalla konsortioita ja kirjastoaineiston kuljetuspalveluja (sama), tarkoittaa se myös muutosta perinteiseen yksittäisen kirjaston
omaan suunnitelmalliseen kokoelmapolitiikkaan, jossa lähtökohtana ovat kunkin
kirjaston omien asiakkaiden tarpeet, ja esimerkiksi kirjojen selailuun perustuva lukemisen valinta (ks. luku 3.2.2).

77
Yleisten kirjastojen osalta vastaajista 42,7 % koki elämänlaatunsa parantuneen kirjaston ansiosta huomattavasti ja 43,0 % jonkin verran, eli yhteensä 85,7 % (Kansalliskirjasto 2010).
78
Yleisten kirjastojen kirjastonkäyttäjien vastauksista käy ilmi, että vastaajista 68,6 % oli arvioinut kirjaston vaikuttaneen heidän lukemis- ja kulttuuriharrastuksiinsa (itse kyselyssä kysymys oli tässä muodossa) huomattavasti ja 25,9 % jonkin verran, eli heistä lähes 95 % oli saanut tukea lukemis- ja kulttuuriharrastuksilleen (Kansalliskirjasto 2010).
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7.4

Käyttäjien kirjasto: lukijan kirjasto

Walt Crawford ja Michael Gorman puhuvat elitismistä ja merkityksettömyydestä
kirjastojen suurimpina vaaroina. Elitismi ilmenee heidän mukaansa siinä, kun kansalle kerrotaan, mitkä ovat heidän tarpeensa. Kirjasto – oli se sitten virtuaalinen tai
todellinen – joka ei täytä käyttäjiensä tarpeita eikä odotuksia on, kuten he sanovat ”merkityksetön kirjasto”. (1995, 131.) Pysyäkseen irti elitistisestä ajattelusta ja
säilyttääkseen kirjastot merkityksellisinä on muistettava, että on olemassa erilaisia
kirjastoja ja monenlaisia kirjastonkäyttäjiä yksilöllisine tarpeineen (sama).
Crawford ja Gorman muistuttavat, että kirjastojen ja kirjastonhoitajien pitää varoa
ryhtymästä palvelemaan esimerkiksi vain ”tietokone-lukutaitoista eliittiä”. Kirjastonkäyttäjät itse tietävät, mitä haluavat, ja useimmat haluavat esimerkiksi aineistoja,
jotka ovat heti käytettävissä, vaikka ne eivät olisikaan välttämättä kaikkein uusinta ”mallia”. (Sama, 130.)
Jos eliitillä tarkoitetaan niitä tahoja, jotka päättävät esimerkiksi yleisten kirjastojen suunnasta, voidaan kysyä, tiedusteliko se kirjastonkäyttäjiltä heidän tarpeitaan edellä kuvatuista uusista suunnista päättäessään vai pyrittiinkö uusia tarpeita
luomaan uudella tarjonnalla. Kirjastonkäyttäjien tarpeita ja haluja on kysytty erilaisilla kyselyillä, mutta niiden tuloksia voidaan hyödyntää hyvin vaihtelevasti ja
mahdollisesti tarkoitushakuisestikin palvelemaan haluttuja päämääriä.
Esittelen seuraavassa paitsi suomalaisia 2000-luvun kirjastonkäyttötutkimuksia myös tuloksia yhdestä kansainvälisestä sekä muutamasta muissa maissa tehdystä kyselystä. Näillä kyselyillä pyrin osoittamaan, miten kirjastonkäyttäjät suhtautuivat kirjastoinstituutiossa tapahtuneisiin muutoksiin. Kyselyjen tulokset
omalta osaltaan ovat merkityksellisiä myös omien tutkimuskysymysteni kannalta.
Osa kyselyistä on toteutettu 2010-luvun puolella, mutta olen sijoittanut tämän
käyttäjien näkökulmaa valaisevan osion tämän pääluvun yhteyteen, koska kaikissa
kyselyissä on selkeästi nähtävissä jonkinlainen tietoinen pyrkimys kartoittaa kirjastonkäyttäjien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja yleisten kirjastojen kykyä vastata
tietoyhteiskunnan haasteisiin. Tämä näkyy muun muassa kysymysten asettelussa.
Eurooppalainen kirjastonkäyttökysely
Vuonna 2012 käynnistettiin 17 Euroopan maassa selvitys yleisten kirjastojen roolista verkkopalvelujen tarjoamisessa ja verkko-osaamisen opetuksessa. Tutkimuk-
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sella, jonka tilaajana toimi Bill & Melinda Gates -säätiö, haluttiin selvittää Euroopan eri maiden kirjastoissa tapahtuvaa tietotekniikan käyttöä sekä kansalaisten
asennoitumista kirjastojen kaikille avoimeen tietotekniseen tarjontaan.
Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa kirjaston tarjoamien erilaisten palveluiden merkitystä vastaajille. Mukana oli 14 palvelua, joita vastaajan tuli arvioida.
Ylivoimaisesti merkittävimpänä palveluna pidettiin sekä Suomessa että keskimäärin kaikissa EU-maissa aineistojen saatavuutta. Kirjojen lainauksen ja käytön valitsi tärkeimmäksi 94 % vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpänä (81 %; Suomessa
78 %) pidettiin aikuisten tietokirjallisuudeksi luokiteltavan aineiston saatavuutta.
Lastenkirjallisuutta pidettiin kolmanneksi (76 %; Suomessa 66 %) ja sanoma- ja
aikakauslehtiä neljänneksi tärkeimpänä (66 %; Suomessa 65 %) aineistona. Viidenneksi valikoitui vaihtoehto Vapaa pääsy Internetiin (71 %; Suomessa 63 %) Tietokoneiden käyttöä kirjastossa arvostettiin seitsemänneksi eniten (69 %; Suomessa
60 %). (Quick ym. 2013b, 17.)
Kirjastoa ei mielletty kovin korkealle yhteisöllisten tarpeiden näkökulmasta.
Vaihtoehto Paikka missä paikallinen yhteisö voi tavata jäi sekä Suomessa että keskimäärin muissa maissa vähälle arvostukselle. Suomessa sillä oli vähiten merkitystä ja muuallakin toiseksi vähiten. Raportin johtopäätöksissä mainitaankin, että
kirjastojen käyttäjille kirjaston nykyiset palvelut näyttäytyvät toimivilta. (Quick
ym. 2013, 61.)
Kansalliset käyttäjäkyselyt
Kansalliskirjaston kirjastonkäyttötutkimuksissa, joihin viitattiin jo aiemmin, saatiin samansuuntaisia tuloksia. Vuonna 2008 vaihtoehdon Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa valitsi 96,7 % ja vuonna 2010 95,5 % vastaajista. Vuonna
2013 vaihtoehdon valitsi 93,6 prosenttia. Selvästi yli 90 prosenttia asiakkaista siis
käyttää kirjastoa kirjojen tai muun materiaalin lainaukseen.
Vuosina 2010 ja 2013 kyselyssä oli vielä tarkemmin tiedusteltu kirjaston kokoelmien tarpeellisuutta. Kirjaston tarjoaman lehti- ja kirjakokoelman tarpeellisuutta vastaajista piti itselleen melko tai erittäin tärkeänä 86,3 % vuonna 2010 ja
86,9 % vuonna 2013.
Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös arvioimaan kirjaston merkitystä omalle
kulttuuri- ja lukemisharrastukselleen. Huomattavan merkityksellisenä kirjastoa
vuonna 2008 piti 67,5 % ja jonkin verran merkityksellisenä 26,9 %, vuonna 2010
huomattavan merkityksellisenä 68.6 % ja jonkin verran merkityksellisenä 25,9 %.
Vuoden 2013 kyselyssä kirjaston huomattavan merkitykselliseksi arvioineiden
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määrä oli noussut 73.1 prosenttiin ja jonkin verran merkitykselliseksi sen arvioi
19 %.
Kyselyissä suurin osa kysymyksistä liittyi elektronisten aineistojen ja kirjastojen verkkopalveluiden käyttöön, mutta koska tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ovat edellä mainitut kyselyn tulokset, en tarkastele tässä lähemmin muita
tuloksia. Keskeistä kuitenkin on, että perinteinen kirjojen lainaus on pysynyt ensisijaisena motiivina kansalaisten kirjaston käyttöön, vaikka luonnollisesti lisääntynyttä palvelutarjontaa myös hyödynnetään kasvavassa määrin. Valitettavasti kyselyssä ei huomioitu sitä, minkälaista kirjallisuutta lainataan. Koska kuitenkin lukemisharrastus yleensä liitetään kaunokirjallisuuden lukemiseen, voitaneen tulkita,
että kirjastonkäytössä jatkuvasti korkean ja jopa lisääntyneen frekvenssin saanut
kulttuuri- ja lukemisharrastuksen merkitys korreloinee kaunokirjallisuuden lainauksen kanssa. Kaunokirjallisuuden lainaus onkin pysynyt noin 30 prosentissa
kaikista lainauksista ja määrällisestikin samana, eli noin 20 miljoonassa lainassa
(Suomen yleisten kirjastojen tilastot).
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen yhteistyönä toteutettiin 2009–2011 tutkimushanke, jossa kartoitettiin yleisten kirjastojen käyttöä ja sen tarjoamia hyötyjä ”kuntalaisten arjessa”. Hankkeella pyrittiin selvittämään, mikä asema yleisellä
kirjastolla on verrattuna muihin vastaaviin palvelujen tarjoajiin. (Serola & Vakkari
2011, 5.)
Tämänkin tutkimuksen tuloksista selvisi, että keskeisin kirjastonkäyttömuoto
oli kirjojen lainaus. Tutkimukseen osallistuneista 78 % oli lainannut kirjoja
viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaajien kirjallisuuden ja taiteen harrastamista
kirjasto oli edistänyt vähintään melko hyvin 86 prosentin mielestä. Kirjastopalvelujen hyötyjä kysyttäessä vastaajat olivat kokeneet saaneensa eniten hyötyä kaunokirjallisuustarjonnasta. Tämän vaihtoehdon valitsi 71 % vastaajista. (Sama, 94.)
Tutkijat toteavatkin, että yleiset kirjastot hyödyttävät kuntalaisia erityisesti
kaunokirjallisuuden tarjoajana sekä opiskelussa. Heidän mukaansa tulokset muistuttavat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan yleinen kirjasto hyödytti eniten viihdelukemisen hankinnassa sekä vapaa-ajan vietossa. He myös havaitsivat, että kirjojen lukemisaktiivisuus oli voimakkaasti yhteydessä kulttuuriharrastuksissa koettuihin kirjastopalvelujen hyötyihin, eli mitä enemmän luettiin, sitä hyödyllisemmäksi kirjastopalvelut koettiin. Tämä korreloi erityisesti vanhempien ikäluokkien,
miesten ja keski- ja peruskoulun käyneiden ryhmissä. Nämä ryhmät kokivat hyötyneensä kirjastopalveluista kulttuuriharrastuksissa sitä enemmän, mitä enemmän
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olivat lukeneet kirjallisuutta. (Sama, 94.) Kirjallisuuden lukeminen oli siis selkeä
syy kirjastonkäyttöön tämänkin tutkimuksen perusteella.
Esimerkkejä muiden maiden käyttäjäkyselyistä
Samansuuntaisia tuloksia saatiin Ruotsin kirjastoseuran (Svensk Biblioteksförening) vuonna 2011 tekemässä kirjastonkäyttötutkimuksessa (Wagman 2011). Kysely tehtiin sekä kirjastonkäyttäjille että niin sanotuille ei-käyttäjille. Tutkimukseen
liitettiin myös osio, jossa samoja asioita kyseltiin kirjastojen henkilökunnalta. Kysely osoittaa raportin kirjoittajan mukaan, että kirjastonkäyttäjillä on hyvin traditionaaliset odotukset sen suhteen, mitä he kirjastopalveluilta odottavat: suhteellisen
rauhallista ympäristöä, jossa ensisijaisesti keskitytään kirjojen ja lehtien lainaamispalveluihin ja tietopalveluissa avustamiseen. Samanlainen perinteinen näkemys
kirjastosta on myös ei-käyttäjillä. (Wagman 2011, 8.)
Tärkeimpinä asioina kirjastonkäyttäjät mainitsivat osaavan ja ystävällisen henkilökunnan ja hyvän kirjallisuustarjonnan (50–60 % vastaajista). Käyttäjien mukaan on tärkeää, että tarjontaan kuuluu sekä kirjoja, joita kaikki haluavat lukea että
myös niitä, joita on vaikea löytää muualta. (Sama, 10.) Kirjaston henkilökunnan
antamia lukuvinkkejä arvostettiin (noin 35 %) – naisista jopa 42 % arvosti tätä palvelua (sama, 12) – ja kirjastojen järjestämiä kirjailijavierailuja tai mahdollisuutta
keskustella kirjallisuudesta piti tärkeinä hieman yli 20 %. Muunlaisten keskustelujen ja tapahtumien arvostus jäi alla 20 prosentin. (Sama, 11–12.)
Kirjastojen henkilökunnan näkemykset vastasivat suurin piirtein käyttäjien arvostuksia, mutta erojakin oli. Hyvän kirjallisuustarjonnan merkitys oli suuri myös
henkilökunnan keskuudessa. Lähes 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että kirjastossa
pitää olla saatavilla sekä paljon luettua että kirjallisuutta, jota muualta on vaikea
saada. (Sama, 15.) Sen sijaan henkilökunnan arvostukset heijastivat pyrkimyksiä,
joiden keskiössä olivat erilaiset tietoyhteiskunta-sidonnaiset palvelut. Näihin palveluihin kuuluivat toisaalta internet-yhteydet ja kirjastojen verkkopalveluiden kehittäminen ja toisaalta kirjastojen fyysisen tilan muuttaminen sosiaalisemmaksi.79

79

Merkittävin ero henkilökunnan ja käyttäjien näkemyksissä oli kirjastojen kotisivujen tarpeellisuudessa. Henkilökunnasta 83 prosenttia piti niitä tarpeellisina, mutta käyttäjistä vain 22 %. (Wagman
2011, 14.) Myöskään kirjastojen tarjoamaa internetinkäyttömahdollisuutta käyttäjät eivät arvostaneet
yhtä korkealle kuin henkilökunta. Kirjastonkäyttäjät pitivät myös tärkeämpänä sitä, että kirjasto tarjoaa
rauhallisen ja kiireettömän tilan, kun taas henkilökunnan arvoasteikossa korkeammalla oli jännittävän
ja virikkeisen tilan tarjoaminen. (Sama, 15–16.)
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Wagman 2011, 22) viittaa myös aikaisemmin kuntapäättäjille tehtyyn tutkimukseen, jossa kävi ilmi selkeä ristiriita sen suhteen, mihin suuntaan päättäjät ja
toisaalta kirjastonkäyttäjät haluaisivat kirjastoa kehittää. Kansalaisista 55 prosenttia oli sitä mieltä, että kirjastojen tuli säilyä rauhallisina ja hiljaisina tiloina lukemista ja kirjoja varten. Sen sijaan kuntapäättäjistä ja kuntien virkamiehistä tätä
mieltä oli vain 15 prosenttia. Loput olivat sitä mieltä, että kirjastoista piti tehdä
kohtaamispaikkoja ja elämyskeskuksia. (Sama.)
Myös Englannin Museum, Libraries and Archives Councilin toimeenpanemassa kyselytutkimuksessa What do the public want from libraries? päädyttiin samanlaisiin tuloksiin, eli että kirjat ovat pääasiallinen syy kirjastonkäyttöön: ”Kirjat
ovat avain yleisen kirjaston tarjontaan” (Museum, Libraries and Archives 2010, 67).
Kyselyn mukaan 76 prosenttia käyttäjistä lainasi kirjoja lukuharrastuksen vuoksi ja
44 prosenttia opiskelua varten (sama, 18). Myös ei-käyttäjät näkivät kirjaston merkityksen ennen muuta kirjallisuuslähtöisesti (sama). Hyvä kirjavalikoima oli hyvän
asiakaspalvelun ohella tärkein syy tyytyväisyyteen kirjastopalveluiden suhteen.
Vaikka vain harvat ei-käyttäjistä mainitsivat itselleen epämieluisan kirjavalikoiman
syyksi käyttämättömyyteen, sillä oli kuitenkin tärkeä merkitys siinä, että oli lakannut käyttämästä kirjastoa. Kuten ruotsalaistutkimuksessakin kävi ilmi, Englannissakin kirjastonkäyttäjät halusivat kirjastoon sekä bestsellereitä että laatukirjallisuutta. (Sama.)
Yhdysvaltalaisen OCLC:n (Online Computer Library Center, Inc.) 2010 tekemän kirjastonkäyttökyselyn (Perceptions of Libraries 2010) tulokset puolestaan
osoittavat, että sielläkin kirjastoa käytetään ennen muuta kirjallisuuden lainaamiseen. Suosituin kirjastoaktiviteetti liittyi edelleen lukemiseen, kuten aiemmissakin
vastaavissa OCLC:n kyselyissä. Kirjaston suosio perustuu edelleen kirjoihin. ”The
library brand is ’books”. Mielikuvan todettiin jopa kasvaneen verrattuna vuoteen
2005. Vuonna 2005 amerikkalaisista 69 % oli sitä mieltä, että “kirjat” tulevat ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kirjastosta, ja 2010 tätä mieltä oli yli 75 % kansalaisista. (De Rosa ym. 2011, 38.) Kaikissa ikäluokissa kirjaston tärkeimpänä tehtävänä nähtiin mahdollisuus lainata kirjoja, videoita ja musiikkia. Ikäluokassa 14–
17-vuotta tosin arvostettiin kirjastoja vielä enemmän paikkana, jossa voi lukea kirjoja. (Sama, 49.)
Tanskassa Niels Ole Pors kartoitti 2000-luvun lopulla sekä kirjaston asiakkaiden näkemyksiä kirjastosta että heidän kirjastonkäyttöään. Tutkimuksen aineistona
oli useita erilaisia kyselyaineistoja eri puolilta Tanskaa. Tutkimuksensa taustalla ja
lähtökohtana Porsilla oli Tanskan kirjastolaitoksessa alkanut suuri muutosprosessi,
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joka oli radikaalisti muuttamassa kirjastojen palvelutarjontaa (Tanskan uudesta kirjastomallista tark. luvun 8 johdannossa).
Pors halusi käyttäjäkyselyillään selvittää, olivatko kirjastonkäyttäjät ja ylipäätänsä kansalaiset valmiita merkittäviin kirjastolaitoksen uudistuksiin, joita kirjastojen sisäisissä keskusteluissa valmisteltiin. Pors (2009, 10) kuvaa kirjastoammatillista keskustelua iskulauseella ”Burning platforms”, joka hänen mukaansa kuvastaa paitsi keskustelua myös kirjastoympäristön nopeaa ja radikaalia muutosta,
jonka oli synnyttänyt ympäristössä tapahtunut kehitys ja instituution säilymiseen
liittyvät muutostarpeet (sama).
Hän halusi tuoda keskusteluun mukaan empiiristä dataa. Koska uudenlaiseen
kirjastokonseptiin sisältyi ajatus kirjastosta niin sanottuna ”kolmantena tilana”,
Pors halusi muun muassa selvittää, kuinka kauan kirjastossa viivyttiin. Tulokset
osoittivat, että yli 50 prosenttia kävijöistä viipyi kirjastossa vähemmän kuin 15 minuuttia ja vain 15 % yli puoli tuntia. Suuri osa kävijöistä tuli vain hakemaan ja
lainaamaan tiettyä kirjaa. (Pors 2009, 14–15.) Eniten kirjastoa siis käytettiin erilaisen materiaalin lainaukseen ja vähiten ”kohtauspaikkana” (sama, 17).
Yhteenvetona Pors toteaa, että kirjaston asiakkaat arvostavat korkealle ystävällisen palvelun hiljaisessa ja rauhallisessa ilmapiirissä lähellä olevassa kirjastossa,
joka on täynnä kirjoja (sama, 19). Käyttäjät myös arvostivat enemmän läsnä olevaa
henkilökuntaa ja suurempia kirjakokoelmia kuin pidempiä aukioloaikoja. He asettivat myös ensisijalle laajemman kirjavalikoiman kuin suuremman määrän suosituimpia nimekkeitä. Pors huomauttaa, että Tanskan kirjastojen fyysiset kokoelmat
ovat kuitenkin pienentyneet dramaattisesti. Kirjojen määrä on vähentynyt 26 %
vuodesta 2000. Tämä on ollut seurausta määrätietoisesta karsinnasta, kun tilaa on
tarvittu muuhun käyttöön. (Sama, 20–21.)
7.5

II institutionaalinen muutos: luvun 7 reflektio

Tietoyhteiskunta, globaalisuus, itsensä ilmaiseminen, yksilöllisyyden korostaminen ja muut postmodernin maailmaan liitetyt ilmiöt muuttivat kulttuurin käsitettä
ja kulttuuripolitiikan suuntaa 1990- ja 2000-luvuilla. Vuonna 2003 muun muassa
Jukka Liedes (2003b, 10) kirjoittaakin opetusministeriön Kulttuurin aika -julkaisussa: ”Kulttuuripolitiikan pysyviin arvoihin kuuluvat kulttuurinen moninaisuus diversiteetti, moniarvoisuus, luovuus, identiteetti, osallistuminen, yhteisöllisyys ja
yksilöllisyys, laatu, saatavuus ja saavutettavuus” (2003b, 10). Nämä kulttuuripolitiikan uudet ulottuvuudet näkyvät toimintaympäristön ja tavoitteiden muutoksina
ja opetusministeriön tahtotilana myös kirjastopoliittisissa ohjelmissa.
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Tietoyhteiskunta-ajattelu ja yleisten kirjastojen rooli sen toteutuksessa olivat
hyvin kansainvälinen ilmiö ja myös tulosta kirjastojen yhteistyöstä ja vaikutuksesta
eurooppalaisella tasolla ja myös maailmanlaajuisesti. Tässä IFLAlla on ollut merkittävä rooli (ks. luku 4.2 Audunson). Suomessa tätä kehitystä johdettiin opetusministeriön (vuodesta 2011 opetus- ja kulttuuriministeriö) ja sen alaisuudessa toimineiden kirjastoasioista vastanneiden henkilöiden toimesta. Erityisen merkittävää on
ollut kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekin osuus tässä työssä80.
Institutionaalinen muutos oli tarkoitettu toteutettavaksi koko organisatorisella
alueella, eli kaikissa Suomen kirjastoissa, vaikka kunnissa haluttiinkin pitää kiinni
itsemääräämisoikeudesta kirjastoasioissa. Näkökulma oli pienissä ja keskisuurissa
kirjastoissa, koska niissä katsottiin eniten tarvittavan uudistuksia (OPM 2001,
10.): ”Tietoyhteiskunnan pienimmissäkin kirjastoissa viestintäteknologian, tietohuoltojärjestelmän ja yhteisten standardien tuli toimia” (Kekki 2013, 101).
Kirjastopoliittinen ohjelma ”painottuu teknologian kirjasto- ja tietopalveluihin
aiheuttamiin muutoksiin, koska verrattain uusi asia tunnetaan heikoimmin ja sen
rajaaminen ja konkretisointi vaatii linjanvetoa” (Kekki 2013, 97). Kekki itse kuvailee muutokseen johtanutta toimintastrategiaa: ”Kirjastolaissa, kirjastopoliittisissa
ohjelmissa ja -strategioissa on pyritty johdonmukaisuuteen ja yhteiskunnan ja informaatioteknologian muutosten ennakointiin. Ohjelmat on ajoitettu siten, että niiden keskeinen viesti on saatu kulloisenkin hallituksen uuteen ohjelmaan”. (Sama.)
Yleiset kirjastot saatiinkin hyvin esille valtion tietoyhteiskuntaohjelmiin ja -hankkeisiin (esim. Kekki 2013, 97–115).
Kirjastojen asemoiminen tietoyhteiskunnan keskeisiksi toimintaympäristöiksi
tuli mahdolliseksi, kun muutosprosessin läpiviemiseen löytyi valtiovallan ja kirjastopolitiikasta päättävien yhteinen tahtotila. Kirjastoissa uusi tietoyhteiskuntaorientoitunut käänne vietiin läpi sekä poliittisella normiohjauksella että lainsäädännöllä.
Uusi valtionapujärjestelmä jätti kunnille vastuun kirjastotoimen järjestämisestä,
mutta toisaalta kirjastot opetusministeriön ohjelmissa ja strategioissa ainakin epäsuorasti velvoitettiin osallistumaan yhteiseen kirjastot tietoyhteiskuntaan -projektiin. Tästä uudesta kirjastonäkemyksestä haluttiin tehdä kaikkien kirjastojen yhteinen tulevaisuuden suunta, jonka oletettiin takaavan niille institutionaalinen legitimiteetti myös tulevaisuudessa.

80
Kirsti Kekki itse mainitsee muistelmissaan (2013, 97): ”olen vuodesta 1995 lähtein saanut itsenäisesti
valmistella ja kirjoittaa tekstit – alkaen vuoden 1998 kirjastolain tavoitteista ja perusteluista aina Opetusministeriön kirjastopolitiikkaan 2015 asti”.
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Yleiset kirjastot olivat 2000-luvullakin vielä taloudellisesti epävakaassa tilassa,
ja jonkinlaista muutosta kaivattiin. Vaikka kunnissa haluttiin säilyttää kirjastopalvelut peruspalveluina, niihin ei oltu valmiita taloudellisesti panostamaan, eli kirjastot kokivat olevansa jonkinlaisessa legitimiteettikriisissä. Ne, jotka ovat institutionaalisessa vastuussa organisaatioista, lähtevät nopeasti etsimään keinoja tilanteen
muuttamiseen, kun heidän mielestään ”the way of doing things” ei ole enää toteuttamiskelpoinen eivätkä vakiintuneet normit enää toimi (Boin & Christensen 2008,
289). He käyttävät kriisiaikoja hyväkseen käynnistääkseen arvojen, työtehtävien,
teknologioiden ja rakenteiden strategisen muutoksen, jolla on tarkoitus parantaa
legitimiteettiä (sama). Kirjastoissa tämä tarkoitti sitä, että kirjastopoliittisilla asiakirjoilla ja opetusministeriön virkamiesten, erityisesti Kirsti Kekin henkilökohtaisella päättäväisyydellä, kirjastot ankkuroitiin tietoyhteiskuntaan. Tällä muutoksella
ajateltiin saavutettavan tietty legitimiteetti, joka pelastaa yleiset kirjastot. Kekki
kuvailee (2013, 78–80) hyvin ”kauhukuvamaisesti” tilannetta, johon yleiset kirjastot olisivat ajautuneet ilman suurta muutosta, ja Kekin sanoin ”jos vuoden 1992
kirjastolain muutos ja asetus olisivat jääneet voimaan81 ja kirjastojen valtionosuus
olisi kulttuuritoimen mukainen”. 82
Tapahtunutta institutionaalista muutosta voitaneen kuvata isomorfian käsitteellä, ja tarkemmin mekanismia koersiiviseksi, eli pakottavaksi isomorfiaksi, sillä
kuten DiMaggio ja Powell tätä mekanismia kuvaavat, se on tulosta organisaatioihin
kohdistuvasta epävirallisesta ja virallisesta painostuksesta niiden organisaatioiden
taholta, joista ne ovat riippuvaisia (1991, 67). Tässä tapauksessa siis opetus- ja kulttuuriministeriön organisatorinen rooli oli ratkaiseva sekä muutosprosessin toteuttamisessa että yleisten kirjastojen toimintojen yhtenäistämisessä tietoyhteiskuntaprojektin läpiviemiseksi.
DiMaggio ja Powell ovat myös omien empiiristen tutkimustensa pohjalta päätyneet tiettyihin organisatorisella alueella ilmeneviin oletuksiin, jotka ennakoivat
isomorfisen mekanismin toteutumista. Nostan tässä esille kolme näistä ennakoivista ehdoista, jotka mielestäni täyttyvät. Ensimmäinen ennakoiva oletus on, että
mitä enemmän organisatorinen alue on riippuvainen yksittäisestä tai useasta samanlaisesta tulolähteestä keskeisten resurssien osalta, sitä korkeampi isomorfismin taso.

81
Tässä Kekki viitannee asetuksen kohtaan, jossa kunnat voivat itse päättää, miten ne järjestävät kirjastopalvelunsa (ks. Kannila 1993, 24).
82
Huomautettakoon tässä viittaamalla esimerkiksi Jukka Relanderin ja Jarmo Saartin Kirjaston kuolema
-kirjan esipuheeseen (2015, 7), että ”kirjaston kuolemaa on ennustettu digitaalisen viestinnän alkuajoista
asti samoin argumentein kuin paperisen kirjan”.
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Kunnat olivat edelleen riippuvaisia valtionavuista, vaikka niitä ei enää niin sanotusti ”korvamerkitty”. Yhdessä kirjastot saattoivat kuitenkin vaatia kuntia suuntaamaan kirjastomäärärahoja, kun perusteluina käytettiin esimerkiksi juuri välttämättömiä tietoyhteiskunnan vaatimia resursointeja. ”Ohjelmat ja strategiat ovat vaikuttaneet vuosittain jaettavien valtion harkinnanvaraisten avustusten painopisteisiin”
Kirsti Kekki painottaa (2013, 114). Kekki korostaa myös, että kansalliset strategiat
ovat tukeneet kirjastonjohtajia, kun heidän on pitänyt perustella kirjastotoiminnoille vaihtoehtoisia uusia konsepteja (sama).
Toinen hypoteesi seuraa osittain edellisestä, eli mitä enemmän organisatorinen
alue on vuorovaikutuksessa valtion toimijoiden kanssa, sitä laajemmalle isomorfismi leviää koko alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten ohella kirjastojen normiohjauksesta ja valvonnasta vastasivat läänien kirjastotarkastajien
verkosto, jonka rooli Kekin sanoin ”ministeriön ohjelmien levittäjänä pienimpiinkin kuntiin on ollut ratkaiseva” (sama).
Kolmannen hypoteesin mukaan näkyvien vaihtoehtoisten organisatoristen
mallien vähyys johtaa nopeampaan isomorfiaan alueella (1991, 76). Yleinen kirjastolaitos oli Suomessa institutionalisoitunut jo varhaisessa vaiheessa, mikä tarkoitti,
että yksittäiset kirjastot olivat toimintatavoissaan pitkälle toistensa kaltaisia. Erot
vaihtelivat luonnollisesti resurssien suhteen suurissa ja pienissä kunnissa, mutta organisatorisesti ja ammatillisesti vallitsi yhteneväisyys. Organisatorisella alueella ei
siis vaihtoehtoisia malleja ollut, jos ei sellaiseksi huomioida rinnakkaista institutionalisoitunutta kirjastolaitosta, eli yliopistokirjastoa, jossa toisaalta oli tapahtumassa
vastaavan tyyppinen tietoyhteiskuntaan sitouttava muutosprosessi (vrt. Sinikara
2007).
Kun suomalaisiin kirjastoihin halutaan tuoda uusi toimintamalli tai uusia toimintaperiaatteita tai -tapoja, ne on helppo juurruttaa myös, koska yleisissä kirjastoissa vallitsee professionaalinen yhdenmukaisuus, ja kuten DiMaggio ja Powell
korostavat, siihen (professionalization) sisältyvät aspektit ovat yksi merkittävä isomorfismin lähde (1991b, 71). Nämä aspektit liittyvät yhdenmukaiseen muodolliseen koulutukseen ja ammatillisiin verkostoihin, joiden kautta uudet mallit leviävät
nopeasti (sama).
Opetusministeriön kirjastoasioista vastaavana virkamiehenä Kirsti Kekillä,
joka vastasi ohjelmien valmistelusta ja tekstien kirjoittamisesta (vrt. 2013, 97), oli
siis suuri vaikutusvalta ja mahdollisesti samalla merkitys siinä, mihin suuntaan
yleisiä kirjastoja strategisesti johdettiin, vaikka opetusministeriön (vuodesta 2010
opetus- ja kulttuuriministeriö) asiakirjoja laatineissa työryhmissä olikin mukana
177

esimerkiksi yleisten kirjastojen johtajia83. Heillä oli kuitenkin niiden tekemisessä
samanlainen asiantuntijan rooli kuin muillakin työryhmien jäsenillä.
Voitaneen mahdollisesti kysyä, oliko Kirsti Kekin rooli yleisten kirjastojen institutionaalisessa muutoksessa samalla tavalla merkityksellinen kuin oli Helle Kannilan asema yleisen kirjastoinstituution rakentamisessa sen alkuvuosikymmeninä.
Kekki toimi kirjastoasioista vastavana kulttuuriasianneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä vuosina 1998–2011 ja sitä ennen kirjastotoimentarkastajana vuodesta 1988 vuoteen 1998. Vuoden 1995 kirjastolaista alkaen hän ainakin omien sanojensa mukaan (vrt. 2013, 97) osallistui siis kaikkiin kirjastopoliittisten asiakirjojen valmisteluun ja tekstien kirjoittamiseen. Opetusministeriössä kirjastoasiat olivat, ja ovat edelleen, keskitetty omaan yksikköönsä, joten voitaneen olettaa, että
siellä on myös valtaa.84
Yleisten kirjastojen institutionaalinen muutos tietoyhteiskunnan kirjastoksi
näyttäisi siis olevan ensi sijassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä lähtenyt tavoite ja
päämäärä, johon hyvin määrätietoisella johtamisella pyrittiin. Tässä on luonnollisesti huomioitava myös kirjastojen yhteinen tahtotila esimerkiksi 1990-luvun puolivälissä. Kirjastot taloudellisten menetysten, eli valtionosuuksien vähenemisen pelossa eivät halunneet kirjastojen hallinnollista siirtämistä kulttuuritoimen laitosten
piiriin, vaikka ne aiemmin olivat vierastaneet kirjastojen sitomista koulutoimeen
(esim. Mäkinen 2013, 225). Tässä tilanteessa myös kirjastonkäyttäjät ja kirjailijat
saatiin mukaan ”puolustustaisteluun” (sama, 225–226). Olisiko kirjaston hallinnollinen asema muiden kulttuuri-instituutioiden rinnalla mahdollisesti tuonut kirjastoille toisenlaisen, aineistopainotteisemman institutionaalisen tulevaisuuden?
Esimerkiksi Kirjastostrategia 2010 (2003) sitoi kirjastot hyvin voimakkaasti
koululaitokseen. Toimenpideohjelmassa korostetaan panostamista ”oppijan tietohuoltoon” ja kehotetaan luomaan koulun ja kirjaston yhteistyöhön uusia toimintamalleja. ”Tiedonhallintataidot integroidaan kaikkien oppiaineiden opetussuunnitelmiin” (OPM 2003, 12), ja koska tämä on kirjattu kirjastostrategiaan, se käytännössä
tarkoitti kirjastojen vastuullistamista koulujen tietohuollosta. Siinä myös mainitaan
esimerkiksi pedagogiset informaatikot, joiden tehtävä-alue on koulun ja kirjaston
yhteistoiminnan edistäminen (sama).

83

Esimerkiksi Kirjastopoliittista ohjelmaa 2001–2004 valmisteelleen työryhmän 14 jäsenestä neljä ja
Yleisten kirjastojen laatusuositus -asiakirjan 10 tekijästä kolme oli kirjastonjohtajia. Kirjastostrategia
2010-asiakirjan tekijöitä ei mainita ja Kirjastopolitiikka 2015 -asiakirja on laadittu virkamiesvoimin
(Kirsti Kekki, Hannu Sulin ja Barbro Wigell-Ryynänen).
84
On tosin huomautettava, että tässä esitetyt näkemykset Kirsti Kekin roolista perustuvat ensi sijassa
hänen omiin muistelmiinsa (Kekki 2013).
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Tultaessa 2000-luvulle tiedettiin, että kirjastojen kirjahankinta oli jäänyt huomattavasti jälkeen kysynnästä. Kuitenkin esimerkiksi Kirjastopoliittisessa ohjelmassa korostettiin erityisesti, että ”kirjaston rahoituksen kokonaisuus on ajateltava
uudelleen tietoyhteiskuntaperspektiivistä” (OPM 2001, 120.), ja kuntien puutteellisen resursoinnin katsottiin liittyvän ensisijaisesti tietotekniikan vaatimiin hankintoihin (sama).
Kun kunnat suuntasivatkin kirjastojen rahoitusta tietotekniikkaan ja muihin tietoyhteiskunnan ja ”tietohuollon” vaatimiin investointeihin, esimerkiksi Suomen
Kulttuurirahasto huolestui suomalaisen yleisen kirjaston tilasta. Se aloitti vuonna
2007 Kirjatalkoot -nimellä hankkeen, jonka tarkoitus oli tukea taloudellisesti kirjastojen kirjahankintaa. Hankkeeseen osallistuneet kunnat saivat vuosien 2008–
2011 aikana tukea Kulttuurirahastolta sen mukaan, kuinka paljon ne itse lisäsivät
omaa osuuttaan kirjahankinnoissa. Tarkoituksena oli laajentaa kirjastojen kirjavalikoimaa kotimaisella sekä tieto- että kaunokirjallisuudella ja erityisesti lasten ja
nuorten kirjallisuudella. (Suomen Kulttuurirahasto 2007.)
Kirjastomäärärahojen kohdentaminen tietekniikkaan ja erilaisiin hankkeisiin,
joilla kirjastot ottavat haltuun internet-maailmaan aiheutti siis selkeän uusjaon ennen muuta taloudellisissa resursseissa. John E. Buschman85 kirjoittaa, että kun kirjastojen rahoitus alkaa kulkea tekniikka edellä, siitä seuraa väistämättä ongelmia
siihen julkisen tilan (public sphere)86 ajatukseen, joka yleiseen kirjastoon on juurtunut (2003, 72). Yleinen trendi on hänen mukaansa, että tekniikan lisääntyminen
ei lisää taloudellisia resursseja, eli kirjat ja muu aineisto on ”uhrattava” teknologialle (sama). Buschman nostaa esille myös toisen internetin mukanaan tuoman vaaran, joka hänen mielestään uhkaa kirjastojen asemaa julkisen tilan paikkana. Hän
näkee (huom. 2000-luvun alussa) internetin tulevaisuuden ennen muuta markkinaja mainospaikkana, ja pelkää, että jos kirjastot omaksuvat internetin mediana ja ostavat kaiken tekniikan, niistä tulee viihdekeskuksia. Lukemiseen, tutkimiseen ja

85
John Buschman erittelee kirjassaan Dismantling the Public Sphere (2003) kirjastojen näkökulmasta
sitä uudeksi julkiseksi filosofiaksi (new public philosophy) nimeämäänsä, 1980-luvulla Yhdysvalloissa
ja Englannissa vallitsevaksi noussutta ideologiaa, joka alkoi määritellä kaiken julkisen toiminnan taloudelle alisteiseksi; järjestelmäteorian termein voitaisiin puhua talouden osajärjestelmän tunkeutumisesta
muihin osajärjestelmiin, jolloin talouden koodi (raha) pyrkii syrjäyttämään muiden osajärjestelmien
omia koodeja (esim. Luhman).
86
Buschman määrittelee kirjaston demokraattisena julkisena tilana (public sphere) paikaksi, jossa kokoelmat ja niiden organisoiminen ovat keskeisiä. Niihin, niiden yliaikaisen säilyttämiseen ja niihin liittyvän palvelun kautta muun muassa konkreettisesti näyttäytyvät kirjaston rajoittamattoman tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys. (Buschman 2003, 46–47.)
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pohdiskeluun liittyvät perinteiset kirjaston julkisen tilan funktiot saattavat hävitä
sellaisessa instituutiossa. (Sama, 73.)
Tietotekniikan korostuminen muutti paitsi kirjastoja myös kirjastoammatillisuutta. Aiemmin luvussa Yleinen kirjasto instituutiona (luku 4.1) viitattiinkin William F. Birdsallin näkemykseen elektronisen kirjaston myytistä (the myth of the
electronic library87), millä hän tarkoittaa sitä, että kun niin sanottu elektroninen
kirjasto alettiin kirjastonhoitajien keskuudessa nähdä uutena kirjaston visiona, siihen liitettiin myytti paremmasta tulevaisuudesta (1994, XII). Tekninen kehitys on
luonnollisesti välttämätöntä, mutta Birdsall korostaa, että jos ei huomioida elektronisen kirjaston poliittisia ja kulttuurisia sivuvaikutuksia, sillä voi pidemmällä aikavälillä olla vakavia seurauksia sekä kirjastoille ja kirjastonhoitajuudelle että myös
kirjastonkäyttäjille (sama, XII). ”Elektronisen kirjastopalvelujen tekninen perusrakenne toimii ’magneettina’, joka vetää puoleensa joukon sosiaalisia, kulttuurisia ja
poliittisia arvoja, uskomuksia, mielikuvia ja käsitteitä, jotka muodostavat selvästi
erottuvan vaihtoehdon perinteiselle kirjaston ja kirjastonhoitajuuden konseptille”
(sama).
Toinen ”institutionaalinen muutos” siis etäännytti suomalaista yleistä kirjastolaitosta ja mahdollisesti myös kirjastonhoitajuutta yhä enemmän kirjallisesta kulttuurista, vaikka kirjastonkäyttäjät edelleenkin pitivät kirjastoa lähtökohtaisesti itselleen tärkeänä ensisijaisesti lukemisharrastuksen ylläpitämisen näkökulmasta.
Yleisten kirjastojen yleismaailmallinen trendi alkoi suunnata niiden toimintoja jo
laajentuneista palveluista kohti tilalähtöistä ajattelua, jossa kirjastojen tehtäväkentässä aineistopalvelujen merkitys alkoi entisestään supistua. Toisaalta on huomautettava, että jo Vuoden 1973 kirjastokomitean mietinnössä yleisille kirjastoille
haluttiin luoda laajennettu rooli erilaisten informatiivisten ja vapaa-ajan palvelujen
tuottajana. Komiteamietinnössä nostettiin esille kirjaston mahdollisuuksia yleisenä
oppimis-, kokoontumis- ja työskentelytilana (KOM 1975:110, 33).

87
Birdsall käyttää ilmaisua electronic library hyvin laajassa merkityksessä sisällyttäen siihen monenlaisia teknisiä innovaatioita, joten suomennan sen tässä vain elektroniseksi kirjastoksi. Käsitemäärittely
oli Suomessa vielä 2000-luvullakin horjuvaa. Kimmo Tuominen (2002, 117) huomauttaa, että ”termeillä
digitaalinen, elektroninen ja virtuaalinen kirjasto on vaihtelevia, osittain täsmentymättömiä ja keskenään konfliktiin asettuvia määritelmiä” ja että termille on myös angloamerikkalaisessa kielenkäytössä
erilaisia ilmauksia, kuten electronic library ja virtual library. Tänä päivänä esimerkiksi Yleinen suomalainen ontologia suosittelee assosiatiivisina käsitteinä termejä virtuaalinen kirjasto ja digitaalinen kirjasto, joka myös korvaa termit elektroninen kirjasto ja verkkokirjasto.
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8

Oppimis-, elämys-, tapaamis- ja esiintymistila
– uusi kirjastokäsitys ja 2010-luku

Tässäkin tutkimuksessa aiemmin jo mainittua, Marianne Anderssonin ja Dorte
Skot-Hansenin 1990-luvun puolivälissä omaa kunnallista kirjastopolitiikkaa analysoinutta tutkimustaan varten kehittämää tilalähtöistä yleisten kirjastojen toimintakulttuurin mallia alettiin toteuttaa 2010-luvulla aluksi Tanskassa, josta se levisi
muualla läntiseen Eurooppaan. Muun muassa Jochumsenin ja muiden (2012, 586)
mukaan lopullinen niin sanottu Tanskan kirjastomalli88 syntyi Yleiset kirjastot tietoyhteiskunnassa -komitean89 työn tuloksena. Komitea oli saanut Tanskan kulttuuriministeriöltä tehtäväkseen kehittää kirjastoille uuden tietoyhteiskuntaorientoituvan toimintakonseptin. Komiteaa oli erityisesti pyydetty huomioimaan, miten kirjastot voisivat tukea Tanskan hallituksen vuonna 2006 luomaa globalisaatio-strategiaa. (Sama; Thorhauge 2010, 4.) Taustalla oli myös uusi kulttuuristrategia, jolla
kulttuurin instituutioiden toivottiin panostavan erityisesti ei-käyttäjiin (sama, 2).
Tanskan kirjasto- ja informaatiotutkimuksen laitoksen90 tutkijat loivat kirjastokonseptin, jossa kirjaston fyysinen tila jaetaan neljään alueeseen: oppimistila, elämystila, tapaamistila ja esiintymistila. Yleinen tarkoitus on lisätä aktiivista toimintaa kirjaston tiloissa. (Jochumsen ym. 2012, 588; Thorhauge 2010, 5-6.) Keskeistä
mallissa on siis kirjastotilan jakaminen erilaisten toimintojen alueisiin.
Mallin esittelyssä korostetaan, että vaikka kirjastot ovat kooltaan erilaisia, toiminnallisilla alueilla (zones) ja kirjastoympäristön suunnittelulla voidaan ”optimoida toimivuus ja käyttäjän kokemus” (sama). Tilojen rakenteellisilla ratkaisuilla
toteutettavia toimintoja olisivat: kuntalaisten palvelut, lasten alue, kahvila, työpaja,
digitaaliset tilat, yhteisöaukio (fællestorvet), inspiraatiotila, oppimistila, tapaamistila, esiintymistila, kokoelmien esittelytila (præsentation af materialesamlingen),
nuorten tila, esiintymislava ja opiskelualue (sama). Huomiota herättää, että kirjaston kokoelmia ei mainita varsinaisena toiminnallisena palveluna. Kokoelma (materiale samling) on kuitenkin mainittu itse mallissa. Tarkoitus on, että kokoelma
hajautetaan eri toiminnallisille alueille, ja esimerkiksi kirjallisuuden ”houkuttelevaan ja miellyttävään” esillepanoon kiinnitetään enemmän huomiota kuin niiden
määrään (sama). Porshan kiinnitti tähän aineiston karsimiseen huomiota omassa
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kyselytutkimuksessaan jo 2009 (vrt. luku 7.4 Esimerkkejä muiden maiden käyttäjäkyselyistä).
Mallia alettiin konkreettisesti toteuttaa Tanskassa 2010-luvulla. Jochumsenin
ja muiden (2012, 588) mukaan uutta kirjastomallia tarvittiin kirjastojen yhteiskunnallinen legitimiteetin varmistamiseksi, koska edellisten 10–15 vuoden aikana
postmoderni ”tieto- ja elämysyhteiskunta” oli luonut kirjastonkäytölle uusia tarpeita. Voidaan kysyä, olivatko nuo tarpeet lähtöisin kirjastonkäyttäjiltä, kirjastoammatillisesta uudenlaisesta kirjaston sisäisestä kirjastoajattelusta vai kokonaan kirjaston ulkopuolelta (vrt. Pors 2009)?
Kuten tutkimuksessa on aiemmin todettu, yleistä kirjastolaitosta kohtaan on
viimeisten vuosikymmenien aikana tullut runsaasti muutospaineita poliittis-hallinnolliselta taholta. Näihin paineisiin on vastattu kulttuuri- ja kirjastopoliittisin toimenpitein. Kirjastoissa ne on koettu haasteina, joiden takana on aina ollut tavalla
tai toisella kirjaston legitimiteettiin kohdistuva uhka. Uhkat ja haasteet ovat johtaneet kirjastojen toiminnallisiin muutoksiin ja kirjastokäsitystenkin muuttumiseen:
aluksi kirjallisesta laajempaan kulttuuriseen, sitten teknologiseen ja hyvinvoinnin
ja globalisaation suuntaan.
Niin sanottu Tanskan uusi kirjastomalli91 ja sen yleisen kirjastolaitoksen toiminnalle tarjoamat uudet ulottuvuudet taustoittaa hyvin sitä teknologista vaihetta
seuraavaa uutta muutosvaihetta ja kirjastokäsitystä, joka Suomessakin on nähtävissä 2010-luvulla, ja joka käy ilmi muun muassa Yleisten kirjastojen neuvoston
kirjastoille tulevaisuuden suuntaa rakentavista asiakirjoista.
8.1

Yleisille kirjastoille yhteinen tulevaisuus: ”kirjakokoelmien
varastoista tapaamispaikoiksi”

Yleisten kirjastojen strateginen ohjaus siirtyi 2010-luvulle tultaessa käytännössä –
ainakin strategioiden tuottamisen osalta – opetus- ja kulttuuriministeriöltä Yleisten
kirjastojen neuvostolle (tästä eteenpäin YKN). Se on vuonna 2004 perustettu elin,
jossa keskuskirjastoa, maakuntakirjastoja ja yli 150 000 asukkaan kunnan- tai kaupunginkirjastoja edustavat kirjastotoimenjohtajat tai heidän määräämänsä edustajat.
Lisäksi muilla yleisillä kirjastoilla on maakuntakirjastoalueittain yksi alueen kirjastonjohtajien joukosta kaksivuotiskaudeksi valittava edustaja. Neuvosto toimii
91

Mallia esiteltiin esimerkiksi Kirjastolehdessä 2014 otsikolla ”Tanskan uusi kirjastomalli” (Baer 2014).
Mallin pohjalta toteutettiin myös hanke ”Nyt hihat heilumaan!” Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa (ks.
Shemeikka & Kaisti 2015). Hankkeen loppuraportissa todetaan muun muassa ”Käsitys kirjastosta on eri
kuin ennen. Se on tapahtumakirjasto ja elämystila.” (Sama.)
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yleisten kirjastojen yhteistyöelimenä, joka muun muassa tekee aloitteita ja esityksiä
sekä teettää selvityksiä. (YKN, säännöt).
Tultaessa 2010-luvulle YKN perusti työryhmän, jonka tavoitteena oli laatia ”neuvostolle vuoteen 2016 tähtäävää strategia” sekä ”synnyttää laajaan keskusteluun perustuva yhteinen näkemys yleisten kirjastojen haluamasta tulevaisuudesta”
(YKN 2010, 3).
Strategiatyöryhmän puheenjohtajana toiminut Tuula Haavisto tiivistää strategian päälinjaukset seuraavasti:
–
–
–
–
–
–
–

kehittää toimintoja yhdessä asiakkaiden kanssa ja turvata asiakkaille sopivat
aukioloajat
muuttaa kirjastot nykyisistä kirjakokoelmien varastoista tapaamispaikoiksi
lisätä markkinointi-osaamista ja verkostoitumista
panostaa kirjastoprojekteihin ja uusiin innovaatioihin
tukea interaktiivisia verkkopalveluja ja päivittää verkossa tehtävä kirjastotyö
vahvistaa johtajuutta ja johtamista
automatisoida rutiinitoimintoja ja oppia uusia tietoyhteiskunnan vaatimia taitoja (2010, 26).

Verrattuna opetusministeriön aikaisempiin ohjelmallisiin asiakirjoihin ja strategisiin linjauksiin YKN:n strategiassa tietoyhteiskunta-painotus on lieventynyt. Sen
sijaan korostetaan kirjastojen merkitystä yhteisöllisenä tilana ja verkostoitujana ja
erityisesti sosiaaliseen verkostoitumiseen osallistujana. Nämä toiminnan funktiot
tosin nousivat esille jo opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 -asiakirjassa
(2009), joten YKN:n strategia jatkaa opetusministeriön yleisiä kirjastopoliittisia
linjauksia uudenlaisesta yhteisöllisestä ja verkostoituvasta kirjastokonseptista. Tietoyhteiskunta mainitaan dokumentissa enää vain yhteydessä, jossa puhutaan ”tietoyhteiskuntataidoista” (YKN 2010, 6).
Kaunokirjallisuus tai kirjallisuuteen tai muihinkaan aineistoihin liittyvät palvelut eivät ole erityisesti esillä strategiassa. Kirjallisuuteen viitataan mainitsemalla
muun muassa kirjallisuuspainotteiset verkkopalvelut (sama, 17). Kokoelmalähtöisyydestä ja erityisesti kirjapainotteisuudesta halutaan irtisanoutua, kuten Haaviston
linjaamista strategian keskeisistä tavoitteistakin voidaan nähdä, eli kirjakirjastot
halutaan muuttaa tapahtuma- ja tapaamistiloiksi.
Strategiassa määritellään yleisten kirjastojen arvoiksi: tasa-arvo, avoimuus,
yhteisöllisyys, luotettavuus, ennakkoluulottomuus ja tiedonsaanti (sama, 12). Strategiassa ei lähdetä määrittelemään arvoja enää kuten opetusministeriön strategiassa
(sama, 10) tietoyhteiskunnan arvojen kautta. YKN:n strategiassa arvopohja edustaa
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selkeästi kansalaisten demokraattisiin oikeuksiin ja osallistumiseen viittaavia arvoja, jotka edustavat suomalaisenkin kulttuuripolitiikan yleistä muutosta, eli ”kolmatta pitkää linjaa” (ks. luku 4.2). Samaa linjaa kuvastaa omalla tavallaan myös
strategisen asiakirjan tunnuslause ”Kirjasto – ihmisten ja ideoiden kohtaamispaikka”.
8.2

Yleinen kirjasto: jokaiselle jotakin

Seuraava asiakirja, jossa yleisten kirjastojen suuntaa haluttiin selkeyttää, laadittiin
vuonna 2016. Tämän ohjelmallisen asiakirjan otsikko Kansalaisten kirjasto voidaan nähdä jonkinlaisena julistuksellisena visiona: ”kirjastossa tulee olla jokaiselle
jotakin”. Samanlaista kulttuurista laaja-alaisuutta voidaan nähdä opetusministeriön
vuonna 2010 julkaisemassa Kulttuuri – tulevaisuuden voima -asiakirjassa, jossa
suomalaisen kulttuurin voimatekijät nähdään kulttuurin moninaisuudessa ja luovuudessa ja korostetaan muun muassa kulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta
ihmisten hyvinvoinnille (OPM 2010, 7).
Kirjaston suunta 2016–2020 -asiakirjassa määritellyt yleisen kirjaston arvot
ovat tasavertaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja sananvapaus. Arvojen
mukaiseen toimintaan tähdätään monipuolisten palvelujen kautta, joita asiakirjassa
on eritelty runsaasti. Kirjaston mahdollisuudet nähdään tilana, julkisena palveluna
ja sisältönä, johon kuuluvat monipuoliset aineistot, osaaminen, asiantuntijuus ja sisältötuotanto. (YKN 2016, 5.)
Myös suomalainen kirjallisuusjärjestelmä katsotaan kuuluvaksi kirjaston yhteistyöverkostoon kuvaamalla kirjasto olennaiseksi osaksi ”suomalaisen kirjallisuuden ekosysteemiä” (sama, 6). Ohjelman mukaan kirjallisuuden säilyminen
edellyttää ”tiivistä yhteistyötä kirjailijoiden, kustantajien, palvelutuottajien, kirjakauppojen ja kirjastojen välillä” (sama). Kirjaston roolia e-lukutaidon opastajana
korostetaan, mutta varsinaisesti asiakirjassa ei erikseen huomioida kirjastoa kirjallisuuden tai lukemisen edistäjänä, jos yleistä ”laadukasta sisällöntarjontaa” tai ”sisältöjen esiintuontia” ei tulkita täksi toiminnaksi. Yhteistyön korostaminen suomalaisen kirjallisuusjärjestelmän kanssa voidaan sekin tässä tulkita toisaalta viittaavan
erityisesti e-kirjatuotantoon, sillä samassa yhteydessä todetaan, että ”[k]irjastojen
on pystyttävä tarjoamaan e-aineistoja asiakkaille kohtuullisin kustannuksin”
(sama). Myös kansalaisten tasa-arvoon tähtääviä toimenpiteitä esiteltäessä korostetaan erityisesti verkossa olevan tiedon ja kirjallisuuden saattamista kaikkien käytettäväksi (sama, 11.)
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Voitaneen tulkita, että YKN:n tavoitteena on kirjasto, joka on suunnattu ensisijaisesti paitsi digitaalisen ajan kuluttajalle verkkokirjastona, myös tilana, jossa
kansalaiset kohtaavat toisiaan. Kirjasto myös puolustaa sananvapautta ja edistää
yhteisöllisyyttä, eli osallistuu demokratian edistämiseen yhteiskunnassa. Kokoelmat ja aineisto – myös kaunokirjallisuus – kuuluvat edelleen yleisten kirjastojen
palvelutarjontaan, mutta toimintojen ja ammatillisen työn keskiössä näyttäisivät
olevan niin sanotut laajennetut ja digitaaliset kirjastopalvelut.
Bob Usherwood kirjoitti vuonna 2007 näkemyksenään Englannin kirjastolaitoksesta, että viimeisten vuosien kirjastopoliittisissa argumentoinneissa, poliittisissa linjauksissa ja hallinnon rakenteissa on näkynyt suuntaus, jossa kirjastopalvelujen odotetaan tyydyttävän kaikkien tarpeita. Niiden tuli olla ”sosiaaliseen tasaarvoon tähtääviä ja kaiken kattavina edistävän lukemista ja sivistystä, mahdollistavan digitaalisen kansalaisuuden ja lisäävän sosiaalista inkluusiota”. (2007, 1.)
Uutta suuntaa arvostelivat kuitenkin Usherwoodin mukaan erityisesti perinteiset
kirjastonkäyttäjät ja henkilökunta, joka pelkäsi, että heidän ammatilliset taitonsa
jäävät aliarvostetuiksi (sama, 1–2).
Usherwood (2007, 129.) korostaa käsitteitä oikeus ja laatu (equity and exellence) niinä prioriteetteina, joita yleisen kirjaston käytännöissä hänen mukaansa
pitäisi kunnioittaa. Kirjaston palveluihin pitää olla pääsy kaikilla, jotka ovat halukkaita sitä käyttämään riippumatta mistään inhimillisestä ominaisuudesta. Kuitenkin
hänen mielestään ”oikeus pääsyyn on eri asia kuin laadukas käyttö”. Palveluilla
tulee pyrkiä maksimoimaan niiden ihmisten määrä, jotka voivat niistä hyötyä.
(2007, 128–129.) Usherwoodin näkemys voitaneen tulkita siten, että kirjastopalvelujen kehittämisen tulee lähteä kirjastonkäyttäjien tarpeista, ei mistä tahansa kansalaisten tarpeista. Kirjasto voi tarjota vain sitä, mitä kirjaston palveluilla voidaan
tuottaa.
8.3

Poliittista hyötyajattelua?

Suomen kunnat ovat olleet vuosia taloudellisesti vaikeassa asemassa ja tämä luonnollisesti heijastuu myös yleisiin kirjastoihin. Lähikirjastoja on lakkautettu, niitä
on muutettu kokonaan tai osittain niin sanotuiksi omatoimikirjastoiksi, henkilökuntaa on vähennetty ja kokoelmat ovat supistuneet. Suomen kuntaliitto92 tuotti 2016

92
Suomen kuntaliitto on aktiivinen toimija myös kirjastoasioissa ottaen kantaa ja antaen pyydettäessä
lausuntoja. Sen alaisuudessa Opetuksen ja kulttuurin yksikössä toimii erityisasiantuntija, jonka toimialueeseen kirjastoasiat kuuluvat.
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julkaisun Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia93.
Tämänkin julkaisun terminologiaa on esimerkiksi NPM-ideologiaan kuuluvat tuloksellisuus, taloudellisuus, tuottavuus ja toisaalta vaikuttavuus ja hyöty (Suomen
Kuntaliitto 2016, 56). Julkaisun keskeisenä tarkoituksena on ”antaa välineitä kirjastotoiminnan uudistamiselle ja muutosjohtamiselle sekä avata erityisesti päättäjille toiminnan suoria ja välillisiä vaikutuksia moniin keskeisiin yhteiskunnallisiin
tavoitteisiin” (Kietäväinen 2016, 8).
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja hyöty pitää osoittaa, niiden pitää olla jotakin
mitattavissa olevaa, eli panosten, tuotosten, tulosten ja vaikuttavuuden välinen
suhde pitää olla näkyvä Kirjaston vaikuttavuus pitää osoittaa yksilössä tai ryhmässä
tapahtuvana muutoksena, joka seuraa palvelujen käytöstä. Kirjaston arvo taas määräytyy sidosryhmien, eli rahoittajien, poliitikkojen ja yleisön kokemana hyötynä.
(Laitinen 2016, 17; vrt. luku 7 Kann-Christensen 2011.)
Markku Laitinen nostaa omassa artikkelissaan malliksi ”kustannustehokkaasta
vaikuttavuudesta” ammattikorkeakoulujen kirjastot, joissa elektronisten lehtien ja
kirjojen käyttöä on pystytty nostamaan huomattavasti ja näin tehostamaan kirjastojen siirtymistä digitaaliseen ympäristöön (2016, 18–20). Hän kuitenkin unohtaa,
että ammattikorkeakoulujen kirjastojen sekä kokoelmien käyttö että asiakaskunta
ovat täysin erilaisia kuin yleisissä kirjastoissa. Huomattava on myös käyttäjäkyselyjen tulokset (ks. luku 7.4), jotka osoittavat, että yleisten kirjastojen asiakkaat
priorisoivat painettua aineistoa ja kirjastohenkilökunnan fyysisiä palveluja. Tietysti
on mahdollista, että kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnilla pyritäänkin lähtökohtaisesti asiakaskunnan käyttäytymisen muuttamiseen. Voitaisiinko näin ollen tulkita, että niin sanottu ”pehmeä data” (Laitinen 2016, 16), eli ”asiakkaiden arvioinnit
kokemuksestaan kirjastossa” olisi jotenkin vähempiarvoista kuin ”kova data”, jota
edustavat ”tilastotiedot ja tunnusluvut”. Tähän viitannee myös Laitisen huomautus,
että ”[k]irjastojen toimintaympäristön muutos on vähitellen johtanut siihen, että
alan suuntaus on muuttunut aiemmista kokoelmaorientoituneista palveluista kohti
sitä, että edistetään kirjaston resurssien saatavuutta ja näiden uusien palvelujen vaikuttavuuden arviointia” (sama, 21).
Julkaisussa raportoidaan myös erilaisista kansainvälisistä tutkimuksista, joissa
kiinnitetään huomiota muun muassa kirjastonkäyttäjien lukutaitoon, oppimiseen,
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keskuskirjasto sekä Kirjastot.fi (Kietäväinen 2016, 8).
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hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin liittyviin kirjastojen hyötyvaikutuksiin (Idström 2016, 23). Kirjastojen merkitys korostuu, kun puhutaan esimerkiksi lukemisen vaikutuksista lasten ja nuorten kielelliseen kehitykseen ja koulumenestykseen
sekä muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Idström nostaa esille myös tutkimuksia, joiden mukaan lukemisella on merkitystä aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Lukemisella on myönteisiä vaikutuksia jopa taloudelliseen hyvinvointiin, perheelämään ja yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen. Vapaa-ajan lukuharrastus lisää
myös yleistietoa, sanavarastoa ja verbaalisia kykyjä, toisten kulttuurien ymmärtämistä ja ihmisluonteen tuntemusta. Lisäksi lukeminen rentouttaa ja laukaisee stressiä ja se ”tarjoaa eskapistisen flow-kokemuksen mielikuvitusmatkojen parissa” todetaan Idströmin läpikäymissä tutkimuksissa. (Sama, 27; ks. myös Tuomi 2016.)
Kirjastopalvelujen irtaantumista kokoelmiin sidotuista lähtökohdistaan
yleiseksi hyvinvointipalvelujen tuottajaksi kaikille kansalaisille voidaan verrata
muissakin kulttuuri-instituutioissa tapahtuneeseen kehitykseen. Kaija Kaitavuori
(2011) kirjoittaa muun muassa niistä ammattikuvaan liittyvistä muutoksista, jotka
seuraavat, kun kulttuuria ja taidetta tuotteistetaan: ”mennessäni töihin Valtion taidemuseoon viime vuosituhannen lopulla päädyin pääasiassa toimimaan Tulosalue
II:lla nimeltään ”elämysten tuottamisen tulosalue”. Kaitavuori pohtii artikkelissaan,
että kun museon on mahdollistettava omalta osaltaan kulttuurin osallisuus kaikille
ja taattava ”mahdollisuus päästä taiteen ääreen taidoistaan ja taustoistaan riippumatta”, museoiden ja museotyöntekijöiden työn päätarkoitukseksi tulee hyvinvointipalveluiden tuottaminen. Taidetta ja museoita tarvitaan yleisempien sosiaalisten
päämäärien edistämisessä” (sama). Myös Sevänen (2008, 131) oman tutkimuksensa valossa näkee, että kun 1960-luvulta alkaen taiteen järjestelmää on laajennettu, ja taiteen käsite on tullut joustavammaksi, on samaan aikaan syntynyt interpenetratiivisia alueita taiteen ja muiden sosiaalisten ja kulttuuristen järjestelmien
välille. Tällaisen kehityksen tuloksena taiteen piiri on muuttunut monimutkaiseksi
järjestelmäksi, jonka sisäisestä järjestelmänkaltaisuudesta ja rakenteesta on hävinnyt jotakin. (Sama.)
Kaitavuori kantaa huolta myös siitä, että kun liike-elämä ja politiikka ovat tulleet hallitsevasti mukaan taide- ja kulttuurilaitoksiin, ne tukevat sellaista pedagogista työtä, joka miettii museotyötäkin lähtökohtaisesti yleisötyön kannalta (vrt.
luku 3.2.3). Tosin yleisten kirjastojen toiminnassa ja kehittämisessä liike-elämämalli ei ole yhtä näkyvästi läsnä kulttuuripoliittisessa toiminnanohjauksessa kuin
mahdollisesti muissa kulttuuriorganisaatioissa, mutta Kaitavuoren mainitsema pedagoginen työ on uudessa kirjastomallissa saanut samanlaisen suunnan (ks. luku
187

3.2.3). Sielläkin niin sanotun pedagogisen informaatikon toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti erilaisten opastuspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen erilaisille yleisöryhmille.
Kun puhutaan hyödystä ja vaikuttavuudesta (vrt. Kuntaliiton julkaisun otsikko)
on kysyttävä kenelle tai mille tulevista hyödyistä ja vaikuttavuudesta on kysymys.
Kun edellä mainitussa julkaisussa yleisen kirjaston tarkoitus sidotaan kirjastotoiminnan uudistamiseen ja sen vaikutukset laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin,
kirjastotoiminnoilla tavoiteltavia hyötyjä katsotaan instrumentaalisten poliittisluonteisten hyötyjen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Jos taas kirjastotoiminnoilla
tavoiteltavia hyötyjä ja vaikuttavuutta tarkastellaan yksittäisen kansalaisen kannalta, merkittäviä ovat sellaiset julkaisussakin esiin nostetut (vrt. Idström) hyödyt
ja vaikuttavuudet, jotka liittyvät kirjojen lainaukseen, eli lukemiseen ja muihinkin
aineistolähtöisiin kirjastotoimintoihin. Yleinen kirjasto lisää yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan, kun se tukee kansalaisten lukemista ja näin lisää heidän hyvinvointiaan. Yhteiskunnalliset ja taloudellisetkin hyödyt voivat näkyä myös tätä kautta
ilman että kirjastoa käytetään instrumenttina muiden tavoitteiden toteuttamiseen
(ks. myös Tuomi 2016, 24).
8.4

III institutionaalinen muutos: luvun 8 reflektio

IFLA:n trendiraportti (2013; päivitetty 2016) asemoi yleisen kirjaston lähitulevaisuuden instituutiona. Siinä todetaan yleinen kirjasto lähtökohtaisesti informaatioyhteiskunnan toimijaksi, jossa uudet teknologiat ja niiden kehittyminen määrittävät
kirjaston toimintakentän (= informaatioympäristö) ja rajaavat sen alueen, jossa
yleisellä kirjastolla on rooli. Tämä rooli linkittyy digitaaliseen ja verkkomaailmaan,
jossa kirjaston tehtävä on suojella kansalaisten demokraattisia oikeuksia ja taata
vapaa pääsy tietoon ja informaatioon. (IFLA 2013.) Tehtävät sitoutuvat yleisten
kirjastojen perinteisiin arvoihin demokratiaan ja tasa-arvoon, mutta ovat mahdollisesti hyvin kaukana yleisten kirjastojen käytännön työstä ja kirjastonkäyttäjän arkipäivästä.
Trendiraportissa kuten esimerkiksi aiemmin esillä olleissa yleiset kirjastot tietoyhteiskuntaan asemoineissa ohjelmallisissa asiakirjoissa yleiset kirjastot sitoutetaan laajempien yhteiskunnallisten päämäärien toteuttamiseen. Uudet päämäärät
ovat aina myös tuoneet mukanaan uusia palveluja, joilla tavoitellaan niin sanottuja
ei-käyttäjiä. Kun toisaalta tarkastellaan esimerkiksi Kansalliskirjaston kirjastonkäyttökyselyn tuloksia vuodelta 2013, saadaan arkisempi käsitys siitä, mitä kirjastoa käyttävät kansalaiset sen palveluilta Suomessa odottavat. Se osoittaa edelleen,
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kuten aikaisemmatkin kyselyt, että kirjastonkäyttö on edelleen aineistolähtöistä
(taulukko 3). Muistutettakoon tässä, että jo kirjastoliikkeen alkuaikoina kirjastolle
asetettiin erilaisia aatteellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta kirjastonkäyttäjille riitti, että kirjasto tarjosi luettavaa (vrt. Vatanen 20012, 192; tark. luku 5.1, 5.3).
Taulukko 3. Kirjastonkäyttökysely vuonna 2013 (Kansalliskirjasto 2013).
No Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa?

Mainittu

Ei mainittu

(% vastaajista) (% vastaajista)
1 Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa

93.6

6,4

2 Luen lehtiä

51,2

48,8

3 Tutustun aineistoihin

39,9

60,1

4 Haen tietoa tietystä aiheesta

29,4

70,6

5 Vietän aikaa kirjastossa

21,6

78,4

6 Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin (esim.

17,5

82,5

17,3

82,7

8 Käytän neuvonta- tai tietopalveluja

15,2

84,8

9 Luen kirjoja

15,1

84.9

10 Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin

14,2

85,8

11 Tapaan ystäviä tai muita ihmisiä

10,9

89.1

12 Kopioin, tulostan tai skannaan

9,7

90,3

13 Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti

9,0

91,0

näyttelyt, kirjailijavierailut tai lukupiirit)
7 Käytän kaukopalvelua (pyydän tilaamaan aineistoa muista
kirjastoista)

lukemiseen, internetin käyttämiseen tai pelaamiseen)

14 Käytän omaa tietokonetta

5,6

94,4

15 Kuuntelen musiikkia

2,5

97,5

16 Opiskelen tai työskentelen ryhmässä

1,7

98,3

17 Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin (esim. tiedonhaun

1,8

98,2

1,2

98,8

opastus tai tietokoneen käytön opastus)
18 Digitoin tai edition

Kirjastonkäyttökyselyn tulokset osoittavat, että yleisen kirjaston perinteiset palvelut ovat edelleen kaikkein käytetyimpiä. Näitä palveluita taulukossa edustavat järjestysnumerot 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16. Jos myös viidennellä sijalla ollut
Vietän aikaa kirjastossa katsotaan tietyssä mielessä perinteiseksi tavaksi käyttää
kirjaston palveluja, on ensimmäinen niin sanottu uusi palvelu vasta sijalla 10.
Sijalle 10 sijoittunut Käytän kirjaston tietokoneita edustaa siis uusia tietoyhteiskuntalähtöisiä palveluja, joiksi voidaan lukea myös palvelut 12, 14, 17, 18.
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Näistä vain tietokoneen käyttö sai yli kymmenen prosenttia maininnoista94. Näistä
palveluista kuitenkin kaikki muut paitsi Digitoin ja editoin, ovat kuuluneet kirjastojen palveluihin jo yli kymmenen vuotta. Tosin kaikkia tietoyhteiskunta-palveluja
eivät luonnollisesti kaikki kirjastonkäyttäjät ollenkaan tarvitse, mutta niin voidaan
sanoa myös perinteisistä palveluista. Esimerkiksi musiikin kuuntelu ei ole enää
mahdollistakaan kovin monessa kirjastossa.
Tietoyhteiskunnan kirjaston tarkoitus oli (vrt. Kirjastopoliittinen ohjelma, Kirjastostrategia) tarjota kansalaisille mahdollisuuksia erityisesti erilaisten tietoteknisten palveluiden hyväksikäyttöön kirjastossa, joihin tuli sisältyä myös opastus
erilaisten ohjelmien ja välineiden käyttöön. Käyttökyselyn tuloksista selviää muun
muassa, että kirjastonkäyttäjät eivät olleet kovin kiinnostuneita kirjaston tarjoamien tietokoneen- tai ohjelmienkäytön tai tiedonhaunopetuksista. Vain 1,8 % oli
käyttänyt hyödykseen tätä palvelua. Aikaisempiin kyselyihin verrattuna mainintojen määrä oli säilynyt lähes ennallaan (2008 1,4 % ja 2010 1,9 %).
Kysyttäessä, miten hyvin tietoyhteiskunta-palvelut kuten Kirjaston tarjoamat
verkkolehdet ja e-kirjat vastaavat kirjastonkäyttäjien tarpeita suuri osa vastaajista
(73,5 % ja 74,8 %) vastasi, että En osaa sanoa, mikä voitaneen tulkita, että kirjastonkäyttäjät eivät katso niitä erityisen tarpeellisiksi. Kaikissa muissakin verkkokirjaston tarpeellisuuteen ja tarjontaan liittyvissä kysymyksissä vastausvaihtoehdon
En osaa sanoa valitsi selkeästi suurin osa vastaajista.
Kirjaston eri toimintojen merkitystä kysyttäessä tärkeimpänä pidettiin, että kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat kirjastonkäyttäjän tarpeita. Tätä piti erittäin tärkeänä 56,2 % ja melko tärkeänä 30,7 % vastaajista. Tarjonnan vastaavuutta
piti hyvänä 40,7 % ja erittäin hyvänä 39,2 %. Vastaavuus ja tärkeys eivät siis painetun materiaalin osalta täysin vastanneet kirjastonkäyttäjien tarpeita.
Uuden sosiaalisen tai yhteisöllisen kirjastomallin palveluja voidaan kyselyssä
katsoa edustavan vaihtoehdon Tapaan ystäviä tai muita ihmisiä (11) ja mahdollisesti myös vaihtoehdon Vietän aikaa kirjastossa (5), sekä Opiskelen tai työskentelen ryhmässä (16). Tosin nämä kaikki palvelut ovat tavalla tai toisella olleet kirjastossa aina tarjolla. Erityisesti nuoret ovat aina viettäneet vapaa-aikaa kirjastossa,
tosin sitä on aikaisemmin jopa paheksuttu häiritsevänä. Yhteisöllisyyteen tähtäävä
uuteen kirjastomalliin liittyvä kirjaston luonne kohtaamispaikkana kiinnosti vapaaajan vieton ja ystävien tapaamisen osalta noin kymmentä prosenttia vastaajista.

94
Vuonna 2008 tietokoneen käytön mainitsi 15,7 % ja vuonna 2010 16,3 %. (Kansalliskirjasto 2008;
2010).
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Kirjaston henkilökunnan palveluihin liittyvissä kysymyksissä paikalla olevaa
kirjastohenkilökuntaa arvostettiin ja se koettiin tärkeäksi. Henkilökunnan tavoitettavuus, palveluhalu ja kyky neuvoa koettiin erittäin tärkeäksi (72–76 % vastaajista).
Kuten edellä (luku 7.4) todettiin myöskään Niels Ole Porsin tekemässä kävijäkyselyssä tanskalaiset kirjastonkäyttäjät eivät olleet kovin kiinnostuneita käyttämään kirjastoa ”tilana” tai ”kohtaamispaikkana”, vaan mieluiten lainasivat kirjoja
ja muuta materiaalia. Samoja tuloksia saatiin muistakin vastaavista kyselyistä. Olisiko ”kirjastot sosiaalisena tilana” jonkinlainen uudenlainen ”myytti”, jolla haetaan
legitimiteettiä kirjastolle päättäjien taholta (vrt. Meyer & Rowan 1991, 41; Boin &
Christensen 2008, 289), kun kirjastojen määrärahat ovat vähenemässä, ja kirjastojen käyttökin on jonkin verran pienentynyt monissa maissa. Toisaalta kirjastoon
tilana liittyvät sosiaalisuuden, demokraattisuuden ja tasa-arvoisen tiedonsaannin
ajatukset eivät ole millään tavalla uusia kirjaston arvoja.
Merja Reijonen tutki väitöskirjassaan 1990-luvun puolivälissä yleistä kirjastoa
tilana ja kirjastohenkilökunnan ja asiakkaiden siihen liittämiä merkityksiä. Tutkimuksensa johtopäätöksissä hän muun muassa toteaa, että kirjastonkäyttäjille kirjasto tilana näyttäytyi edelleen ”myyttinä” sivistystä tukevasta rauhallisesta opiskelu- ja lukutilasta sekä lainattavasta materiaalista. Kirjaston henkilökunnalla ja
kirjastoinstituutiolla taas hänen mukaansa näyttäisi olevan ”yhteiskunnan määrittämät tavoitteet”, jotka eivät tue perinteisiä kirjastotilan ”myyttejä”. Kun kirjastoinstituutio näin pyrkii tuottamaan uutta kirjastokulttuuria ja kirjastossa toimimisen mallia eli uutta tilaa, tämä uusi käytäntö perustuu kirjastossa toimivien asiakkaiden ja henkilökunnan tilassa toimivien sosiaalisten suhteiden uudelleen rakentamiseen. (Reijonen 1995, 145.) Reijonen (sama) myös huomauttaa, että tämä uudelleen rakentuminen ei toteudu, jos asiakkaat eivät ole ”valmiita luopumaan perinteisistä positioistaan, jotka heillä liittyvät laajemmin osaksi yksilöllisiä arjen polkuja”.
Vaikka yleinen kirjasto instituutiona ja tilana on muuttunut eikä paluuta entiseen enää ole, keskustelu perinteisestä kirjastokulttuurista, kirjastosta uudenlaisena
tilana ja sen tarkoituksista jatkuu 2010-luvulla edelleen ristiriitaisena. Kuten 1990luvulalla myös 2010-luvulla kirjastosta instituutiona on vallalla kaksi erilaista, voisiko sanoa kirjastokäsitystä: toinen on kirjastonkäyttäjien ja toinen, kuten Reijonenkin määrittelee kirjastohenkilökunnan ja instituution. Kirjastonkäyttäjät liittävät yleiseen kirjastoon edelleen vahvasti traditionaalisia merkityksiä ja myös toimivat sen mukaisesti. Erilaiset media- ja muut keskustelut ja kirjoitukset ovat tästä
osoituksena (ks. esim. Julkunen, Pertti 2013; Saarinen, Sanna & Kati Tiirikainen
2015).
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Yksittäisten kirjastojen toimintakulttuurissa on edelleen kirjojen ja erityisesti
kertomakirjallisuuden lainaus keskeinen kirjastoa profiloiva toimintamuoto. Yleinen kirjasto näyttäisi olevan itsessään arvo kansalaisille, se ei ole ensisijaisesti väline joidenkin muiden arvojen, kuten hyvinvoinnin tavoittelemiseen. Kirjasto- ja
kulttuuripoliittisessa diskurssissa kirjasto on siis mahdollisesti legitimiteettinsä säilyttääkseen välineellistetty palvelemaan tavoitteita, jotka eivät lähtökohtaisesti
kuulu siihen institutionaaliseen alueeseen, johon yleinen kirjasto instituutiona rakentui. Yleisen kirjaston sekä professionaaliset että toiminnalliset resurssit ovat
syntyneet ja kehittyneet institutionaalisessa ympäristössä, jossa vallitsevat tietyt
historiallisesti syntyneet ja kehittyneet rationaliteetit ja käytänteet (ks. luku 4.2).
Näyttäisi toisaalta myös siltä, että nämä rationaliteetit ovat edelleen olemassa. Käsitykset niiden merkityksestä vain ovat mahdollisesti erilaisia.
Kaitavuori (2015) nosti esille myös NPM-ideologian ja korosti manageristisen
johtajuusmallin merkitystä uudessa museoajattelussa. Kuten aikaisemmin on todettu (ks. luku 7), kirjastoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa oman lisänsä toimintojen uudelleen muotoiluun toi uusliberalistiseen ajatteluun liittyvä uuden julkisjohtamisen oppi (NPM). David McMenemyn (2007b, 446) mukaan manageristinen
johtaminen on uhka kirjastojen professionalismille erityisesti, koska sen eetos on
erilainen. Kirjastoammattilaisella ei tulisi olla palvelujentarjoamisen suhteen mitään ideologista ohjelmaa, koska ainoa oppi pitäisi olla paras mahdollinen palvelu
kaikille (sama). Kun McMenemy puhuu manegeristiseen johtamiseen liittyvistä
uhista, hän tarkoittaa ajattelutavan mukanaan tuomaa uutta ideologialähtöistä palveluajattelua, joka mahdollisesti syrjäyttää laatuajattelun kirjastopalvelujen kehittämisessä (vrt. Usherwood). Kirjastojen palvelujen kehittäminen ei välttämättä lähdekään siitä, että ne tai niiden palvelujen käyttäjät tarvitsisivat niitä, vaan koska
uusi ideologinen ajattelu niin edellyttää, McMenemy korostaa (sama, 448).
Yhdysvaltalainen Ed D’Angelo puolestaan puhuu postmodernista kulutuskapitalismista, joka uhkaa myös kirjastoja. Hän (2006, 113) toteaa, että kun yleisten
kirjastojen missio oli ennen ylläpitää ”rationaalista public sphere -keskustelua”, ne
ovat nyt vajonneet tarjoamaan kuluttajille informaatiopalveluja. Sekä kirjaston
suhde asiakkaisiinsa että kirjastot organisaatioina ovat täten muuttuneet (sama).
D’Angelo myös kysyy, miksi kirjallisuuspalveluiden taso on kirjastoissa laskenut
ja vastaa, että syy ei ole kirjastonhoitajissa, vaan siinä että kirjastoissa panostetaan
enemmän asiakaspalveluun kuin kirjallisuusneuvontapalveluihin (sama, 121).
Koulutuksessakin pidetään hänen mukaansa tärkeämpänä opastamista asiakaspalveluun kuin kirjallisuusneuvontaan ja lukemisen edistämispalveluihin (sama).
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Nanna Kann-Christensen ja Gitte Balling (2011) halusivat selvittää, miten
NPM:n logiikka näkyi Tanskan yleisten kirjastojen tekemässä kirjallisuuden edistämistyössä (ks. myös luku 3.2.3). Tutkimustaan varten he kehittivät kolmen P:n
mallin, jossa kolmella osapuolella, kulttuuripolitiikalla (Policy), kirjastoammattilaisilla (Profession) ja NPM:lla (Public Management), he olettivat olevan omat institutionaaliset toimintakenttänsä ja intressinsä suhteessa kirjallisuuden edistämistyöhön: kulttuuripolitiikan näkökulma on poliittinen ja yhteiskunnallinen, kirjastoammattilainen taas näkee toiminnot käytännön ja NPM hallinnon ja tehokkuuden
kannalta. Tutkimuksessa analysoitiin näiden kolmen tekijän välisiä mahdollisia
konflikteja ja toisaalta yhdistäviä tekijöitä. (Kann-Christensen & Balling 2011,
102.)
NPM:n vaikutus kulttuuripolitiikkaan näkyi Kann-Christensenin ja Ballingin
mukaan esimerkiksi siinä, että käyttäjä pitää kyetä määrittelemään tilastollisesti
(sama, 215). Tähän päästäisiin mahdollisimman kontakti-riippumattomalla konseptilla, jolla tavoitettaisiin myös ei-käyttäjät. Tällöin verkkopalvelujen lisääminen
on käytännöllinen ratkaisu. Ammattilaiset taas kyselyn mukaan edelleen arvostavat
korkealle asiakas-kontakteja ja omaa kirjallisuustietämystään sekä kirjallisia keskusteluja asiakkaiden kanssa. Kirjastoammattilaiset ymmärsivät kuitenkin kävijämäärien lisäämisen ja ei-käyttäjien tavoittamisen merkityksen. Tähän ratkaisuna
pidettiin erilaisia kirjallisuustapahtumia, joilla kirjasto saa näkyvyyttä.
(Sama, 215–216.)
Tutkimuksessa selvisi, että kulttuuripolitiikan ja kirjastoammattilaisten näkemykset erosivat keskeisesti siinä, että kulttuuripolitiikan sektorilla kirjallisuuden
edistämisen tavoitteet olivat välineellisiä liittyen ensisijaisesti kirjaston sosiaalisen
roolin ja tietoyhteiskuntatavoitteiden korostamiseen, kun taas kirjastoammattilaisten tavoitteet liittyvät enemmän lukemisen edistämiseen (sama).
Kolmas institutionaalinen muutos siis tapahtui 2010-luvulla yleisessä kirjastossa kohti edelleen laajennettuja kirjastopalveluja. Nämä laajennukset näkyvät
konkreettisesti tilalähtöisenä kirjastomallina, jossa erilaiset palvelutoiminnat ja tarjonta pyritään erottamaan toisistaan. Kuitenkin myös kaunokirjallisuus ja kaunokirjallisuuslähtöinen palveluajattelu ovat säilyneet yleisen kirjaston toiminnassa.
Muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamissa yleisten kirjastojen kehittämishankkeiden perusteluissa on vuodesta 2012 lähtien erikseen mainittu ”lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistäminen” (Jakonen 2015, 52).
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Lukemisen edistämiseen onkin vuosien 2012 ja 2015 välillä myönnetty kolmanneksi eniten rahaa; suurimmat avustukset on myönnetty vuonna 2015, (sama, 58–
59)95.
Kirjallisuudella ja erityisesti kaunokirjallisuudella on yleisessä kirjastossa
eräänlainen itsestään selvä asema. Kun eri yhteyksissä kyseenalaistetaan tai kritisoidaan nykyaikaisen yleisen kirjastolaitoksen monitulkintaista roolia ”oppimis-,
elämys-, tapaamis- ja esiintymistilana”, voidaan esittää vasta-argumenttina, että
tämä institutionaalinen ”uusi suunta” ei korvaa yleisen kirjaston roolia kaunokirjallisuutta tai lukemista edistävänä instituutiona. Tarkoitus on vain lisätä kirjaston
palveluja. Yleisten kirjastojen toiminnan laajeneminen ei-kirjastotoiminnallisille
alueille voi kuitenkin olla uhka kirjaston perinteisille toiminnoille, jos se ei itse
määrittele omaa erityistä rooliaan esimerkiksi juuri kaunokirjallisuuteen liittyvien
erityispalvelujen tarjoajana.
Yleisille kirjastoille voidaan ulkoapäin asettaa tehtäviä tai tavoitteita, jotka
haastavat niiden legitimiteetin instituutiona, joille esimerkiksi kirjallisuus ja lukeminen ovat keskeisiä toiminnallisia ja rakenteellisia institutionaalisia sidoksia. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Helsingin kaupunginkirjaston Kirjasto asukkaiden
toiminnan tukena -hanke, joka toteutettiin Vallilan lähikirjastossa 2014-2015 96 .
Hankkeen käynnistäjänä toimi Helsingin kaupunginjohtaja (Helsingin kaupunginkirjasto 2015, 4)97
Hankkeen lähtötavoitteena oli muun muassa asiakkuuden käsitteen muuttaminen. Toisaalta mainitaan, että kirjaston tilat ja palvelut eivät enää ole ensisijaisesti
tarkoitettu niille, joilla on kirjastokortti, eli perinteisille kirjastonkäyttäjille. Esimerkiksi kirjaston ”luku- ja työskentelytilat järjestettiin uudelleen uudenlaiseksi
kaupunkitoimisto -kokonaisuudeksi, jossa asukkaat, järjestöjen edustajat, freelancerit ja yrittäjät voivat käyttää kirjastoa toimistonaan ja työskennellä tarvittaessa
koko päivän” (sama, 17). Hankkeen raportissa ei enää puhutakaan perinteisistä kirjastonkäyttäjistä tai heille tarkoitetuista palveluista. Kirjoja tai kirjallisuutta ei
myöskään mainita. Voitaneen kuitenkin olettaa, että kirjastossa kirjallisuus on edelleen saatavilla, ja kirjojen lainaajatkin saavat perinteistä palvelua. Nämä palvelut

95
Eniten avustuksia on myönnetty nimikkeellä kirjastopalvelujen kehittäminen ja seuraavaksi eniten
verkkopalvelujen ja tietojärjestelmien kehittämiseen (Jakonen 2015, 58–59).
96
Hankeraportissa (2015, 20–21) huomautetaan, että samanlaisia linjauksia on tehty muissakin Helsingin lähikirjastoissa.
97
”Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä käynnistää kokeiluhankkeen, jossa Vallilan kaupunginosakirjasto toimii alueensa asukkaiden toiminnan tukijana ja asukkaiden omatoimipisteenä” (Helsingin kaupunginkirjasto 2015, 7).
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nähdään kuitenkin, kuten edellä huomautettiin, ilmeisesti itsestään selvinä. Priorisointi sekä rahoituksen että henkilökunnan osaamisen suhteen voi kuitenkin merkittävästikin vaikuttaa siihen, miten ja minkälaisena kirjallisuuspalvelut kirjastossa
säilyvät.
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OSA III: …VAI SITTENKIN MAHDOLLISUUS
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9

Kirjallisuusjärjestelmälähtöinen yleinen
kirjasto

Tässä tutkimuksen osassa III luvussa 9 pohditaan mahdollisuutta, että suomalainen
yleinen kirjasto määrittelisi itsensä uudelleen siinä institutionaalisesti muodostuneessa kontekstissa, jossa kaunokirjallisuudelle ja siihen liittyville erityispalveluille annettaisiin keskeisempi rooli kuin se, mikä nykyisistä ohjelmallisista ja strategisista asiakirjoista on luettavissa.
Kun tutkimuksen osassa I kuvataan kirjallisuusjärjestelmää ja yleisen kirjastolaitoksen suhdetta siihen, luvussa 9 palataan siinä esitettyihin kysymyksiin. Voisiko
korostamalla funktioita, tai roolia, joka yleisellä kirjastolla on kirjallisessa järjestelmässä olla mahdollisuuksia vaihtoehtoiseen kirjastokäsitykseen ja mahdollisesti
yleisen kirjaston tulevaisuuden rakentumiseen. Edelleen osan II kysymyksenasetteluun liittyen kysytään myös, miten yleinen kirjasto voisi rikastuttaa suomalaista
kirjallista järjestelmää, kun huomioidaan sen erityislaatuiset toiminnalliset ja ammatilliset metodit ja asema suomalaisessa yhteiskunnassa julkisena kulttuurilaitoksena.
Edellä kuvattu kysymyksenasettelu on toisaalta nähtävä osan II suomalaisen
yleisen kirjaston historiallis-argumentatiivisen tarkastelun kontekstissa. ”Kirjallisuuslähtöisen yleisen kirjaston” ajatuksen taustalla ovat ennen muuta se kehityshistoria ja ne perustavanlaatuiset institutionaaliset muutokset, joita tämän tutkimuksen valossa suomalaisessa yleisessä kirjastossa voidaan nähdä tapahtuneen.
Niiden seurauksena voidaan 2010-luvulla katsoa syntyneen myös eräänlainen uusi
kirjastokäsitys (vrt. niin sanottu Tanskan uusi kirjastomalli luku 8), jossa erityisesti
tilan ja tapahtumien merkitys korostuu kokoelman kustannuksella. ”Kirjallisuuslähtöisessä kirjastokäsityksessä” korostus voidaan nähdä päinvastaisena. Huomautettakoon, että kokoelmalla ei tässä tarkoiteta vain fyysistä kokoelmaa, vaan
lähtökohtaisesti kokoelmatyöksi sanottua kirjastotyön aluetta.
Tutkimuksen tässä osassa kysytään myös, löytyykö yleisen kirjaston rooli tulevaisuudessa kulttuurin vai kulutuksen alueelta, ja kumpi rooli olisi sille sen traditionaalinen ja professionaalinen synty- ja kehityshistoria huomioiden luonteenomaisempi. Tarjoaisiko tiiviimpi sitoutuminen kaunokirjallisuuteen ja kirjalliseen
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järjestelmään sille omaleimaisemman ja autonomisemman institutionaalisen aseman yhteiskunnassa.98 Sama kysymys voidaan esittää koko kaunokirjalliselle järjestelmälle, kun kirjailijoiden, kustannustoimittajien tai kriitikoiden roolit muuttuvat entistä enemmän kulutusyhteiskunnan tarpeiden ja tavoitteiden määrittämiksi.
Minkälaisen vaihtoehtoisen toiminta-alueen yleinen kirjasto voisi tarjota ei-kaupallisena instituutiona muille kirjallisuusjärjestelmän toimijoille.
Tässä vaiheessa on tarpeellista tehdä kolme rajauksen luonteista lähtöoletusta,
jotka on huomioitava, kun seuraavassa tuon esille, mitä kirjallisuuslähtöisen kirjastoajattelun mahdollisuudella tarkoitan.
Yleisen kirjaston toimintoihin kuuluvat tänä päivänä musiikkikirjastotyö ja lasten- ja nuortenkirjastotyö vakiintuneine työ- ja toimintatapoineen. Lasten- ja nuortenkirjastotyössä esimerkiksi lukemisen edistäminen ja siihen innostaminen ovat
aina olleet keskeistä ja jopa määrittävää. Toisin sanoen esittämäni vaihtoehtoisen
ajattelun mahdollisuus liittyy ensisijaisesti aikuisille tarkoitettuun kirjastotyön alueeseen. Musiikkikirjastotyö taas on taiteen alueeseen kuuluvana yleisten kirjastojen
palvelu- ja toimintamuotona rinnakkainen kaunokirjallisuuslähtöiselle ajattelulle.
Monia esittämiäni järjestelmälähtöisiä näkökulmia voidaan hyvin soveltaa myös
musiikkikirjastotyöhön.
Toinen rajaus liittyy tämän tutkimuksen fokukseen. Tutkimuksen kohteena on
sen kirjallisuusjärjestelmälähtöisen luonteen vuoksi ensisijaisesti kaunokirjallisuuden asema yleisessä kirjastossa. On kuitenkin huomioitava kirjaston rooli laajemmin kirjallisen sivistyksen kontekstissa, eli esittämässäni kirjallisuuslähtöisessä
kirjastoajattelussa ei haluta rajata pois muutakaan kirjallisuutta, mutta esimerkiksi
ne kirjastoammatillisuuden osa-alueet, joita kuvataan tutkimuksen luvussa 3.2 lähtökohtaisesti liittyvät kaunokirjallisuuteen.
Kolmannen rajauksen teen sen suhteen, mikä on suomalaisen yleisen kirjaston
tehtävä kotimaisen kirjallisuuden edistämisessä. Yleisellä kirjastolaitoksella sen
institutionalisoitumisvaiheessa oli tietty kansallinen tehtävä kotimaisen kirjallisuuden tukemisessa. Kaunokirjallisen järjestelmän näkökulmasta se samoin sitoutui
voimakkaasti samaan arvomaailmaan, mikä näkyi esimerkiksi kirjavalintapolitiikassa. Tänä päivänä yleisen kirjaston kirjavalinta kuitenkin palvelee ennen muuta
98
Huomautettakoon tässä, että musiikki ja sitoutuminen musiikin järjestelmään voidaan myös katsoa
kuuluvan yleisen kirjaston toiminta-alueeseen. Musiikillakaan ei ole muuta julkista organisaatiota, jolla
olisi erityinen vastuu esimerkiksi niin sanotun ”pitkän hännän” säilyttämisestä. Tämän tutkimuksen fokuksena on kaunokirjallisuus ja sen suhde yleiseen kirjastoon, mutta voidaan perustellusti myös kysyä,
minkälainen kulttuurinen, historiallinen ja yhteiskunnallinen vastuu yleisellä kirjastolla on musiikin alueella, ja mikä on yleisen kirjaston asema musiikin järjestelmässä: sen säilyttämisessä, välittämisessä ja
edistämisessä. Tällainen analyysi tukisi hyvin jatkotutkimuksena tämän tutkimuksen tarkoitusta.
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nykyisiä ja tulevaisuuden lukijoita, joten suomennettu kirjallisuus on lähtökohtaisesti tasa-arvoisessa asemassa kotimaisen kirjallisuuden kanssa. Kirjastolaitos on
kuitenkin edelleen sidottu suomalaiseen kirjallisuusjärjestelmään muun muassa
kirjailijoille maksettavilla kirjastoapurahoilla ja -korvauksilla. Toisaalta myös suomalaiset kirjailijat ja kustantajat kirjallisuusjärjestelmän toimijoina ovat luonnollisesti etuoikeutetussa asemassa yleisen kirjaston muiden toimintojen näkökulmasta.
9.1

Haasteet ja mahdollisuudet

Luvussa 8.4 sen lopussa viitataan siihen, että kaunokirjallisuutta ja sen saatavuutta
yleisistä kirjastoista pidetään itsestään selvänä. Se voi muodostaa myös uhkan, jos
tätä itsestään selväksi koettua aineistolajia ei huomioida riittävästi, kun yleisten kirjastojen toimintoja priorisoidaan tai toimintakenttää määritellään. Ruotsalainen kirjallisuuden professori Magnus Persson (2013, 9) huomauttaakin, että kirjaston henkilökunnan asenteissa ja kirjaston toiminnoissa laatuun, valintaan ja kirjallisuuden
lajeihin liittyvät peruskysymykset jäävät aikojen kuluessa kehitetyiksi käytännöiksi,
joita ei enää säännöllisesti päivitetä. Kuten tässäkin tutkimuksessa on käynyt ilmi,
kirjastojen ohjelmissa, strategioissa ja linjauksissa kaunokirjallisuuden ja lukemisen merkitys kirjastojen toiminnoissa voidaan kyllä mainita, mutta perusteita tai
toimintamuotoja ei tarkemmin pohdita tai määritellä, eli Perssonia (sama, 10) lainaten missään tai millään tasolla ei selkeästi ilmaista kaunokirjallisuuteen liittyvän
työn strategioita.
Persson (sama, 9) jatkaa, että itsestäänselvyys voi himmentää myös sen tosiasian, että kirjallisuuden lukeminen ja -välitys ovat kokonaan uudessa kulttuurisessa ja mediateknisessä tilanteessa, mikä vaatii uusia vastauksia peruskysymyksiin, kuten mitä, miten ja miksi pitäisi omistautua kaunokirjallisuudelle. Vaikka kirjastoissa on kehitetty suuri määrä erilaisia metodeja kirjallisuuden edistämiseen, ja
käytössä on myös kaikki sosiaalisen median tarjoamat keinot, keskustelua esimerkiksi kirjallisuuden laadusta, valintaperusteista, genreistä tai kirjallisesta mausta ei
kirjastossa hänen näkemyksensä mukaan käydä riittävästi (sama). Kuten tässäkin
tutkimuksessa (luku 3.2) osoitetaan, kirjastoammatillinen työ kaunokirjallisella
kentällä voi olla monipuolista ja erikoistunutta, mutta mahdollisesti tänä päivänä
pyritään tietoisesti välttämään esimerkiksi kirjastonhoitajuuteen aikaisemmin liitettyä ”portinvartijan” roolia, johon kaikenlainen laatu- tai valintaperustekeskustelu
helposti liitetään. Keskustelu laadusta ei kuitenkaan enää tarkoita keskustelua korkeakirjallisuuden ja viihteen suhteesta. Laatuajattelu ei ole elitismiä, mutta esimer201

kiksi Bob Usherwood (2007, 128–129) huomauttaa, että kirjastonhoitajan professionaaliseen arvostelukykyyn kuuluu ”tunnistaa ero laadun ja massatuotetun hölynpölyn populistisen viehätyksen välillä”. Eron tunnistaminen kuuluu siis ammattitaitoon, mutta se ei välttämättä määritä kirjavalintaa.
Perssonin (2013, 12) havaintojen mukaan kaunokirjallisuuden itsestään selvä
asema kirjastoissa on johtanut myös eräänlaiseen ”myyttiin” kirjallisuuden ja lukemisen hyvää tekevästä vaikutuksesta: ”[T]ämä myytti pitää ottaa keskustelun ja
reflektion kohteeksi, se pitää haastaa ja panna peliin”; moralistinen puhe esimerkiksi uusien medioiden haitallisista vaikutuksista ei lisää lukemisen suosiota, hän
huomauttaa (sama). Mielenkiinto kirjallisuutta kohtaan voidaan herättää korostamalla kirjallisuuden omaa luonnetta mediana, sitä miten se muuttuu ja miten se
suhtautuu muihin medioihin Persson korostaa (sama, 32). Myös Siegfried J.
Schmidt huomauttaa kirjallisuuden merkityksestä suhteessa uusiin medioihin ja
muun muassa siitä, miten ne nykyaikana hyödyntävät kirjallisia tekstejä (2010, 8;
ks. myös luku 2.3 Kaunokirjallisuus viestinnällisessä kontekstissa). Toisaalta kaunokirjallisuushan on kautta aikain jatkanut elämäänsä esimerkiksi elokuvakäsikirjoitusten kautta.
Kun nykyään nostetaan esille yleisen kirjaston merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille (ks. luku 8.3), tilaisuus avautuu myös keskusteluun siitä, miten kirjasto
voi lisätä lukemis- ja kirjallisuuspalveluillaan yleistä hyvinvointia. Jos yleinen kirjasto käyttäjäkyselyiden 99 mukaan lisää kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla
heille muun muassa lukemista100, tämä haaste pitää ottaa vakavasti, ja kysyä miten
kirjaston tarjoamaa kaunokirjallisuutta voitaisiin käyttää entistä paremmin kansalaisten hyödyksi (ks. myös Tuomi 2016, 24). Pitää korostaa kirjallisuuden omaa
arvoa mediana, kuten Persson huomauttaa ja lukemisen merkitystä ihmiselle. Hyvä
lukutaito ei ole vain avain medialukutaidolle, kuten korostettiin esimerkiksi Kirjastopoliittisessa ohjelmassa (2003) ja Yleisten kirjastojen strategiassa (2010) (ks.
luku 7.1 ja 7.2), vaan arvo itsessään ja avain kaunokirjalliseen maailmaan.
Tutkimuksen pääotsikossa kuvataan kaunokirjallisuus yleiselle kirjastolle ”haasteena, rasitteena ja mahdollisuutena”. Vaikka kaunokirjallisuus on yleiselle kirjastolle ollut koko sen historian ajan tietynlainen haaste ja mahdollisesti
rasitekin, se on aina ollut myös mahdollisuus. Kaikki nämä ulottuvuudet ovat nähtävissä suomalaisen yleisen kirjaston kehityshistoriasta. Kuten tutkimuksessani
99

Kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yleinen kirjasto
on parantanut heidän elämänlaatuaan joko huomattavasti tai jonkin verran (Kansalliskirjasto 2013).
100
Aineistojen lainaus ja hyvät kirjallisuuskokoelmat ovat tärkeimpiä syitä käyttää kirjastoa (Kansalliskirjasto 2013).
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olen vertailuaineistoa hyväksikäyttäen osoittanut, samanlaisia piirteitä on nähtävissä myös kansainvälisesti.
Haasteeksi kaunokirjallisuus muodostui heti yleisen kirjastolaitoksen alkuvuosikymmeninä, ja haasteet tulivat erityisesti kirjastonkäyttäjien taholta. Samanaikaisesti kirjastoliikkeen syntymisen kanssa 1700–1800-luvulla syntyi myös moderni
kirjallisuusjärjestelmä kaupallisine kustannus- ja kirjakauppatoimintoineen. Sen
toiminnalle edellytyksenä oli lukuhalun ja lukuharrastuksen lisääntyminen. Romaanikirjallisuuden synty on merkittävää lukuhalun kehittymisen kannalta, mutta
aluksi lukutaidon puute rajoitti lukemisen vain ylempien yhteiskuntakerrosten harrastukseksi. Kustannus- ja kirjakauppatoiminnan kasvaessa ja kirjojen levityksen
helpottuessa ja kansainvälistyessä, kiinnostus lukemiseen heräsi myös kansan keskuudessa. Tiivistäen voidaan sanoa, että kun koululaitos opetti potentiaaliset kirjastonkäyttäjät lukemaan, alettiin kansankirjastolta vaatia luettavaa.
Romaanikirjallisuudesta tuli haaste, johon kirjastoliikkeen oli vastattava.
Vaikka romaanikirjallisuus mahdollisesti uhkasikin kirjaston tiedollis-sivistyksellisiä tavoitteita, samanaikaisesti niiden lainaus kasvatti kävijämääriä. Tässä instituution rakentamisen prosessissa kirjastonkäyttäjät tavallaan ”voittivat”, ja kaunokirjallisuuspalveluista kasvoi vähitellen yleisten kirjastojen keskeisin palvelumuoto.
Kun yleisten kirjastojen toiminta-aluetta alettiin 1960-luvulla muuttaa aluksi
tietyssä mielessä takaisin tiedolliseen ja laajennettujen kulttuuripalvelujen suuntaan (muutoksen I vaihe), sitten 1990-luvulla tietoyhteiskunnan kirjastoksi (II
vaihe), ja vähitellen kaunokirjallisuuspalveluista tuli vain yksi palvelumuoto monien joukossa, kaunokirjallisuus säilyi koko prosessin ajan jonkinlaisena haasteena
ja osittain rasitteenakin. Kirjastonkäyttäjät halusivat pitää kaunokirjallisuuden ja
siihen liittyvät muut toiminnot kirjastopalvelujen keskiössä. He myös monella
muulla tavoin priorisoivat yleisestikin kokoelmalähtöisyyden palveluissa. Tämän
osoittavat muun muassa eri aikoina tehdyt kirjastonkäyttö- ja lukijakyselyt.
Kirjastonkäyttäjien taholta tulleen haasteen ovat kirjastoammattilaiset kohdanneet asiakaspalvelun kautta päivittäisessä työssään. Yleisiä kirjastoja hoitaneiden
ammattilaisten ammatilliseen statukseen kuuluikin jo varhain tietynlainen kaunokirjallisuusorientoituneisuus. He olivat lukijoita itsekin, kuten Eskola (2004, 7)
huomauttaa.
Kann-Christensenin ja Ballingin mukaan instititutionaalisen logiikan ajatus on
voimakkaasti sisällä institutionaalisen tason professionaalisessa käytännössä, ja se
pitkälle identifioi ammatillista identiteettiä. Institutionaalisella logiikalla tässä tarkoitetaan sosiaalisesti rakentuneita, historiallisia malleja, jotka ovat syntyneet
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muun muassa käytännöistä, arvoista ja uskomuksista, joilla yksilöt tuottavat ja uudistavat materiaalista olemassaoloaan ja hankkivat merkitystä todellisuudelleen.
(2011, 104). Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, kaunokirjallisuuteen liittyvien
haasteiden ratkaiseminen takasi tietyllä tavalla yleiselle kirjastolle legitimiteetin.
Samalla syntyi myös kaunokirjallisuuteen liittyviä ammatillisia käytäntöjä ja arvoja,
jotka loivat merkitystä paitsi itse kirjastolle instituutiona myös professiolle. Kirjastonhoidon ammattitaidon keskiössä oli alusta alkaen kirjavalinnan taito, mutta osittain siihen liittyen, kirjastonhoitajat tunsivat vastuuta myös lukijoiden opastamisesta ”hyvään kirjallisuuteen”. Kannila muun muassa opasti heitä ohjaamaan lukijoita ”suunnitelmalliseen lukemiseen”, mikä edellytti kirjastonhoitajilta itseltään
hyvää perehtyneisyyttä kirjallisuuteen. Pitkäaikainen ja laajasti tunnettu kirjastotyölle ominainen lukemiseen ja kirjallisuuteen johdattava pedagoginen metodi on
myös niin sanottu lukuvinkkaus.
Kun esimerkiksi Kann-Christensen (myöh. Kann-Rasmussen) ja Balling (2011,
2014) tutkivat tanskalaisten kirjallisuuden edistämistyötä kirjastossa tekevien kirjastonhoitajien asenteita suhteessa uuteen johtamismalliin (NPM) ja kulttuuripoliittiseen ohjaukseen, he totesivat, että kirjastohoitajat ovat työssään paitsi käyttäjämyös kirjallisuusorientoituneita. He halusivat ensi sijassa, että käyttäjät saavat hyviä kokemuksia kirjastokäynnistään, mutta ennen kaikkea hyviä lukukokemuksia.
He eivät tähtää työllään ensi sijassa uusien kirjastonkäyttäjien tavoittamiseen, mikä
oli uuden johtamismallin ja hallinnollisen ohjauksen tavoitteena. (Kann-Christensen & Balling 2011, 114; Kann-Rasmussen 2014, 242, 251; tutkimuksesta tark.
luku 3.2.3 ). Kirjastonhoitajat kokevat siis nykyäänkin olevansa ensi sijassa lukijan
ja kirjallisuuden asialla.
Vastaavaa tutkimusta suomalaisten kirjastonhoitajien asenteista kirjallisuuden
edistämistyöhön ei ole tehty, mutta Max Peltosen opinnäytetyössä (2016), jossa
vertailuaineistona käytettiin edellä mainitun tanskalaistutkimuksen tuloksia, saatiin
suomalaisten kirjastoammattilaisten asenteista samansuuntaisia tuloksia. Suomalaiset kirjastoammattilaisetkin kokivat, että kirjallisuuden edistämistyötä tehtiin,
koska kirjastonkäyttäjät edellyttivät yleiseltä kirjastolta nimenomaan kirjallisuuteen liittyviä palveluja. Yhteistä oli myös se, että Peltosenkin tutkimukseen osallistuneet mainitsivat olevansa itse lukijoita. (2016, 21.)
Myös kyselyssä (Tuomi 2010; ks. myös Tuomi 2011), jossa selvitettiin kirjastoammattilaisten kirjallisuuden tuntemusta ja sen merkitystä kirjastotyössä, selvisi,
että kirjallisuuden tuntemus koetaan kirjastotyöntekijän ammatilliseen statukseen
kuuluvaksi pääomaksi, jota tarvitaan jokapäiväisessä kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa (2011, 48). Kyselyyn vastanneista kirjastoammattilaisista myös selvä
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enemmistö näki sekä yleisen kirjaston että kirjastonhoitajan roolin hyvin kirjallisuusorientoituneena (sama, 48).
Pitää tosin huomioida, että edellä mainittuihin kyselyihin vastasivat mahdollisesti ne, jotka olivat ammatillisesti kaunokirjallisuusorientoituneita. Isto Huvilan
(2014) ruotsalaisille museo- kirjasto- ja arkistoalan ammattilaisille tekemä kysely
osoittaa, että tänä päivänä kirjastoalan ammattilaiset yleisesti kokevat teknologian
erityisen merkitykselliseksi ja linkittävät laadukkaat palvelut ja teknologian käytön
toisiinsa, vaikka kirjastonkäyttäjät Huvilan mukaan korostavat kirjoja kirjaston
voimavarana, mikä puolestaan käy ilmi useista kirjastonkäyttötutkimuksista. (Huvila 2014, 56.)
Kirjallisuusorientoitunut ammatillinen identiteetti edustaa näkemykseni mukaan myös tietynlaista professionaalista autonomisuutta, josta voi seurata paitsi
ammatilliseen minäkuvaan liittyviä haasteita, myös tietynlaisia ideologisia ristiriitoja. Näin erityisesti aikoina, jolloin kaunokirjallisuuspalveluja tai niihin kohdistuvaa ammatillista osaamista ei pidetä tai ei ole pidetty tärkeänä yleisessä kirjastoissa
eikä siihen kohdistuvassa kirjasto- tai kulttuuripoliittisessa ohjauksessa.
Kun tanskalainen Anders Ørum kartoitti erilaisia kirjastonhoitaja-identiteettejä
1990-luvulla, jolloin tietoyhteiskunta-ajattelu ohjasi kirjastoja, perinteisesti ajattelevilla kirjastonhoitajilla oli hänen mukaansa kulttuurinvälittäjäidentiteetti (kulturformidleridentitet). Heillä oli hyvät tiedot kirjallisuudesta ja kulttuurista ja he käyttivät näitä tietoja hyväkseen asiakkaiden kanssa kommunikoidessaan. (Ørum 1993,
38.) Oman haastattelututkimuksensa perusteella Ørum myös päätteli, että kulttuurinvälittäjäidentiteetin omaavat kirjastonhoitajat tunsivat syrjäytyvänsä, kun kokoelmapoliittinen keskustelu ja resursointi jäivät tietotekniikkaan keskittyvien toimintojen alle. Samalla paremmin näihin toimintoihin sopivan identiteetin omaavien henkilöiden työpanosta alettiin arvostaa enemmän. (sama, 38–40; vrt. Birdsall
luku 4.1 Yleisten kirjastojen institutionalisoituminen). Negatiivissävytteistä imagoa edustavaa kulttuurinvälittäjäidentiteettiä voidaan verrata tietynlaiseen ”portinvartija”-imagoon, joka kirjastonhoitajiin liitetään, kun ammattia arvostellaan liiasta
kasvatus- tai sivistyshenkisyydestä.
Kaunokirjallisuus kirjastolle mahdollisuutena on tämän pääluvun otsikkona
tarkoitettu paitsi siirtämään osan II temaattinen kysymyksenasettelu takaisin lähtöasetelmiin myös implikoimaan yhteyttä, joka sillä on osaan I. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvattiin yleisen kirjaston sidos kirjallisuusjärjestelmään ja tässä
osassa tuo yhteys katsotaan siis eräänlaiseksi taustaoletukseksi.
Seuraavassa tarkastellaankin niitä mahdollisuuksia, joita yhteistyö erilaisten
kirjallisen järjestelmän muiden toimijoiden kanssa yleiselle kirjastolle tarjoaa. Tätä
205

yhteistyötä tarkastellaan myös sekä kirjallisen järjestelmän että yleisen kirjaston
tulevaisuuteen liittyvät mahdolliset uhkat huomioiden. Lähtökohtana on, että yleisen kirjaston kirjallisuuslähtöinen toiminta ja toisaalta kirjallisuusjärjestelmän
muut toimijat voisivat kohdata siten, että yleinen kirjasto voisi säilyttää luonteensa
julkisena palvelulaitoksena, joka edistää omilla sille ominaisilla palveluillaan kirjallisuutta ja lukemista.
9.2

Kirjasto ja lukijat

Kirjalliseen järjestelmään kuuluu oleellisena osana kirjallisten tekstien vastaanotto,
eli lukijat. Vaikka kirjallisuusjärjestelmä ja sen toiminta on monella tavalla muuttunut ja muuttuu edelleen, eikä prosessi etene enää välttämättä yksinkertaisena tuotanto-välitys-vastaanotto-ketjuna, jossa jokaisella toimijalla on selkeästi määräytyvä toimenkuva, on kirjallisten tekstien siirtyminen kirjailijalta lukijalle kuitenkin
edelleen järjestelmän keskeinen funktio. Voidaan myös sanoa, että yleinen kirjasto
on vielä 2010-luvullakin suomalaisen kirjallisuuden monipuolisen leviämisen kivijalka, kuten myös Ilkka Mäkinen ja Jussi Ojajärvi (2013, 237) toteavat vertailtuaan
yleisten kirjastojen ja kirjakauppojen merkitystä nykyisessä lukemiskulttuurissa.
Vaikka kirjastojen lainoissakin mediasuosioon nostetut kirjat ja kirjailijat ovat hyvin edustettuina, romaanilainojen sisäinen kirjo on kuitenkin laaja verrattuna myydyimpien romaanien listaan. Kirjaston käyttäjät lukevat myös monipuolisemmin
eri kirjailijoiden tuotantoa. (Sama.)
Myös lainaustilastot osoittavat, että mitään hyvin suuria muutoksia ei ole tapahtunut kansalaisten kirjastonkäyttötavoissa, vaikka kirjastonkäytön sanotaankin
vähentyneen. Kaunokirjallisuuden lainaus ei ole mitenkään radikaalisti vähentynyt,
kun sitä tarkastellaan esimerkiksi suhteessa kirjastonkäyttöön, kaikkiin lainauksiin
tai kansalaisten mahdollisuuksiin lainata kirjallisuutta, kun kuitenkin kirjastojen
toimipisteitä on vähennetty rajusti viime vuosina.
Aikuisten kaunokirjallisuuden lainaus oli 2000-luvulla noin 31 % kaikista kirjalainoista ja 2010-luvulla se putosi noin yhden prosenttiyksikön verran. Määrällisesti tarkasteltuna aikuisten kaunokirjallisuuden lainaukset ovat vähentyneet vuosina 2011–2015 vajaalla kahdella miljoonalla (noin 1,8 milj.). Kaunokirjallisuuden
hankinnat ovat samanaikaisesti pudonneet noin 70 000:lla ja kokoelmat supistuneet
noin miljoonalla niteellä (taulukko 4). (Suomen yleisten kirjastojen tilastot.) Kirjastoissa on myös tällä vuosikymmenellä tehty rajuja aineistopoistoja; esimerkiksi
vuonna 2015 poistettiin lähes kolme miljoonaa nidettä (sama). Tarkkoja lukuja siitä,
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kuinka paljon poistoista on kohdistunut kaunokirjallisuuteen, ei ole saatavilla. Voitaneen kuitenkin olettaa, että myös kaunokirjallisuutta on poistettu runsaasti, koska
kokoelmat ovat pienentyneet, ja hankinta on toisaalta vähentynyt.
Taulukko 4. Aikuisten kaunokirjallisuuden lainaukset, kokoelmat ja hankinnat Suomen
yleisissä kirjastoissa 2011–2015 (Suomen yleisten kirjastojen tilastot).
Aineisto
Kokoelmat
Hankinnat
Lainaukset
Poistot

2011

2012

2013

2014

10 740 303

10 513 595

10 355 583

10 064 227

2015
9 716 364

552 977

511 316

509 213

474 634

482 894

21 843 268

21 503 011

20 910 405

20 450 030

19 966 682

2 622 350

2 563 633

2 559 316

2 591 175

2 758 966

Tarjonnan väheneminen vaikuttaa yleensä negatiivisesti lainaukseen. Esimerkiksi
Irmeli Hovin (1984, 99) mukaan kokoelmien suuruudella tai hankintamäärärahoilla
ei ole itsenäistä vaikutusta lainaukseen, mutta kappalemääräisellä kirjahankinnalla
on. Toisaalta 1990-luvun laman aikana, jolloin kirjastojen kirjahankintamäärärahoja leikattiin rajusti, kirjalainaus pysyi samalla tasolla (esim. Kekki 1999, 16).
Tähän saattoivat vaikuttaa osaltaan kuitenkin yhteiskunnalliset tekijät, jotka lisäsivät kirjaston käyttöä, kun ihmisillä oli vähenevästi varoja muihin harrastuksiin.101
Opetusministeriön Kirjastostrategiassa 2010 (2003) lähtökohtainen visio oli
rakentaa Suomen kaikista kirjastoista niin sanottuja hybridikirjastoja. Se tarkoitti
muun muassa, että kaikki kuntien pää- ja sivukirjastot ja kirjastoautot tarjoavat
tasa-arvoisesti perinteisen palvelutoiminnan rinnalla myös digitaalisia palveluja
(OPM 2003, 12). Näihin uusiin virtuaalipalveluihin kuuluivat myös e-kirjat. Niiden
asema yleisissä kirjastoissa ei kuitenkaan vielä 2010-luvun puolivälissä ole ehkä se,
miksi se 2000-luvun alussa kuviteltiin.
E-kirjojen hankintoja, kokoelmia ja lainoja on valtakunnallisesti tilastoitu vasta
vuosilta 2014 ja 2015. Kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2014 noin 72 000 ekirjaa asiakkaiden käytössä102 (Suomen yleisten kirjastojen tilastot). Vuonna 2015
määrä oli pudonnut noin 28 000 kirjalla. Hankinnat puolestaan olivat vähentyneet
vuoden 2014 noin 47 000 kirjasta vuonna 2015 noin 20 000:een, eli kirjoja hankittiin yli puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. (Sama.) On vaikea tietää, mistä

101

Kaunokirjallisuuden lainauslukuja tarkasteltaessa on myös huomioitava, että kirjastojen toimipisteitä
on lakkautettu. Pää- ja sivukirjastojen määrä on kyseisenä aikana vähentynyt 795:stä 738:aan, eli niitä
on lakkautettu yhteensä 57.
102
Valitettavasti tilastot eivät erottele kirjallisuuden lajeja toisistaan kuten painettujen kirjojen osalta
tehdään jako tieto- ja kaunokirjallisuuteen.
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hankintojen väheneminen johtuu, kun kuitenkin lainauksessa, eli e-kirjoista puhuttaessa käyttökerroissa, tapahtui selvää nousua. Ne lisääntyivät yli 100 000:lla, eli
noin 15 000:sta noin 260 000:een. (Sama.)103
E-kirjojen käyttö on arkipäivää yliopisto- ja muissa tiedekirjastoissa, joissa kirjastojen aineisto perinteisesti muodostuu tietokirjallisuudesta. Romaaneja luetaan
kuitenkin vielä mahdollisesti pitkäänkin mieluiten painettuina versioina (vrt. luku
7.4). Myöskin tulevaisuuden lukijat, eli tämän päivän lapset ja nuoret näyttäisivät
priorisoivan virtuaalimaailmassa elämisestään huolimatta painettua kaunokirjallisuutta. Lukukeskuksen teettämä tutkimus (Tarvainen 2016) osoittaa, että neljäsluokkalaiset lapset kokivat painetun kirjan lukemisen myönteisemmin kuin tabletilta lukemisen. E-kirjojen lukemista pidettiin hauskana vaihteluna, mutta asetettaessa vastakkain e-kirja ja painettu suurin osa lapsista piti painetun kirjan lukemista
mielekkäämpänä. (Tarvainen 2016, 52.)
Uusi formaatti on vain uusi tapa lukea, mutta merkityksellisempää lukemisen
kannalta on, että lukemisen kulttuurit ovat muuttuneet. Vaikka lukeminen edelleenkin suurelle osalle lukijoista voi olla vain yksilöllinen virkistyksen tai jonkinlaisen
henkilökohtaisen tiedontarpeen täyttävä kokemus, on sen rinnalle noussut uusia yhteisöllisiä tapoja levittää lukukokemuksia. Nykyaikana lukemisen ympärille on rakentunut erilaista aktiivista toimintaa: lukijat ottavat osaa lukemiseen liittyviin äänestyksiin, pitävät lukupiirejä ja keskustelevat kirjoista sosiaalisessa mediassa (Saresma 2013, 247). Myös kirjastot osallistuvat tähän lukemiskulttuurin uudistumiseen tuottamalla asiakkailleen muun muassa mahdollisuuksia kirja-arvostelujen tekemiseen, keskusteluihin lukemistaan kirjoista tai kirjasuositteluihin. Kirjastojen
tietokantoihin myös lisääntyvästi tuotetaan bibliografisten tietojen lisäksi sisältötietoa erityisesti kaunokirjallisuudesta. Kirjastotyöntekijät ovat myös laajentaneet
kirjallisuuden esittelytoimintaansa sosiaalisen median suuntaan. Tämä verkkopalvelu on tuonut paitsi ammatilliseen osaamiseen myös laadullisesti toimintaan uusia
haasteita, koska verkkomaailmassa vastaavia toimijoita on muitakin.
Lukijat, niin sanotut kirjallisuudenharrastajat tai vain satunnaiset lukijat, jotka
kirjasto voi omin kirjastotyön metodein tavoittaa, voitaneen vielä nykyäänkin katsoa yleisen kirjaston merkittävimmäksi sidosryhmäksi. Jokaisella kulttuuri- ja taidelaitoksella on oma yleisönsä, jonka palvelemiseen se on kehittänyt erityiset työ-

103

Kirjastojen e-kirjojen hakua ja lainausta helpottamaan on kirjastot.fi-sivustolla103 avattu myös eKirjasto- niminen sivusto, johon on kerätty eri kirjastoissa saatavina olevia e-kirjoja. E-kirjaston kautta
kirjastonkäyttäjät pääsevät kirjastojen lainauskorteilla käyttämään omien kirjastojensa e-kirjakokoelmia.
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muodot. Yleisen kirjastossa on käytössä monia kaunokirjallisuuspalveluihin kehitettyjä työmuotoja, joita ei ole käytössä missään muussa instituutiossa. Voidaan
kuitenkin mahdollisesti kysyä, kuinka pitkälle näitä toimintoja profiloidaan ja tarjotaan erityisesti yleiselle kirjastolle ominaisina toimintoina. Löytävätkö lukijat
kirjaston tarjoamat kaunokirjallisuuspalvelut toisaalta muiden toimijoiden vastaavien palveluiden joukosta, ja toisaalta hyödyntääkö kirjasto riittävästi esimerkiksi
erikoislaatuista jatkuvuutta, ”pitkää häntää”, edustavaa kaunokirjallisuuskokoelmaansa palvelujen tuottamisessa. Perssoniin viitaten voidaan myös kysyä, pitäisikö
kirjastossa keskustella enemmän itse kirjallisuudesta ja sen merkityksestä lukijoille.
Tämä keskustelu voisi antaa uusia merkityksiä myös kirjastojen kaunokirjallisuustyölle.
Kulttuuri- ja myös yleisen kirjastotoimen tavoitteeksi on erityisesti 2010-luvulla asetettu yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Edistämällä lukemista kirjasto paitsi tukee yksittäisen kansalaisen hyvinvointia myös toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan tällä sektorilla (tark. luku 8.3.)
9.3

Kirjailijat ja yleinen kirjasto

Suomen Kulttuurirahaston hallitus teetti vuonna 2015 selvityksen suomalaisesta
taiteen rahoituksesta, jonka tuloksena syntyi raportti Rahan kosketus: Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Raportissa todetaan muun muassa, että vaikka kirjastolaitos ei osallistu suoraan kirjailijoiden toimeentulon ylläpitämiseen, ”sillä on
sekä kirjallisuuden hankkijana että kirjallisen tradition ylläpitäjänä vahva yleinen
kirjallisuutta tukeva funktio” (Suomen Kulttuurirahasto 2015, 16). Kirjastolaitos
nähdään raportissa siis kirjallisuutta taiteen muotona tukevana kulttuurilaitoksena.
Musiikki- ja teatterilaitokset tarjoavat taiteilijoille säännöllisen toimeentulon,
mutta museoiden ja kirjastojen rooli taiteilijoiden toimeentulon tukijoina on erilainen: ”[t]aidemuseot ja kirjastot ovat ennen kaikkea muistiorganisaatioita vahvistaen taiteen yleistä merkitystä” raportissakin todetaan (sama, 54).
Kun kuitenkin ”kirjastoapurahalla on pyritty luomaan yhteys kirjastolaitoksen
ja kirjailijan tulonmuodostuksen välille” (sama, 82) voidaan ajatella, että tämä taloudellinenkin side yhdistää kirjastolaitoksen läheisesti kirjallisuusjärjestelmään ja
sen ensisijaisiin toimijoihin, eli kirjailijoihin. Yleisellä kirjastolla on siis yhteiskunnallisena instituutiona oma erityinen vastuu myös suhteessa kirjallisuuden tuottamiseen ja sen säilyttämiseen, eli kirjallisuutta ”tukeva funktio”, kuten raportissa
todetaan. (Kirjastojen vastuusta kirjalliselle järjestelmälle ks. tark. luku 3.2.1)
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Kirjastojen merkitys kirjailijoille ei ole vain suorassa taloudellisessa tuessa.
Monet kirjastot harjoittavat paikallisesti yhteistyötä paitsi kirjailijoiden myös kirjailijayhdistysten kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia mutta myös markkinoimalla kirjailijoita eri tavoin kirjastossa. Tämä yhteys vahvistaa kirjaston ja kirjallisen järjestelmän sidosta ja luo luonnollisen yhteyden toimijoiden välille. Kun kirjastot järjestävät kirjailijavierailuja tai tekevät muuta kirjallisuuden edistämistyötä
(ks. luku 3.2.3) päämääränä on edistää kirjallisuutta ja lukemista sekä mahdollisesti
saada lisää kävijöitä kirjastoon. Kirjailija taas esimerkiksi kirjailijavierailulla toivoo luonnollisesti lisää tunnettavuutta itselleen kirjailijana ja kirjoittamilleen kirjoille. Kun kirjasto ei vain tarjoa tiloja, vaan on tasavertainen järjestäjä, se on samalla myös osallinen paikallisessa kirjallisessa elämässä, vaikka yhteistyön muotona olisikin lukijoille tarkoitettujen tilaisuuksien järjestäminen.
Valtakunnallisestikin voidaan ajatella yleisten kirjastojen olevan osallisena kirjallisessa järjestelmässä muutenkin kuin vain kaunokirjallisuuden välittäjän roolissa. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Suomen kirjastoseuran fiktioryhmä, joka
pyrkii paitsi valtakunnallisesti edistämään kaunokirjallisuuden asiaa kirjastoissa,
myös verkostoitumaan muiden kirjallisuutta edistävien toimijoiden kanssa.
Yleisellä kirjastolla ja kirjailijoilla on siis monia yhteisiä intressejä ja ei-kaupallisena julkisena laitoksena yleinen kirjasto voi olla kirjailijalle merkittävä yhteistyökumppani. Erityisesti tänä päivänä, kun markkinalähtöisyys määrittää merkittävällä tavalla myös kirjallista järjestelmää, voisi yleisen kirjaston ja kirjailijoiden yhteistyölle tarjoutua monenlaisia ei-kaupallisia vaihtoehtoja, jotka hyödyntäisivät molempia osapuolia ja samalla myös kirjallisuudenharrastajia.
Merkittävin yhteys yleisten kirjastojen ja kirjailijoiden välillä on luonnollisesti
kirjastojen kirjallisuuskokoelmat, joissa kirjailijoiden teokset ovat olemassa ja lukijoiden saatavilla. Tämä säilyvyyden momentti, ”pitkä häntä” onkin sidos, jossa
kirjailijoiden ja kirjaston intressit kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Kun kirjastonhoitaja tekee niin sanottua kokoelmatyötä, hänen on huomioitava vastuu, joka hänellä on kirjallisuuden säilymisestä. Sitä ei mikään muu ammattikunta samassa
mielessä tee. Tätä kysymystä tarkasteltiin tämän tutkimuksen luvussa 3.2 ja erityisesti alaluvussa 3.2.1. Kirjallisuusjärjestelmälähtöisessä kirjastoajattelussa on kysymys myös siitä, että kokoelmatyön erilaisia aspekteja tarkastellaan kirjallisuuslähtöisesti. Eräs kirjailijan kuvaa kirjailijan ja kaunokirjallisten teosten suhdetta
yleiseen kirjastoon ja tämän päivän kirjastojen kokoelmapolitiikkaan seuraavasti:
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Kirjasta on yritettävä repiä irti kaikki huomio niiden kahden-kolmen kuukauden aikana, mikä nykyisin katsotaan kirjan myyntiajaksi. Usein myyntiaika tarkoittaa samaa kuin elinaika, mutta joskus kirja jatkaa omaa hiljaista elämäänsä
lukijasta toiseen, ehkei enää myyntiartikkelina, mutta kirjastolainojen muodossa. On suuri vahinko, että kirjastolaitos on alkanut poistaa nimikkeitä joko
hävittämällä tai asettamalla myyntiin ulko-oven lähettyville 0,20 – 0,50 euron
kappalehintaan. Perusteena kirjan poistamiselle kirjaston kokoelmista olen
kuullut sen, että kirjaa ei ole lainannut kukaan yli kahteen vuoteen. Toisinaan
joku unohdettu nimi nousee uudelleen kiinnostavaksi vaikkapa elokuvasovituksen, elämäkertateoksen tai tasavuosijuhlan takia, mutta sittenpä ei myöhäisherännäisille löydykään ko. kirjailijan teoksia, kun niistä on nollalainausvuosina hankkiuduttu eroon. (Kirjailija, 38 vuotta, toiminut kirjailijana 11 vuotta
ja julkaissut 7 kaunokirjallista teosta.)
9.4

”Kirjallisuuden pitkä häntä”: kirjallisuuden säilyminen ja
yleinen kirjasto

Kun esimerkiksi Suomessa julkaistua kirjallisuutta katsotaan säilymisen – tai säilyttämisen – näkökulmasta, kansalliskirjasto ja kansallisbibliografia ovat luonnollisesti ne peruskivet, joihin se nojaa. Yleiset kirjastot eivät tänä päivänä voi olla
Kannilan (1967, 9) sanoja lainaten ”muurattuja rakennuksia” joissa jokainen muurauskerros pitäisi olla edelleen näkyvissä. Toisaalta niitä ei myöskään voida rinnastaa kirjakauppoihin, joissa on tarjolla lähinnä vain uutuuskirjallisuutta.
Kuten tutkimuksessa on aikaisemmin todettu, yleisillä kirjastoillakin on vastuu
kirjallisuuden säilymisestä. Kirjasto ei vain välitä kirjallisuutta tämän päivän lukijoille, sillä on sekä yhteiskunnallinen että kulttuurinen vastuu myös tulevaisuuden
lukijoista. Tämä vastuu ei myöskään ulotu vain lukijoihin, vaan se koskee koko
kirjallista järjestelmää, eli kirjasto on tietyllä tavalla vastuussa kirjallisuuden säilymisestä myös kirjailijoille ja kustantajillekin. Tämä vastuu voidaan nähdä korostuneenakin, kun puhutaan kaunokirjallisuudesta.
Aikaisemmin totesin, että vain kirjastossa voi olla yhtä aikaa olemassa vanha
ja uusi kirjallisuus, saman tekijän laajempi tuotanto, kaanon-kirjallisuus ja marginaalikirjallisuus, eli ”kirjallisuuden pitkä häntä”, toisin sanoen periaatteessa kaikki
julkaistu kirjallisuus. Osa kirjaston ainutlaatuisuutta onkin juuri tuossa ”pitkässä
hännässä”, vaikka se ei tarkoittaisikaan ikuisuuksia kestävää ”muurattua rakennusta”.
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Kuten aikaisemmin todettiin, lukemisen tavat ovat myös muuttuneet. Kun kirjallisuus leviää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa arvaamattomalla tavalla, se voi
tarkoittaa myös sitä, että kirjan uutuusarvo ei ole enää ratkaiseva tekijä, kun lukemista valitaan. Toisaalta kuten Andersson (2006, 66) huomauttaa, uudessa verkkomaailmassa ”pitkästä hännästä” saattaakin tulla merkityksellisempi kuin hittituotteista, koska kulttuurimme ja taloutemme ovat yhä suuremmassa määrin siirtymässä hiteistä kohti hännän laajoja markkinoita. Pitkän hännän kirjallisuuden löytyvyydessä kirjastot voivat olla avainasemassa (tark. luku 3.2.2). Sosiaalinen media
voi nostaa esille kirjallisuuden pitkästä hännästä jo kauan sitten unohtuneita kirjoja
tai kirjailijoita, jotka voivat löytyä vain kirjastosta. Kirjastojen tietokantoihin on
myös tallentunut informaatiota, jonka avulla kirjat ja kirjailijat ovat paikallistettavissa ainutlaatuisella tavalla monesta eri näkökulmasta ja useilla eri kriteereillä.
Tämä informaatio on käytettävissä kaikkialla verkkokirjastojen kautta ja enenevässä määrin myös avoimena datana.
Kaunokirjallisuuden pitkää häntää tietokantana edustaa Suomessa esimerkiksi
Kirjasampo.fi, verkkopalvelu104, joka on tarkoitettu sekä kirjastoammattilaisille tiedonhaun apuneuvoksi että kaikille kaunokirjallisuudesta kiinnostuneille. Kirjasampoon on tallennettu paitsi sekä bibliografista että sisällöllistä tietoa kirjoista ja kirjailijoista, myös muun muassa kirjallisuuskritiikkejä ja -artikkeleita sekä kirjallisuushistoriallista ja tietoa muun muassa tyylisuunnista ja koulukunnista. Lukijoiden on mahdollista luoda Kirjasampoon myös omia kirjahyllyjä ja esimerkiksi jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. (Aitonurmi 2015, 2.) Kirjasampo on myös verkostoitunut muiden kirjallisen kentän toimijoiden kanssa. Muun muassa YLEn kirjallisuustoimituksen kanssa on tehty yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen.
Kirjasammon kaltaista palvelua voivat hyödyntää ammattilaisten ja lukijoiden
lisäksi kaikki muut kirjallisen järjestelmän toimijat kuten kirjailijat, kustantajat ja
erilaiset kirjallisuusjärjestöt. Se on ainutlaatuinen esimerkki nykyaikaisesta kirjallisuusjärjestelmän toimijasta, joka lähtökohtaisesti on tuotettu kirjastoja varten,
mutta jonka toiminnallinen ulottuvuus kattaa koko kirjallisen kentän. Se kuvaa
myös sen kaunokirjallisen viestinnällisen ympäristön, jossa yleinen kirjasto toimii,

104

Kirjasammon kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2007 opetusministeriön rahoittamana Turun kaupunginkirjaston ja Kirjastot.fi-toimituksen projektina. Jatkossa Kirjasampo-palvelua ovat olleet kehittämässä Aalto-yliopiston semanttisen laskennan tutkimusyksikkö sekä Turun ja Vaasan kaupunginkirjastot. Sen ylläpidosta vastaa suomalaisten kirjastojen valtakunnallinen Kirjastot.fi-palvelukokonaisuus
ja rahoituksesta pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. (Aitonurmi 2015, 1.)
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tai jossa sillä olisi mahdollisuus toimia. Tämä ympäristö on kuvattu Saartin kaunokirjallisen viestinnän mallissa (kuvio 1), jota on hyödynnetty myös Kirjasammon
toiminnallista ympäristöä rakennettaessa (esim. Hypén 2009, 3).
Kirjallisuuden säilyminen ja jatkuvuus ja niihin liittyvä bibliografinen ja sisällöllinen tieto ja osaaminen ovat kirjastoa profiloivia ominaisuuksia, joita ei ole millään muulla organisaatiolla. Tämä kaikki olisi laajasti hyödynnettävissä koko kirjallisessa järjestelmässä ja sen pohjalle voitaisiin rakentaa moniulotteista yhteistyötä ei-kaupalliselle perustalle.
9.5

Kirjallisuus edellä: vaihtoehtoisen kirjastoajattelun
mahdollisuus

Edellisissä alaluvuissa olen tuonut esille paitsi haasteita, joita kaunokirjallisuus
yleiselle kirjastolle aiheuttaa myös mahdollisuuksia, joihin kaunokirjallisuuslähtöinen kirjastoajattelu lähtökohtaisesti voisi perustua. Kun tässä luvussa edellisen
pohjalta tarkennan ”vaihtoehtoisen kirjastoajattelun” mahdollisuutta, tarkoitan sillä
vaihtoehtoa ensisijaisesti sille aikaisemmin osan II luvussa 8 esitellylle ”tila- ja tarjontalähtöiselle” kirjastomallille, jossa jokaisen yleisen kirjaston pitäisi pyrkiä tarjoamaan ”jokaiselle jotakin”. Kun yleisten kirjastojen, kuten muidenkin julkisten
laitosten taloudelliset toimintaedellytykset heikkenevät koko ajan, pitäisikö yleisen
kirjastojen perustehtävää pohtia asettamalla kysymys sen tarkoituksesta. Julkiset
kulttuurilaitokset on tänä päivänä asetettu asemaan, jossa niiltä odotetaan tuottavuutta, mikä tarkoittaa käytännössä voimistuvaa tulosajattelua. Niiden on käytännössä entistä enemmän tuotettava palveluja, jotka toteuttavat kulutusyhteiskunnan
tarpeita.
Kirjastoissa lainaus, palauttaminen, ohjaus ja neuvonta ovat toistaiseksi vielä
maksuttomia peruspalveluja, ja vuoden 2017 alusta voimaan tullut uusi kirjastolakikin säilyttää tilanteen ennallaan105. Jos toisaalta yleisen kirjaston palveluja suunnataan kulutusyhteiskuntaorientoituvasti enenevässä määrin elämysten ja tapahtumien tuottamiseen, voi maksullisuus tulla nopeastikin osaksi kirjastojen arkipäivää.
Samalla kirjastoilta aletaan muiden kulttuurilaitosten tapaan vaatia tuottavuutta,
mikä taas johtaa helposti palvelujen priorisointiin.

105

Laki yleisistä kirjastoista § 12: Yleisen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä
ohjaus ja neuvonta on maksutonta (Suomen säädöskokoelma 1492/2016). Uudessa laissa säädetään siis
myös aineiston varaaminen maksuttomaksi.
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Ammatillista osaamista vaativaa ”tuottamatonta työtä”, kuten esimerkiksi lukemisen ja kirjallisuuden edistämistä voidaan alkaa aliarvostaa (vrt. Ørum 1993).
Tässä työtä tekevien tilalle palkataan maksullisten palvelujen ”tuottajia”. D’Angelo
(2006, 115) huomauttaa kulutuskapitalismin uhista varoittaessaan, että manageristisessa johtamisessa suositaan työntekijöitä, jotka käyttäytyvät siten kuin liike-elämässä käyttäydytään. Kun markkinaorientoitunut suhtautuminen asiakastyöhön alkaa vaikuttaa työntekijöiden palkkaamiseen, alikoulutetun ja jopa ammattitaidottoman vapaaehtoistyövoiman käyttö yleisissä kirjastoissa tulee lisääntymään D’Angelo (sama) varoittaa viitaten juuri perinteisen kirjastoammatillisen osaamisen aseman heikkenemiseen yleisissä kirjastoissa.
Kuten luvun 8.4 lopussa esitetyssä esimerkissä tuodaan ilmi, tietynlainen tehokkuutta ja taloudellisuutta priorisoiva uhka voi nousta myös sidosryhmien taholta, jos kirjasto ei itse huolehdi omista prioriteeteistaan tai omasta toiminta-alueestaan. Jos kirjallisuuteen tai lukemiseen suhtaudutaan itsestään selvinä vain lainaukseen liittyvinä palveluina kirjastoissa, voidaan ne helposti korvata niin sanotuilla kuluttajapalveluilla. Sen jälkeen voidaan kysyä, onko kirjasto enää kirjasto?
Lainaan seuraavassa kahden kirjaston ulkopuolisen henkilön näkemyksiä yleisen kirjaston merkityksestä ja tarkoituksesta. Suomalainen tietokirjailija ja tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen pohti kymmenen vuotta sitten Kirjastolehden kolumnissaan yleisen kirjaston roolia tietoyhteiskunnassa todeten, että:
[k]irjaston on jatkossa keskityttävä asioihin, jotka auttavat ihmistä sivistämään
ja kehittämään itseään. - - Kirjastolla on jatkossa yhä tärkeämpi tehtävä lukutaidon puolustajana lisääntyvän tyhmyyden maailmassa. Tehtävä ei ole poistumassa. Kirjastosta ei pidä tehdä pelihallia, sirkusta eikä sosiaalitoimistoa, joka
tarjoaa kansalaisille ilmaiseksi kaiken sen viihdykkeen, mitä he eivät pysty tai
halua kaupallisesti ostaa. (Järvinen 2006, 11.)
Vuonna 2016 filosofi Sara Heinämaa puolestaan vastasi Kirjastolehdessä kysymykseen kirjaston merkityksestä muun muassa seuraavasti:
[k]unnallisten kirjastojen kannattaisi pitää kiinni perustehtävästään, siis kirjallisen perinnön säilyttämisestä ja organisoimisesta. Toki tulee koko ajan uuden
tyyppisiä aineistoja ja niiden käsittelytapoja, mutta tärkeintä on, että kirjallinen
perintö osataan järjestää kokonaisuuksiksi ja kyetään siirtämään seuraaville sukupolville heitä puhuttavalla tavalla. (Tolonen 2016, 14.)

214

Näissä ajatuksissa on taustalla sama traditionaalinen, kirjallisuuslähtöinen tai ”kirjakirjastoksikin” kutsuttu kirjastokäsitys, joka on vallitseva kirjastonkäyttäjillä kirjastonkäyttötutkimusten mukaan. Tätä kirjastokäsitystä on kuitenkin purettu niissä
institutionaalisissa muutoksissa, joita on tutkimuksen osassa II tuotu esille.
Uuden kirjastolain (2016) tavoitteena on edistää muun muassa väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa (Säädöskokoelma 1492/2016 § 2). Yleinen kirjasto on siis
tältä osin kirjastolaissa asemoitu kirjalliseen kulttuuriin ja sen edistämiseen sekä
lukuharrastuksen ylläpitämiseen. Kirjastojen toimintoja ja toimintakulttuuria on
kuitenkin jo 1960-luvulta, mutta erityisesti 1970-luvulta alkaen laajennettu, ja kuten tässä tutkimuksessa on todettu, koko kirjastoinstituution fokusta on käännetty
kohti laajennettuja palveluja. Kun Kirjaston suunta -asiakirjassa tuodaan esille
laaja-alaisia aineisto- ja muita palveluja ja palvelumuotoja, visioidaan käytännössä
hyvin resursoitu kirjastomalli. Suurissa kirjastoissa on jo tänä päivänä tehty kirjastoista tiloja, joissa on monipuoliset kirjastopalvelut ja ”jokaiselle jotakin”. Pienissä
kunnissa106 ja kirjastoissa sekä tilat että taloudelliset ja erityisesti henkilöstöresurssit rajoittavat palvelujen ja aineistojen tarjontaa, jolloin lainkin edellyttämät väestön yhtäläiset mahdollisuudet tai oikeudet niihin eivät mahdollisesti toteudu. Esimerkiksi henkilöstöä on kirjastoissa edelleen vähennetty107. On toisaalta huomioitava, että erikokoisissa ja erilaiset väestörakenteet omaavissa kunnissa asiakaskunta ja asiakkaiden tarpeet ovat erilaiset.
Kirjaston institutionaaliseen luonteeseen on kuulunut, että kirjastolla on oma
kokoelma- ja valintapolitiikkansa. Kirjastopoliittisilla ohjelmilla ja strategioilla on
kuitenkin jo 1990-luvulta lähtein pyritty yhtenäistämään kirjastojen toimintoja, ja
esimerkiksi tuottamalla valtakunnallisesti ja alueellisesti yhteisiä palveluja vähentämään yksittäisen kirjaston omaa valinta- ja kokoelmapolitiikkaa108. Jarmo Saarti
jo 1990-luvulla totesi analysoituaan tutkimuksessaan kertomakirjallisuuden lukijoiden käyttäytymistä eri kirjastoissa, että olisi tärkeää lukijoiden kannalta pyrkiä
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Suomen kuntien mediaanikoko esimerkiksi vuonna 2016 on vain 6 068 asukasta ja hieman yli puolet
Suomen kunnista on alle 6 000 asukkaan kuntia (Kunnat.net).
107
Esimerkiksi Peruspalvelujen tila -arviointiraportin mukaan yleisten kirjastojen kustannukset ovat esimerkiksi vuonna 2015 vähentyneet verrattuna kuntasektorin muiden peruspalvelujen keskimääräiseen
kustannuskehitykseen ja asukaskohtaiset toimintakulut ovat laskeneet. Toimintakulujen laskua selittää
raportin mukaan henkilötyövuosien vähentyminen. Vuonna 2015 kunnat käyttivät keskimäärin yhden
prosentin kunnan toimintamenoista kirjastojen ylläpitämiseen. (Valtiovarainministeriö 2016.)
108
Esimerkiksi Yleisten kirjastojen strategiassa 2011–2016 todetaan toimenpideohjelman kohdassa ”Kokoelmavarastosta kohtaamispaikaksi” yhtenä mahdollisena toimenpiteenä ”valtakunnalliset
kokoelmapolitiikan linjaukset” (YKN 2011, 16).
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selvittämään, minkälaista kirjallisuutta kustakin kirjastosta lainataan, eli analysoida
erityisesti yksittäisen kirjaston lukijakuntaa (1995, 140). Tämä auttaisi suuntaamaan kirjaston resursseja oikein juuri siihen kirjallisuuteen, jota kirjastossa eniten
lainataan. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden lainauksen ”massa-analyysi” kertoo lähinnä vain saman, minkä myyntitilastotkin kertovat. (Sama.)
Vaihtoehtoisella kirjastonäkemyksellä, joka lähtökohdiltaan olisi aineistolähtöistä, nostan siis esille sen mahdollisuuden, että kaunokirjallisuuteen keskittyvä
kokoelmatyö ja kirjastopalvelu nostettaisiin keskeisemmäksi yleisessä kirjastoajattelussa. Tällainen priorisointi olisi nähdäkseni mielekästä erityisesti pienissä kirjastoissa, joissa niin henkilöstö- kuin taloudellisetkin resurssit ovat vähäiset. Se ei
tarkoita sitä, että luovuttaisiin kaikista laajennetuista palveluista, vaan niitäkin voitaisiin lähestyä kirjallisuuslähtöisesti. Kun esimerkiksi Kirjaston suunta korostaa
moniarvoisuutta yhtenä kirjastotyön lähtökohdista ja erilaisten sosiaali- ja kulttuuriryhmien näkyvyyden lisäämistä kirjastossa, voisi näidenkin toimintojen ja palveluiden kehittämisen näkökulma olla kirjallisuuslähtöinen. Tässä keskeiseksi nousisi
kirjastoammatillinen osaaminen, joka liittyy erityisesti kirjallisuuden valintaan ja
kokoelmatyöhön sekä kirjastonhoitajan pedagogiseen osaamiseen esimerkiksi lukemisen edistämisessä (ks. luku 3.3).
Kirjastossa instituutiona ovat jo olemassa laajat valmiudet monipuoliseen kirjallisuus- ja lukemislähtöiseen asiakaspalveluosaamiseen, kuten edellä tässä tutkimuksessa on todettu. Luonnollisesti tämä vaatii lisää panostusta myös koulutussektorilta ja henkilöstörekrytoinnilta. Toisaalta näyttäisi myös siltä, että kirjastoissa
nykyäänkin tehdään paljon asioita, jotka perustuvat kaunokirjallisuuden edistämiseen ja lukijalähtöiseen kirjastopalveluajatteluun toteuttamalla muun muassa erilaisia kaunokirjallisuuteen liittyviä hankkeita (vrt. Jakonen 2015, 52). Erityisesti
pienille kirjastoille kirjallisuuslähtöinen toimintakulttuuri voisi antaa tilaa toimintojen organisoimiseen siten, että resursseja voidaan keskittää sinne, missä niillä
käyttäjäkyselyjenkin mukaan näyttäisi olevan eniten kysyntää.
Kirjallisuus- ja lukemiskulttuurin edistämisen lisäksi toinen sektori, jossa kirjastojen kaunokirjallisuuslähtöisyyteen panostamisella olisi mahdollisuus lisätä
paitsi yleisen kirjaston legitimiteettiä myös kirjaston yhteiskunnallista merkittävyyttä laajemmin, on kirjallisuusjärjestelmän sisäinen toimijuus. Yleinen kirjasto
on ainut yhteiskunnan rahoittama instituutio, jonka toiminta-alueeseen kirjallisuus
kuuluu taiteen alana. Tässä mielessä kirjasto tule nähdä myös yhtenä kansallisena
taidelaitoksena.
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Yleiset kirjastot ovat tietyssä mielessä verrattavissa muihin eri alojen taidetta
kerääviin, arkistoiviin, välittäviin ja esittäviin taidelaitoksiin, joilla on yhteiskunnallinen tehtävä ja velvollisuus suhteessa kyseiseen taideinstituutioon. Kaikilla yhteiskunnallisesti tuetuilla kulttuuri- ja taidelaitoksilla on myös sivistykseen, taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä pedagogisia tehtäviä. Yleiset kirjastot, kuten muutkaan
taidelaitokset eivät voi olla kansallisesti olemassa vain satunnaisia kävijöitä varten,
vaan niillä on yhteiskunnallinen merkitys ja tehtävä, ja tästä syystä niitä myös
yleensä yhteiskunnallisesti rahoitetaan, vaikka yleinen uusliberalistinen ideologinen toiminta-ajattelu onkin vienyt niiden toimintoja lisääntyvässä määrin markkinalähtöiseen suuntaan.
Lopuksi korostettakoon vielä, että kirjallisuuslähtöisellä konseptilla tai ajattelulla ei tarkoiteta suppeasti kirjoja, kuten romaaneja tai runokirjoja, vaan koko sitä
viestinnällistä (ks. kuvio 2) ja toiminnallista (ks. kuvio 3) perusrakennetta, joka luo
pohjan kaunokirjallisuuden kokoelmatyölle ja myös palvelulle yleisessä kirjastossa.
Koko tämä perusrakenne on myös pohjana verkostoitumiselle, joka voi lähtökohtaisesti linkittää yleisen kirjaston muuhun kirjallisuusjärjestelmään. Toisaalta kirjallisuusjärjestelmän muut toimijat voivat hyödyntäen tätä yleisen kirjaston viestinnällistä ja toiminnallista perusrakennetta linkittyä kirjaston toimintoihin joko
fyysisesti tai digitaalisesti.
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10 Päätöntö
Tutkimus on jaettu sekä temaattisesti että rakenteellisesti kolmeen päälukuun, ja
tästä syystä jokaisessa luvussa myös esitetään erikseen tutkimuksen kannalta kunkin osan merkittävät tutkimuskysymykset. Tutkimuksen teoreettiset ja käsitteelliset
lähtökohdat asettuvat samasta syystä myös erilaisina tutkimuksen osissa I ja II.
Tutkimuksessa kysytään, minkälainen rooli kaunokirjallisuudella on ollut yleisen kirjaston historiassa ja minkälainen se voisi mahdollisesti olla tulevaisuudessa.
Tarkastelun kohteena on erityisesti suomalainen yleinen kirjasto ja sen suhde kaunokirjallisuuteen. Tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat:
1.
2.

Minkälaiseksi ja miten määräytyi kaunokirjallisuuden asema siinä prosessissa,
jossa suomalainen yleinen kirjastolaitos institutionalisoitui ja
Miten kaunokirjallisuuden asemaan vaikuttivat ne käännekohdat, jotka suomalaisessa yleisessä kirjastossa tapahtuivat sen institutionalisoitumisprosessin
jälkeen

Näihin tutkimuskysymyksiin vastataan tutkimuksen osassa II. Tutkimuksessa käsitellään myös kaunokirjallista järjestelmää ja sen ja yleisen kirjaston suhdetta. Tämä
tematiikka on tarkastelussa tutkimuksen osassa I, jossa tutkimuskysymyksinä olivat:
3.
4.

Mikä on yleisen kirjaston ja kirjastonhoitajuuden tehtävä/funktio kirjallisuusjärjestelmässä ja
Miten tämä näkyy yleisen kirjaston toiminnoissa ja kirjastoammatillisuudessa.

Tutkimuksen osassa I esitetyt kysymykset ja niihin vastaaminen nousevat keskeiseksi tutkimuksen kannalta, kun osassa III luvussa 9 kysytään, voisiko kirjallisuuslähtöisyys olla yleisen kirjaston tulevaisuuden visiona mahdollinen.
Yhteenveto vastauksista kysymyksiin 3 ja 4
Tutkimuksen osassa I luodaan tutkimukselle temaattinen viitekehys. Siinä kuvaillaan kirjallisuusjärjestelmän toimintoja ja funktioita. Siinä myös vastataan kysymykseen, miksi ja miten yleinen kirjasto ja kirjastoammatillisuus ovat osa kaunokirjallista ja samalla taiteen osajärjestelmää. Tässä on tosin huomautettava tutkimuksen osan I teoreettiseen viitekehykseen (luku 2) viitaten, että se on kietoutunut
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myös muihin funktionaalisiin osajärjestelmiin. Yleinen kirjasto voidaan nähdä organisaationa, joka on polyfoninen luonteeltaan ja funktioiltaan (vrt. Åkerstrøm Andersen).
Kirjallisen toiminnan yksinkertaisessa prosessissa yleisen kirjaston rooli on
toimia kirjallisten tekstien ei-kaupallisena jakelijana tuotannon ja vastaanoton välillä (Schmidt). Yleinen kirjasto ja kirjastonhoitaja voidaan nähdä myös laajemmin
välitysprosessiin osallistuvana, jolloin sen rooli on osallistua esimerkiksi kirjallisuuden kanonisointiin ja konsekraatioon (vrt. Svedjedal).
Tässä tutkimuksessa kuitenkin osoitetaan (luku 3), miten yleinen kirjasto toteuttaa sille ominaisin erityistoiminnoin ja metodein paitsi kaunokirjallisuuden välitykseen myös kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä
toiminnot ja metodit sitovat sen erityislaatuisella tavalla kaunokirjalliseen järjestelmään. Kirjastoammattilaisen roolia ja funktioita kirjallisen järjestelmän toimijana
kuvataan luvussa 3.2 ja sen alaluvuissa tarkastelemalla kirjastoammatillista työtä
kirjallisuuden valinnan, kirjallisen kulttuurin säilyttämisen ja kirjallisuuden edistämisen sekä pedagogisen työn ulottuvuuksilla.
Yleisen kirjaston funktio kirjallisella kentällä voidaan hahmottaa myös säilymisen näkökulmasta. Se ainoana kirjallisen järjestelmän toimijana pitää yllä kirjastolle ominaista viestinnällistä järjestelmää, jossa kirjallisuus säilyy paitsi fyysisinä
entiteetteinä, se on myös löydettävissä kirjastojen ylläpitämien bibliografisten valvontajärjestelmien kautta. Kaunokirjallisen teoksen viestinnällinen konteksti (ks.
kuvio 2), joka on samanaikaisesti olemassa vain kirjastossa, edustaa yhtä aikaa pysyvyyttä ja jatkuvuutta.
Yhteenveto vastauksista kysymyksiin 1 ja 2
Tutkimuksen pääkysymyksiin vastataan osassa II. Tämän osan teoreettisena viitekehyksenä on käytetty organisaatioteoreettista tutkimusperinnettä, ja siinä on hyödynnetty erityisesti aiempaa instituutioanalyyttista tutkimusta ja käsitteistöä.
Kansankirjastoliikkeen perustajat ja ensimmäiset rakentajat edustivat arvomaailmaa, joka oli sidoksissa kansalliseen herätykseen, ja kuten Vatanen (2002, 46)
tiivistää, kirjastoliike oli meillä ”fennomaanien kansallinen projekti” suomen kielen aseman parantamiseksi ja suomenkielisen kansan sivistystason kohottamiseksi.
Kuitenkin 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloista levisi Public Library Movement
-nimellä tunnettu ”innovaatio” (vrt. Pungitore, Vatanen), joka vaikutti merkittävästi
myös suomalaiseen kirjastoliikkeeseen. Suomalaisessakin kirjastoliikkeessä alet220

tiin kuunnella enemmän käyttäjiä, vaikka arvomaailma säilyikin esimerkiksi korkeakirjallisuutta suosivana. Kirjastonkäytön lisäämisestä tuli kuitenkin arvo itsessään, ja siihen tarvittiin lukuhaluista kansaa.
Kirjastoinstituution rakentajat alkoivat mukauttaa omia arvojaan ja päämääriään käyttäjien arvojen mukaisiksi, ja kaunokirjallisuus – erityisesti kertomakirjallisuus – alkoi saada merkittävän sijan kirjastojen kokoelmissa ja palveluissa jo
1930-luvulle tultaessa. Kansainvälisesti laajalle levinnyt kevyt viihdekirjallisuus ei
kuitenkaan saavuttanut suomalaisten lukijoidenkaan suosiota vielä kirjastolaitoksen varhaisvuosina. Syynä saattoi tietysti olla myös kirjastolaitoksen paheksuva
suhtautuminen tätä kirjallisuuden lajia kohtaan, mikä osaltaan mahdollisesti ohjaili
lukijoiden lukutottumuksia. Tosin myöhemminkin suomalaiset lukijat suosivat
kansallisia aiheita ja vakavampaa kirjallisuutta, eikä viihdekirjallisuuden kaikkein
kevyin muoto, esimerkiksi niin sanottu kioskikirjallisuus, noussut kirjastojen liberaalimmankaan valintapolitiikan aikana erityiseen suosioon kirjastonkäyttäjien
keskuudessa. (Vrt. Eskola, Eija 2004, Eskola, Katarina 1990, Jokinen 1997, Kovala
1992.)
Suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen institutionalisoituminen oli prosessi,
jonka johdossa oli Valtion kirjastotoimisto, mutta erityisesti sen johtaja Helle Cannelin (myöh. Kannila). Kannilan rooli onkin ollut keskeinen kirjastolaitoksessa
aina 1960-luvulle saakka. Kannilaa on myöhemmin arvosteltu voimakkaasti siitä,
että hän edusti korkeakirjallista ja elitististä arvomaailmaa, jossa yleinen kirjasto
nähtiin enemmän paternalistisessa kuin käyttäjälähtöisessä kontekstissa. Tässä tutkimuksessa on nostettu esille Kannilan rooli instituution rakentajana, mikä edellytti
häneltä voimakasta ja määrätietoista johtajuutta (vrt. Boin & Christensen luku 4.2),
ja toisaalta hänen taitonsa kompromissien tekemiseen, mikä voi näkyä ristiriitaisuuksinakin hänen kirjoituksissaan. Aikaisemmin ei tietääkseni ole myöskään kiinnitetty huomiota Kannilan naisasiasympatioihin, kun on kritisoitu hänen asenteitaan naisille tarkoitettua viihteellistä kirjallisuutta kohtaan.
Isomorfia, eli samankaltaistuminen on toinen, erityisesti uusinstitutionalistien
korostama ilmiö organisaatioiden institutionalisoitumisprosessissa. Sillä, kuten
tässä tutkimuksessa osoitetaan, on ollut suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen kehityksessä sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Institutionalisoituminen ei olisi
ollut mahdollista ilman ensimmäistä kansankirjastolakia (1928) ja normiohjausta,
joilla yksittäisten kirjastojen toimintoja ja toimintaresursseja yhdenmukaistettiin.
Kirjastoalan koulutus ja esimerkiksi Kirjastoseuran (aluksi Kirjasto- ja Kansanvalistusseura) toiminta lisäsivät professionaalista yhteisöllisyyttä ja yhdenmukai221

suutta käytännöissä, vaikka niillä myöhemmin saattoi olla myös negatiivisluonteisia vaikutuksia, kuten tutkimuksessa osoitetaan. Yhdenmukaisuusvaatimuksista
saattaa tulla myös rajoite, kun on kysymys instituutiosta, jonka yksittäiset organisaatiot ovat toimintaresursseiltaan hyvin erilaisia ja jopa epätasa-arvoisia. Julkisen
organisaation, kuten yleisen kirjaston, on sopeutettava toimintansa myös toimintaympäristöönsä, vaikka sen ensisijaisesti olisikin toteutettava instituution sille
asettamia vaatimuksia.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Minkälaiseksi ja miten määräytyi kaunokirjallisuuden asema siinä prosessissa, jossa suomalainen yleinen kirjastolaitos
institutionalisoitui, vastataan tutkimuksen luvussa 5. Siinä kirjastolaitoksen ensimmäistä puolivuosisataa kuvataan kehitykseksi valistuskirjastosta lukijan kirjastoksi.
Ensimmäiset kirjastoaatteen ajajat hyväksyivät kyllä kaunokirjallisen aineiston
kansankirjastoon, mutta vain tietynlaisena ”johdatuksena” sivistyksen maailmaan
ja paremman, eli tietokirjallisuuden äärelle. Kansankirjastoliikkeen parissa, erityisesti Kansanvalistusseurassa, oli kuitenkin myös niitä, joiden mielestä myös kaunokirjallisuuden lukeminen itsessään oli tärkeää, ja he halusivatkin kansankirjastojen kautta levittää erityisesti suomalaista kirjallisuutta.
Kun lukijat varsinaisesti löysivät kirjastot 1900-luvun puoliväliin mennessä,
oli myös suomenkielisen kertomakirjallisuuden tuotanto lisääntynyt kasvavalla
vauhdilla. Yleisten kirjastojen kokoelmissa kertomakirjallisuuden sekä määrällinen
että laadullinen monipuolisuus lisääntyi kysynnän myötä, ja tutkimuksessa osoitetaan, että siitä vähitellen muodostui yleistä kirjastoa määrittävä tekijä. Kirjastoammatillisuudessakin siitä tuli keskeistä. Kirjavalinta oli vaativaa paitsi rajallisten taloudellisten resurssien vuoksi, myös koska kirjastoihin hankittavan kirjallisuuden
tuli täyttää tietyt laatuvaatimukset. Myös kirjastonkäyttäjät tarvitsivat henkilökunnan apua kirjavalinnoissaan, ja toisaalta henkilökuntaa kannustettiin ohjaamaan
heitä esimerkiksi ”suunnitelmalliseen lukemiseen” (vrt. Kannila). Kuten edellä todettiin, suomalaisen lukijan kirjasto säilyi kuitenkin kotimaista kirjallisuutta suosivana.
Toiseen pääkysymykseen: Miten kaunokirjallisuuden asemaan vaikuttivat ne
käännekohdat, jotka suomalaisessa yleisessä kirjastossa tapahtuivat sen institutionalisoitumisprosessin jälkeen, vastataan luvuissa 6–8 kuvaamalla tiettyjä muutosvaiheita, joita tutkimuksessa nimitetään institutionaalisiksi muutoksiksi (I, II, III
institutionaalinen muutos). Suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen kehitykseen alkoi
1960–1970-luvuilla entistä enemmän vaikuttaa yleinen yhteiskuntapoliittinen ilmapiiri, johon liittyi esimerkiksi populaarikulttuurin nousu. Tämä yleiseen kulttuuriseen ilmapiiriin vaikuttanut ilmiö haastoi kirjastolaitoksen ominta identiteettiä ja
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samalla myös autonomista asemaa kulttuurilaitoksena. Sama kulttuurinen muutos,
joka muutti mahdollisesti voimasuhteita muuallakin kulttuurin alueella, vaikutti
myös yleiseen kirjastoon. Kulttuuripoliittisen järjestelmän vaikutus kulttuuripolitiikassa lisääntyi ja kulttuurin toimijoiden autonominen asema supistui (vrt. Vestheim 2009).
Suomalaisten lukeminen ja kirjastonkäyttö olivat 1960-luvulle tultaessa sulautuneet toisiinsa eikä romaanikirjallisuuskaan ollut kirjastolle enää haaste, vaikka
kirjavalinnan ja laadun kysymyksistä edelleen keskusteltiin. Kirjastoille tuli kuitenkin muita haasteita. Yleiset kirjastot haluttiin mukaan niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja 1970-luvulle tultaessa niiden toimintakenttää laajennettiin uuden vision mukaisesti. Kaunokirjallisuuden lainaus ja lukemisen edistäminen eivät enää riittäneet palvelemaan kirjastojen yhteiskunnallista tarkoitusta.
Kirjastolaitoksen kehitys alkoikin 1970-luvulla muuttaa suuntaa, kun kirjastot
uudelleen valjastettiin myös tietynlaisiin tiedollis-sivistyksellisiin tarkoituksiin.
Yleisten kirjastojen toimintoja laajennettiin ja kaunokirjallisuudelle jäi vain sivuosa kirjaston palvelutarjonnassa. Toisaalta kirjallisuus ja lukeminenkin haluttiin
palvelemaan yhteiskunnan ja samalla yleisten kirjastojen tiedollis-sivistyksellisiä
päämääriä.
Vuoden 1973 kirjastokomitean mietintö oli tässä mielessä merkittävä. Siinä
määriteltiin kirjastolle uudet tiedollis-sivistykselliset tehtävät, jotka liittyivät kansalaisten omatoimiseen opiskeluun. Kaunokirjallisuuden tarjontaa haluttiin vähentää ja tietokirjallisuuden määrää kirjastoissa lisätä. Suuntaus sinetöitiin vuoden
1986 kirjastolaissa. Samalla kirjastojen toiminta-aluetta laajennettiin yleisen vapaa-ajan toimintojen suuntaan, vaikka yleisen kirjaston status määriteltiinkin vielä
ensisijaisesti kulttuurilaitokseksi.
Kaunokirjallisuuden asema heikkeni edelleen 1990-luvulla, kun kirjastojen taloudelliset ja henkilöresurssit valjastettiin tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Tämä
merkitsi edellistäkin näkyvämpää institutionaalista muutosta. Kaunokirjallisuuden
hankintamäärärahat putosivat näkyvästi, vaikka kirjojen lainaus osittain yleisestä
taloudellisesta lamastakin johtuen lisääntyi.
Yleisille kirjastoille asetetut tietoyhteiskuntatavoitteet olivat kansainvälisiä.
Strategiset tavoitteet ja periaatteelliset suuntaviivat luotiin kirjastojen yhteisillä
kansainvälisillä foorumeilla, ja pyrkimyksinä oli, että toiminnat yhdenmukaistetaan kaikissa yleisissä kirjastoissa tietoyhteiskuntatavoitteiden mukaisiksi. Institutionaalisille muutoksille onkin tyypillistä, että ne leviävät ja juurrutetaan ammatillisten verkostojen ja järjestöjen kautta. Kirjastoalalla on erityisesti IFLAlla ollut
merkittävä asema muutosten läpiajamisessa.
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Kansallisella tasolla muutoksen läpiviemisessä korostui voimakas johtajuus
kuten instituution rakentamisen vaiheessakin. Kun instituutiossa halutaan saada aikaan muutos, koetaan usein sen legitimiteetti uhatuksi. Tällöin, tarvitaan kriisijohtajuutta. (vrt. Boin & Christensen.) Tätä kriisijohtajuutta Suomessa on edustanut
kirjastoneuvos Kirsti Kekki, ja voitaneen mahdollisesti kysyä, onko hän ollut Helle
Kannilan veroinen kirjastopoliittinen vaikuttaja 1990-luvulta aina 2010-luvulle.
Toisaalta tuona aikana kirjoitetut strategiset asiakirjat ja kirjastopoliittiset ohjelmat
toteuttivat valtiovallan tahtotilaa, joka puolestaan oli kirjattu kulttuuripoliittisiin
ohjelmiin ja strategioihin.
Tultaessa 2000-luvulle yleisten kirjastojen sisäisissä diskursseissa alettiin puhua jopa halventavaan sävyyn ”romaanilainaamoista”, ja tästä imagosta haluttiin
lopullisesti eroon. Kirjastojen kirjakirjasto-sidonnaisuuden koettiin olevan haitaksi
imagolle. Modernin hybridikirjasto-mielikuvan toivottiin tuovan mukanaan legitimiteetin, jonka pelättiin katoavan, kun yhteiskunnan poliittisessa puheessa vähenevistä määrärahoista kamppailtiin muiden organisaatioiden kanssa. Myös kulttuuripoliittinen järjestelmä tuki voimakkaasti kirjastojen muutosta. Toisaalta kirjastonkäyttäjien suhtautuminen kirjastoon pysyi ennallaan. Kirjoja lukeva yleisö säilyi
kirjastonkäyttäjien pääasiakkaina. Uudella kirjastoajattelulla tähdättiinkin niin sanottuihin ei-käyttäjiin, eli uusilla palveluilla pyrittiin tavoittamaan sitä yleisöä, joka
ei lukenut tai muuten tarvinnut yleisen kirjaston perinteisiä palveluja.
Yleisistä kirjastoista alettiin 2010-luvulla puhua oppimis-, elämys- ja tapaamistiloina, joissa olisi tarjolla jokaiselle jotakin – myös kaunokirjallisuutta sitä haluaville. Kuitenkin kirjastonkäyttäjien enemmistö on jatkuvasti osoittautunut käyttökyselyjen mukaan nimenomaan kirjallisuusorientoituneiksi suhteessaan yleiseen
kirjastoon ja kirjallisuuslainat ovat pysyneet lähes ennallaan. Tämä edellyttää myös
henkilökunnalta tietynlaista osaamista.
Tässä tutkimuksessa tuodaan esille, miten samanlaiset kulutusyhteiskunnan
vaatimukset ja uusliberalistinen ideologia sekä niin sanottu manageristinen johtaminen alkoivat enenevässä määrin vaikuttaa niin yleisissä kirjastoissa kuin muissakin taide- ja kulttuurilaitoksissa. Uusi kuluttajalähtöinen ajattelu pakottaa toimintojen monipuolistamiseen ja laajentamiseen sekä ei-käyttäjien houkuttelemiseen
asiakkaiksi, jolloin esimerkiksi perinteinen erityisammatillisen osaamisen laatu ja
vaatimustaso saattaa heiketä (vrt. D’Angelo 2006, 115). Kun kirjastojen pitää tuottaa jatkuvasti uusia palveluja perinteisten palvelujen rinnalle, ja samanaikaisesti
taloudelliset resurssit vähenevät, henkilökunnan ammatillisesta erityisosaamisesta
voidaan tinkiä. Esimerkiksi aluehallintovirastojen palvelujen arvioinnissa vuonna
2014 todettiin kirjastojen henkilökunnan osalta muun muassa, että ” [h]enkilöstön
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asiantuntemuksessa korostuu entistä enemmän tiedonhallinnan ja sisältöjen osaaminen sekä niiden välittäminen kansalaisille”, ja toisaalta myös [k]untalaiset odottavat kirjastoammattilaisilta laajaa sivistyksen ja tiedon tasoa sekä laadukkaiden
sisältöjen tuntemusta (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2014, 149). Kuitenkin
uudessa kirjastolaissa on kirjastoammatillisen koulutuksen omaavan henkilökunnan asemaa yleisissä kirjastoissa heikennetty (Suomen säädöskokoelma 1492/2016,
§ 17). Laissa puhutaan ”riittävästä määrästä”, kun aikaisemmin asetuksessa (Valtioneuvoston asetus kirjastoista 406/2013, § 4) määrättiin, että kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla kirjastoammatillinen koulutus.
Suomalaisten yleisten kirjastojen institutionalisoituminen ja sen jälkeiset muutosvaiheet kirjallisen järjestelmän näkökulmasta, eli tarkasteltuna tavoitteiden, kirjallisen aineiston ja ammatillisuuden ulottuvuuksilla on esitetty taulukossa 5. Tässä
taulukossa on hyvin tiivistetyssä muodossa huomioitu elementtejä, jotka tämän tutkimuksen valossa liittyvät suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen synty- ja kehitysvaiheisiin. (Vrt. myös Taulukko 1 Saarti & Tuomi 2017, 119.)
Yleisen kirjaston tulevaisuus?
Tutkimuksen osassa III luvussa 9 kysytään, olisiko kirjallisuuslähtöinen yleinen
kirjasto mahdollinen? Kun tutkimuksen osassa I kuvataan kaunokirjallista järjestelmää ja erityisesti yleistä kirjastoa sen yhtenä toimijana, osoitetaan, että sidos näiden kahden instituution välillä on luonteva ja moniulotteinen. Voidaan nähdä, että
moderni kirjallisuusjärjestelmä on edellyttänyt toimiakseen julkista kirjastolaitosta
ja toisaalta yleinen kirjastolaitos on tarvinnut toimiakseen muita kirjallisen järjestelmän toimijoita. Osassa II näemme, että suomalaisen yleisen kirjaston historian
eri kehitys- ja muutosvaiheissa tämä sidos ei ole koskaan katkennut, mutta kirjastolaitos on etääntynyt siitä, kun sen toimenkuvaa on laajennettu ja institutionaalista
autonomiaa vähennetty.
Luvussa 9 osoitetaan, että tätä sidosta uudelleen tiivistämällä ja tarkastelemalla
menneisyyden kokemuksia ja kehitystä uudesta näkökulmasta voitaisiin tavoittaa
jotain, jolla olisi kulttuuris-yhteiskunnallista merkitystä laajemmin koko kirjalliselle toiminnalle. Kun julkisen sektorin toimijoiden resurssit vähenevät, on tehtävä
priorisointeja, ja voitaneen ajatella, että jokainen organisaatio tai instituutio asettaisi itse etusijalle ne toiminnot, jotka ovat niille luonteenomaisimpia.
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Taulukko 5. Suomalaisen kirjastolaitoksen kehittyminen tavoitteiden, aineistojen ja ammatillisuuden ulottuvuuksilla.

Kun tutkimuksen osassa III kysytään, olisiko kirjallisuuslähtöisellä kirjastoajattelulla ja -käsityksellä 2010-luvulla mahdollisuutta, joka voisi tarjota vaihtoehdon ”jokaiselle jotakin” -tyyppiselle tai ”tilalähtöiselle” kirjastoajattelulle, taustalla
on se perustavanlaatuinen tosiasia, että suurin osa suomalaisista kirjastoista on pieniä kunnankirjastoja. Näiden kirjastojen säilyminen on ensisijaista ajatellen kirjallisuuden harrastajia ja lukijoita sekä kirjallisuuden säilymistä mutta myös koko kirjallisuusjärjestelmän näkökulmasta. Uudessa kirjastolaissa (Suomen säädöskokoelma 1492/2016 § 6) kirjaston tehtäviksi säädetään:
–
–
–
–
–
–

tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
edistää lukemista ja kirjallisuutta;
tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Hyvin perinteisillä ja kirjasidonnaisilla tehtävillä on siis hallitseva asema tässä
muotoilussa (kohdat 1-3 jossain määrin myös 4). Laissa myös erikseen mainitaan
lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen. Tämän maininnan voisi tulkita tarkoittavan jonkinlaista kaunokirjallisuuslähtöisyyden – tai yleensä aineistolähtöisyyden109
– palauttamista yleisen kirjaston lähtökohtaiseksi tarkoitukseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa hallituksen esityksestä uudeksi kirjastolaiksi (11.11.2016) lainataan opetusministeri Sanni Gran-Laasosta, jonka puheen voinee tulkita ilmaukseksi valtiovallan tahtotilasta yleisen kirjaston tulevaisuuden tehtävistä. Tästä puheesta ei edellä mainittu kirjallisuus- tai kokoelmalähtöinen henki tosin ole millään tavoin tavoitettavissa. Gran-Laasonen näkee kirjastot
ennen muuta monin tavoin hyödynnettävinä, lähinnä rakennuksina kunnissa.
Kirjastot ovat paitsi avoimia sivistyksen olohuoneita, myös monipuolisia oppimis- ja työskentely-ympäristöjä ja paikallisia kulttuurikeskuksia. Ne tarjoavat tilaa myös harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. - - Lakiesityksessä korostetaan nykyistä vahvemmin kirjaston yhteiskunnallista roolia. Kirjastojen
uusiksi tehtäviksi tulisi aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. On tärkeää, että kirjastot tekevät yhteistyötä kunnan muiden
toimijoiden sekä järjestöjen, seurojen ja muiden paikallisyhteisöjen kanssa.
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Kohdissa 1. ja 2. puhutaan aineistosta, kokoelmista ja kulttuurisisällöistä; lisäksi pykälän perusteluosiossa mainitaan erikseen musiikki, pelit ja muu audiovisuaalinen aineisto.
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Näin kirjastot voivat toimia myös paikkakunnan ja alueen elinvoiman lisääjänä.
(OKM 2016.)
Kirjastolain pykälässä 2 momentissa 5 mainitaan lain tavoitteena olevan myös sanavapauden edistäminen (Suomen säädöskokoelma 1492/2016). Perusteluissa
(HE238/2016, 27) todetaan muun muassa: ”Sananvapauden toteutumista yleinen
kirjasto edistäisi osaltaan tukemalla avoimen ja luotettavan tiedon saatavuutta sekä
tarjoamalla erilaisia näkökulmia tiedon hankintaan, yhdistämiseen ja tuottamiseen
sekä asettamalla saataville monipuolisia aineistoja. Yleinen kirjasto toimisi myös
fyysisenä tilana sananvapauden edistämiseksi.” Vaikka lain perusteluissa sanavapaus kytketäänkin ensisijassa ”aktiiviseen kansalaisuuteen”, tämän tutkimuksen
kontekstissa sen voidaan tulkita tarkoittavan paitsi lukijoiden oikeutta saada luettavakseen kaikenlaista kirjallisuutta myös muiden kirjallisen järjestelmän toimijoiden, kuten kirjailijoiden sanavapautta yleisessä kirjastossa. Tämä sanavapaus ilmenee ensisijaisesti kirjastojen aineistonvalinnan kautta. Tähän seikkaan kiinnittää
huomiota myös opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin vastuualueen johtaja
Hannu Sulin: ”Kirjasto on sananvapautta tukeva foorumi sekä kirjallisuuden ja tiedon varanto. Aineistojensa kautta kirjasto edistää kirjailijoiden ja muiden aineistojen tekijöiden sananvapauden toteutumista.” (Kolehmainen 2016.)
Tutkimuksessani olen hyödyntänyt kirjastonkäyttäjille tehtyjä kyselyjä niiltä
osin, kuin niiden tulokset ovat olleet vapaasti saatavissa. Tutkimuksessa esitettyä
analyysia suomalaisen yleisen kirjastolaitoksen nykytilasta tukisi mielekkäästi kysely, joka tehtäisiin kirjastoalan ammattilaisille. Tutkimuksessa viitataan esimerkiksi Isto Huvilan (2014) kulttuuri- ja kirjastoalan ammattilaisille Ruotsissa tehtyyn kyselyyn. Vastaavan tyyppisen kyselyn on Suomessa toteuttanut korkeakoulukirjastojen henkilökunnalle Helena Sinikara (2007), mutta yleisen kirjaston henkilökunnalle kyselyjä ei ole tietojeni mukaan Suomessa tehty. Kun yleisten kirjastojen linja- ja strategisia ratkaisuja tehdään lähinnä kulttuuri- ja kirjastopoliittisen
hallintomekanismin tasolla, olisi päätöksenteollekin mahdollisesti avartavaa kuulla,
miten linjaukset koetaan ammatillisessa käytännössä.
DiMaggio ja Powell ovat todenneet, että ammatilliset verkostot ja järjestöt ovat
välineitä professionaalisten käytäntöjen ja normatiivisten sääntöjen uusiin määrittelyihin ja niiden tunnetuksi tekemiseen. Tällaiset mekanismit tuottavat tietyllä organisatorisella alueella samanlaisissa asemissa olevia, lähes samankaltaisesti asennoituvia yksilöitä, jotka voivat syrjäyttää perinteiset vaihtoehdot, jotka muuten voisivat muokata organisatorista käyttäytymistä. Olisi tärkeä tietää, miten esimerkiksi
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näiden järjestöjen ja verkostojen varsinaisen päätöksenteon ulkopuolella olevat ammattilaiset mahdollisesti ajattelevat. Tällainen empiirinen tieto toisi lisävalaistusta
myös omaan tutkimukseeni ja tekemiini johtopäätöksiin ja pohdintoihin.
Tästä tutkimuksesta pois jäänyt aineisto110, joka olisi tuonut mukaan merkittävän kirjallisuusinstituution toimijan, eli kirjailijakunnan näkemyksiä erityisesti
yleisen kirjaston rooliin kaunokirjallisuuden jatkuvuutta edustavana instituutiona,
olisi jatkotutkimuksen aiheena kiinnostava. Toisaalta muidenkin kirjallisuusjärjestelmän toimijoiden näkemykset siitä, miten yleinen kirjasto voisi rikastuttaa kirjallista järjestelmää, voisi tuoda laajemman näkökulman koko tutkimuksessa käsiteltyyn aihepiiriin.
Lukijatutkimukset ovat tutkimuksen yhtenä aineistona, mutta niitä ei ole viime
vuosina tehty erityisesti kirjastonkäytön näkökulmasta. Ne voisivat arvokkaasti
täydentää myös tämän tutkimuksen tuloksia ja argumentaatiota.
Lopuksi on lisättävä, että vaikka olen tutkimukseni määritellyt historiallis-argumentatiiviseksi tarkasteluksi, voi sitä luonteeltaan myös pitää yhtenä puheenvuorona keskusteluun, jota käydään yleisen kirjaston tulevaisuudesta. Olen erityisesti
tässä osassa III esittänyt näkemyksiäni siitä, miten yleinen kirjasto voisi toimia
osallisena kirjallisessa järjestelmässä, kun huomioidaan sen historiallinen kehitys
ja erilaiset sidokset. Nämä näkemykset ovat tuoneet tutkimukseen myös tietynlaisen historiallis-kriittisen näkökulman.
Tutkimuksesta olisi tullut toisenlainen aineiston systemaattisemmalla lähiluvulla, mutta koska tutkimuksen taustalla oleva lähtökohtainen kysymyksenasettelu
oli – kuten johdannossa esitetään – tuottaa mahdollisia uusia tulkintoja tai toisenlaista ymmärrystä todellisuudesta, on tutkimuksen metodologinen ja käsitteellinen
valinta tehty mahdollisimman väljäksi. Työssä on mukana useita erilaisia teoreettisia ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, joiden hyödyntäminen ei lopputuloksen
näkökulmasta ole aina välttämättä onnistunut. Ne ovat kuitenkin merkittävällä tavalla ainakin implisiittisesti lisänneet tutkijan omaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja näin puolustanevat paikkaansa.
Seppo Knuuttila (2010, 19) kuvailee osuvasti sitä, miten tutkimusta lähdetään
usein tekemään oletuksella, että tutkimusaineisto on jossakin valmiina olevaa informaatiota, jonka ”tutkimus tekee näkyväksi - - ja todellisuus on kuin meri, johon
tutkija heittää verkkonsa”. Hänen mukaansa nykyaikaista kulttuurintutkimusta

110

Pyysin tutkimustani varten kirjailijoilta kirjoitelmia, joissa he olisivat kuvanneet vapaamuotoisesti
omaa suhdettaan kirjastojen merkitykseen oman kirjallisen tuotantonsa näkökulmasta. Saamani aineiston vähäisyyden vuoksi jouduin jättämään sen pois tutkimuksesta.
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kiinnostaa myös, ”kuka verkon on kutonut, kuka sitä käyttää, sekä miten ja missä
tutkija verkkonsa ’todellisuuden mereen’ heittää” (sama). Juuri tämän kaltaisista
kysymyksistä olen tutkijana ollut kiinnostunut, ja kuten johdannossa myös huomautan, toisenlainen tarkastelu olisi antanut toisenlaisia vastauksia ja mahdollisesti
myös systemaattisemman ja valmiimman lopputuloksen.
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