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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen aihe ja tavoite

Tutkimuksen päämäärä on testata Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) sähkökirjako

koelmahallinnan  mallin  soveltuvuutta  sähköisen  kurssikirjakokoelman  evaluointiin. 

Mallin  soveltuvuutta  tarkastellaan  soveltamalla  sen  osa-alueita  Oulun  yliopiston 

kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelman evaluointiin.

Tutkimusmenetelmät  ja -aineistot

Tutkimus on tapaustutkimus Oulun yliopiston kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelman 

hallinnasta ja tilasta. Tutkimuksessa on käytetty menetelmä- ja aineistotriangulaatiota. 

Kvalitatiivisista menetelmistä on käytetty sisällönanalyysia haastattelu-, dokumentti-, ja 

tilastoaineiston  analysointiin.  Kvantitatiivisista  menetelmistä  on  käytetty 

tilastomenetelmää  ja  käyttötutkimusta  kirjaston  sähköisen  kurssikirjakokoelman 

luetteloaineiston ja saatavilla olevien jakelijoiden käyttötilastojen analysointiin.

Keskeiset tutkimustulokset

Sähköisen  kurssikirjakokoelman  tilastollinen  tarkastelu  osoitti,  että  kokoelma  on 

painottunut englanninkielisiin, alle 15 vuotta vanhoihin, aine-ja syventäviin opintoihin 

kuuluviin  nimekkeisiin  sekä  perinteisesti  monografiapainotteisille  aloille.  Sähköisten 

kurssikirjojen käyttö kohdistuu humanistisiin ja kasvatustieteellisiin aloihin ja opintojen 

loppupäähän  kuuluviin  uudempiin  englanninkielisiin  nimekkeisiin.  Tulokset  tukevat 

aiempien tutkimusten tuloksia.

Johtopäätökset, toimenpidesuositukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen  tulosten  perusteella  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  sähkökir

jakokoelmahallinnanmallia voidaan soveltaa evaluointiin. Mallin avulla voidaan saada 

kattava  kuva  kirjaston  sähköisen  kurssikirjakokoelman  hallinnasta. 

Toimenpidesuositukseni koskevat sähköisten kurssikirjojen markkinoinnin lisäämistä ja 

ostojen  kohdentamista  tasaista  käyttöä  saaviin  ja  paljon  opiskelijoita  sisältäviin 

luonnontieteellisiin ja teknillisiin aloihin. Jatkotutkimukseksi ehdotan Oulun yliopiston 

kirjaston  pidempiaikaista  tai  vertailevaa  useiden  yliopistokirjastojen  sähköisten 

kokoelmien evaluointia. 

Asiasanat:  sähkökirja,  sähköinen  kurssikirja,  sähköinen  kurssikirjakokoelma, 

kokoelmahallinta, evaluointi, tapaustutkimus, Oulun yliopiston kirjasto.



1 JOHDANTO

Tutkin  pro  gradu  -työssäni  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  sähkökirjojen 

kokoelmahallinnan mallin soveltuvuutta sähköisen kurssikirjakokoelman evaluointiin. 

Tarkastelen  mallin  avulla  sähköisten  kurssikirjakokoelmien  tilaa  ja  käyttöä  Oulun 

yliopiston  kirjastossa.  Aihe  on  mielestäni  ajankohtainen  lisääntyvien  sähköisten 

lukulaitteiden  vallatessa  markkinoita.  Uskon,  että  kirjastojen  oletetaan  tarjoavan 

käyttäjilleen  entistä  enemmän  sähköisiä  kirjoja  käytettäväksi  ja  erityisesti 

yliopistokirjastojen  vastaavasti  oletetaan  tarjoavan  mahdollisimman  kattavasti 

kurssikirjallisuutta  opiskelijoiden  käyttöön.  Näkökulmani  tutkimukseen  on 

tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä 

ja aineistoja.

1.1 Tutkimuksen motivaatio

Tutkimuksen aiheen valintaan on vaikuttanut sähkökirjojen näkyvyyden kasvu arjessa. 

Sähkökirjojen  kaupallinen  tarjonta  on  lisääntynyt  nopeasti.  Vuonna  2010  Amazon 

ilmoitti  myyneensä  enemmän  sähkökirjoja  kuin  painettuja  kirjoja  verkkokaupassaan 

(BBC  News  2011).  Lisäksi  Amazon  on  aloittanut  sähköisten  kurssikirjojen 

lainaustoiminnan,  mikä  on  yleisesti  koettu  olevan  kirjastojen  toiminnan  kulmakivi 

(Lalla  2012,  32).  Myös  kirjastoissa  sähkökirjojen  määrät  ovat  lisääntymässä (Weir 

2012, ix).Suomessa kirjastojen tarjoamat sähkökirjojen määrät ovat vielä rajallisia. Vain 

hieman yli 30 % yleisistä kirjastoista tarjoaa sähkökirjoja (Korkeila 2007, 56).

Kirjastot  ovat  kuitenkin  lisänneet  sähkökirjojen  tarjontaansa  ja  panostaneet  niiden 

markkinointiin  ja  löydettävyyteen.  Sähkökirjat  ovat  nyt  2010-luvun  puolivälissä 

samassa  kehitysvaiheessa  kuin  sähköiset  aikakausijulkaisut  1990-luvun  alkupuolella. 

Kirjojen  odotetaankin  siirtyvän  sähköiseen  muotoon  yhtä  nopeasti  kuin 

aikakausiartikkelit ennen niitä, sillä sähköinen muoto on nopeammin käyttöön saatavilla 

ja helpompaa käyttää tutkijoille ja opiskelijoille. Lisäksi sähköisten lukulaitteiden tulo 

markkinoille sekä sähkökirjojen kaupallinen tarjonta on lisääntynyt. (Guthrie 2012, 367-

368.)  Tieteelliset  kirjastot  ovat  suurimpia  oppikirjojen  ja  muiden  sähkökirjojen 
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hankkijoita (Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 282). Tämän vuoksi niiden tulisi olla 

aktiivisia ja tuoda esiin niitä ongelmia, joita sähköisten kokoelmien hallinnassa on sekä 

toimia  yhteistyössä  jakelijoiden kanssa  uusien  standardien  ja  käytäntöjen  saamiseksi 

alalle. Ilman niitä sähkökirjojen käyttö opetuksessa tuskin voi lisääntyä huomattavasti 

siitä mitä se on nyt. 

Yksi syy kirjastojen hitaaseen sähkökirjojen osuuden kasvattamiseen kokoelmissa on 

kasvavat  hankintamenot.  Erityisesti  sähköiset  aikakausijulkaisut  vievät  suuren  osan 

hankintabudjeteista. Yhdysvaltalaisen tieteellisten kirjastojen yhdistyksen vuosien 2007-

2008 tilastot (Association of Research Libraries Statistics 2007-2008) -raportin  mukaan 

sähköisten  resurssien  kulujen  osuudet  yhdysvaltalaisten  kirjastojen  hankintakuluista 

ovat  kasvaneet huomattavaa vauhtia  parista  prosentista vuosina 1992-1993 yli  50 % 

osuuteen vuosina 2007-2008 (Timms 2012, 88). Sama kehitys on nähtävissä Suomen 

tieteellisten kirjastojen hankintakulujen jakautumisessa.  Esimerkiksi Oulun yliopiston 

kirjaston kokonaishankintakuluista vuonna 2002 sähköisiin resursseihin käytettiin 642 

000 euroa, mikä on 36,4 % kokonaishankintakuluista. Vastaavasti vuonna 2012 summa 

oli 1,7 miljoonaa euroa mikä on 83,2 % kokonaishankintakuluista (OY KITT 2014b). 

Tämä  sähköisiin  resursseihin  painottuva  hankinta  sekä  kirjastojen  budjettien 

pienentyminen vaatii kokoelmien hankintojen entistä tarkempaa arviointia (Grigg 2012, 

136).  Kokoelman arvioinnin tarkoitus ei ole erottaa kokoelman laatua kirjallisen tason 

tarkastelulla  vaan osoittaa kokoelman hyödyllisyys  kirjastolle ja kehysorganisaatiolle 

(Johnson 2009, 228). 

1.2 Tutkimuksen päämäärä, tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimuksen  päämäärä  on  testata  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  mallin 

soveltuvuutta sähköisen kurssikirjakokoelman evaluointiin.  Tutkimuksen tarkoitus on 

tarkastella  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmaa  ja 

kokoelmahallintaa.  Tutkimuksen tavoitteena  on  tuottaa  tietoa  kokoelmahallinnasta  ja 

kokoelman tilasta käyttämällä mallin osa-alueita kehyksenä evaluointiin. 
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1.3 Keskeiset käsitteet

Sähkökirja 

Alain Lamothe (2013,40) käyttää termiä e-book puhuessaan sähkökirjasta ja huomauttaa 

terminologian olevan vielä vaihtelevaa, sillä käytössä on niin e-book, ebook, eletronic 

book,  electronic  text  kuin  e-text  termejä.  Suomessa  käytettyjä  termejä  ovat  e-kirja, 

ekirja,  elektroninen  kirja  ja  sähköinen  kirja.  Fern  Cheek  ja  Lynda  Hartel  (2012) 

määrittelevät sähkökirjan olevan teos, jota on saatavissa useissa erilaisissa sähköisissä 

formaateissa  ja  jota  voidaan  lukea  useilla  erilaisilla  laitteilla.  Sähkökirjat  ovat  joko 

alunperin digitaalisessa muodossa tuotettuja tai ne ovat sähköisiä kopioita painetuista 

kirjoista. Sähkökirjat voivat sisältää saman sisällön kuin painetut kirjat ja lisäksi niihin 

voidaan liittää  linkittämällä audiovisuaalista tai muuta sisältöä sekä muita toimintoja. 

Sähkökirjat luetteloidaan kirjojen tapaan.(Cheek & Hartel 2012, 1.)

Sähköisten resurssien tulo kirjastoihin alkoi jo 1970-luvulla, kun ensimmäiset sähköiset 

tietokannat  tulivat  käyttöön.  Kuitenkin  vasta  1990-luvun  alussa  Internetin  tullessa 

laajempaan  käyttöön  alkoivat  myös  sähköiset  aikakausijulkaisut  lisääntyä. 

Sähkökirjojen leviäminen kirjastoihin oli kiihtymässä 2000-luvun alussa. (Weir 2012, 

ix.)Sähköisiä resursseja ovat sähkökirjat, sähköiset aikakausijulkaisut ja muut sähköiset 

resurssit.  Sähkökirjoiksi luetaan yleisesti sähköiset monografiat. Sähkökirjoja voidaan 

hankkia kirjastoihin kertaostoina tai erilaisten ostomallien kautta riippuen kustantajasta 

ja jakelijasta. Sähkökirjoihin voi liittyä myös vuosimaksuja tai jakelualustan ylläpitoon 

liittyviä  maksuja  mutta  ne  ovat  harvinaisia.  Sähkökirjojen  käyttöön  liittyvät 

lisensointimallit  vaihtelevat  laajasta  käyttöoikeudesta  minimaalisiin  käyttöoikeuksiin. 

(Pan 2012, 40.)

Tässä  tutkimuksessa  käytän  termiä  sähkökirja  tai  vaihtoehtoisesti  sähköinen  kirja 

viitatessani  kaikenlaisiin  sähkökirjan  muotoihin  eli  niin  ladattaviin  kuin  verkossa 

luettaviin sekä missä tahansa formaatissa olevaan sähköiseen kirjaksi ymmärrettävään 

teokseen.  Tutkimukseni  kannalta sähkökirjan  määrittely  ei  ole  keskeistä,sillä 

tutkimukseni  keskittyy  tarkastelemaan  yliopistokirjastojen  sähköisiä 

kurssikirjakokoelmia kokonaisuutena eikä formaattien tasolla.
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Sähköinen kurssikirja

Nadia Lallan (2012) mukaan sähkökirjan ja sähköisen kurssikirjan ainoana erona on 

hinta  ja  käyttöoikeus.  Kurssikirjojen  saatavuus  on  kirjastojen  alituinen  ongelma. 

Painettujen  kirjojen  kokoelmissa  tämä  tarkoittaa  useiden  kappaleiden  ostoja. 

Sähköisissä kurssikirjoissa ongelmana on, että kirjastot eivät useinkaan pysty ostamaan 

nimekkeitä ollenkaan tai kirjastoille tarjottava versio poikkeaa kaupallisesta versiosta. 

Usein  kirjastojen  sähköisen kurssikirjan  ostohinta  on  lisäksi  huomattavasti  suurempi 

kuin  yksittäisen  henkilön  maksama  hinta  samasta  nimekkeestä.  Syynä  tähän  on 

kustantajien huoli  siitä,  että  opiskelijat  eivät  ostaisi  sähkökirjoja,  jos  he saavat  niitä 

kirjaston kautta ilmaiseksi. (Lalla 2012,32.) Tässä tutkimuksessa sähköinen kurssikirja 

tarkoittaa  kaikkia  niitä  sähköisessä  muodossa  olevia  nimekkeitä,  jotka  ovat  Oulun 

yliopiston  kirjaston  kurssikirjakokoelmassa  ja  opiskelijoiden  käytettävissä  verkon 

kautta. 

Kokoelmahallinta 

Kokoelmahallinta  (collection  management)  on  kokoelmaan  liittyvien  töiden  kaiken 

kattava  termi.  Kokoelman kehittäminen ja  kokoelmahallinta  termejä  käytetään  usein 

synonyymeinä. (Johnson 2009, 1.) G.E. Evansin mukaan kokoelmahallinnan päämäärä 

on  varmistaa,  että  asiakkaiden  tiedontarpeet  voidaan  tyydyttää  tietyn  ajan  sisällä  ja 

tietyn  budjetin  rajoissa käyttäen tiedonlähteitä  niin  kirjaston ulko-  kuin sisäpuolella. 

Painettujen  kirjakokoelman  hallintaan  kuluu  Evansin  mallissa  kuusi  osa-aluetta: 

1) yhteisöanalyysi, 2) valikointipolitiikka 3) valikointi,  4) hankinta, 5) karsinta ja 6) 

arviointi.(Evans 1987,  13-15.)  Kokoelmien evaluointi  on siis  osa kokoelmahallintaa. 

Kokoelmien  evaluointia  tehdään  useista  syistä,  kuitenkin  lähinnä  koska  sen  avulla 

toivotaan  saatavan  lisätukea  päätöksille,  jotka  koskevat  kokoelmahallinnan  eri  osa-

alueita.  Tässä  tutkimuksessa  kokoelmahallinta  ymmärretään  laajasti  kaikkia 

kokoelmatyön  vaiheita  koskevana  toimintana.  Tutkimukseni  keskittyy  yhteen 

kokoelmatyön alueeseen eli evaluointiin mutta samalla pyrkii tarkastelemaan sähköisten 

kurssikirjojen  kokoelmaa  ja  kokoelmahallintaa   kokonaisvaltaisesti.  (Ks.  tarkemmin 

luku 3.)
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Kokoelman evaluointi 

Evaluointi termi  viittaa  kokoelman  tarkasteluun  omana  kokonaisuutenaan,  toisiin 

kokoelmiin vertautuvana tai erilaisten listamenetelmien avulla. Kokoelman laajuuteen ja 

käyttöön  liittyvä  tieto  auttaa  kokoelmanhallinnassa  eli  kokoelman  kasvattamiseen, 

säilyttämiseen, konservointiin, varastointiin, tilausten peruutuksiin liittyvien päätösten 

teossa.(Johnson  2009,  226.)  Kokoelman  evaluointi  tehdään  joko  kokoelmatyöhön, 

kokoelman  kehittämiseen  tai  kirjaston  talouteen  keskittyen.  Arviointimenetelmät 

jakautuvat  kahteen  kokoelmakeskeisiin,  jotka  keskittyvät  kokoelmaan  itseensä  ja 

käyttö-ja käyttäjäkeskeisiin, jotka tilastoivat käyttöä ja osoittavat käyttäjien mielipiteet 

kokoelmasta.  (Mäkinen  &  Wilén  1992,  10-12,  19.)  Tässä  tutkimuksessa  evaluointi 

kohdistuu kaikkiin kokoelmahallinnan osiin mutta painottuu kokoelman tarkasteluun. 

(Ks. tarkemmin alaluku 3.1.)

Kokoelman laajuus 

Tässä  tutkimuksessa  kokoelman  laajuus  tarkoittaa  kokoelman  kokoa  eli  sähköisten 

kurssikirjojen lukumäärä ja kattavuutta. Tarkemmin eriteltynä tämä tarkoittaa sitä, miten 

sähköisen kurssikirjakokoelman nimekkeet jakautuvat kielen, iän, opintojen tason ja eri 

tiedekuntien sekä alojen kesken. 

Kokoelman käyttö  

Käytöksi  lasketaan  yleensä  lainaaminen,  tarkastelu  eli  sisäkäyttö  ja  kopioiminen 

(Mäkinen & Wilén 1992,  34-40).  Sähkökirjoissa ei  voida tarkastella  kaikkia samoja 

käytön  tapoja,  sillä  sähkökirjojen  käyttöä  mitataan  vain  tilastoimalla.  Sähkökirjojen 

lainausluvut täytyy hankkia kustantajalta tai jakelijalta suoraan. (Johnson 2009, 237.) 

Kustantajien ja jakelijoiden keräämät tilastotiedot ja tilastoissa käyttämät tietoyksiköt 

poikkeavat  toisistaan.  Vuodesta  2002  alkaen  toiminnan  standardoimiseksi  kehitettiin 

standardimalli  (Counting  Online  Usage  of  Networked  Electronic  Resources, 

COUNTER), jota useat kustantajat ja jakelijat ovat alkaneet käyttää. (Timms 2012, 89-

90.) Helpointa kirjastoille on valita tarkasteltaviksi vain sellaiset nimekkeet, jotka on 

tilastoitu käyttäen jotain tiettyä COUNTER-tilastointimallia ja vertailla näitä tilastoja 

keskenään. COUNTER-malli sisältää kuusi erilaista tilastotietojen määrittelyä. (Grigg 
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2012, 129.)  COUNTER-mallin mukaan tilastoivista jakelijoista ja kustantajista harva 

tarjoaa kaikkia COUNTER-mallin raportteja (Weir 2012, Appendix B). Osa jakelijoista 

päivittää  käyttötilastoja  kuukausittain  ja  osa  antaa  tilastoja  vain  pyydettäessä.  Myös 

tilastotietojen  säilytysajat  vaihtelevat.  Toiset  tarjoavat  tilastoja  kirjaston  koko 

tilauskauden ajalta ja toiset vain edellisen vuoden ajalta.(Timms 2012, 92,97-99.) Tässä 

tutkimuksessa käytöksi lasketaan sähköisen kurssikirjanimekkeen avaus eli käyttö voi 

rajoittua  vain  pariin  sivuun,  kappaleeseen  tai  koko  nimekkeeseen.  Tämä  käytön 

määrittelyn tapa johtuu sähköisten kurssikirjojen jakelijoiden tarjoamien tilastotietojen 

muodosta.  (Ks. tarkemmin alaluku 3.2.2.)

1.4 Tutkielman rakenne

Luvussa yksi selvennän tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä. 

Luvussa  kaksi  esittelen  sähkökirjoihin  ja  yliopistojen  sähkökirjakokoelmiin  liittyviä 

tutkimuksia.  Esittelemäni  tutkimukset  jaan  käyttäjäkeskeisiin  ja  kokoelmakeskeisiin 

tutkimuksiin.  Luvussa  kolme  tarkastelen  kokoelmahallinnan  käsitettä  ja  erittelen 

Vasileioiu, Rowley ja Hartleyn (2012) sähkökirjakokoelmanhallinnanmallin osa-alueita. 

Luvussa neljä esittelen empiirisen tutkimukseni eli tutkimusympäristöni ja tarkennetut 

tutkimuskysymykseni  sekä  kerron  tutkimusmenetelmistäni  ja  esittelen  tutkimukseni 

aineistot.  Luvussa  viisi  esittelen  tutkimukseni  tulokset  tutkimuskysymysten 

järjestyksessä.  Lopulta  luvussa  kuusi  teen  yhteenvetoa  ja  johtopäätöksiä 

tutkimustulosteni perusteella sekä esitän jatkotutkimusehdotuksia. 
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2  SÄHKÖKIRJOJEN  JA  SÄHKÖKIRJAKOKOELMIEN  TUTKIMUS 

YLIOPISTOKIRJASTOISSA

Tässä pääluvussa tarkastelen sähkökirjojen kirjastokontekstissa tapahtuvaa käyttöä ja 

käyttäjien mielipiteitä sekä sähkökirjakokoelmien evaluaatiota. Tutkimukseni aiheeseen 

sopisi  paremmin  keskittyminen  pelkästään  kurssikirjakokoelmien  tai  sähköisten 

kurssikirjakokoelmien evaluointitutkimuksiin mutta näitä on ollut hyvin vaikea löytää. 

Siksi olen ottanut tähän kirjallisuuskatsauksen sangen laajasti  tutkimuksia sähköisten 

kirjojen käytöstä ja kokoelmien evaluoinnista akateemisissa kirjastoissa.  Tutkimuksia 

tarkasteltaessa  on  havaittavissa  niiden  jakautuminen  kahteen  haaraan:  käyttäjiin 

keskittyviin  ja  kokoelmiin  keskittyviin  tutkimuksiin.  Esittelen  ensin  sähkökirjojen 

käyttäjiä  tarkastelevia  tutkimuksia  ja  toisessa osassa sähköisiä  kokoelmia  evaluoivia 

tutkimuksia. 

2.1  Käyttäjäkeskeiset tutkimukset

Käyttäjäkeskeiset  tutkimukset  tarkastelevat  käyttäjien mielipiteitä  sähkökirjoista  sekä 

käyttäjien erilaisia  tapoja  käyttää  sähkökirjoja.  Tällaisten  käyttäjään  keskittyvien 

sähkökirjatutkimusten  kohteena  ovat  usein  käyttäjien  määrät  tai  useammin 

sähkökirjojen  käyttömäärien  jakautuminen  aloittain,  sähkökirjojen  käyttötavat  tai 

käyttäjien mielipiteet sähkökirjoista.  Esittelemäni tutkimukset keskittyvät yliopistojen 

opiskelijoihin.

Jeff  Staigerin  (2012)  kirjallisuuskatsaus  tarkastelee  tutkimuksia,  jotka  koskevat 

sähkökirjojen  käyttöä  akateemisissa  kirjastoissa  Yhdysvalloissa  ja  Iso-Britanniassa 

vuosina 2006-2011. Tutkimusten vertailun perusteella tietoisuus sähkökirjojen olemassa 

olosta  on  riippuvainen  paikallisista  olosuhteista,  erityisesti  markkinoinnista. 

Tutkimuksista  selviää,  että  humanistit  ovat  hieman  tietoisempia  sähkökirjojen 

saatavuudesta kuin muiden alojen opiskelijat.  Tutkijat arvioivat tämän johtuvan siitä, 

että humanistit käyttävät kirjastojen tietokantaluetteloita enemmän tiedonhankinnassaan 

kuin muut alat. Useiden tutkimuksien avointen kysymysten tarkastelu paljasti myös, että 

opiskelijat sekoittavat usein sähkökirjat, sähköiset lehdet ja verkkosivut keskenään, kun 
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heiltä kysytään sähkökirjojen käytöstä. (Staiger 2012, 355-356.)

Suurin  ongelma  sähkökirjojen  käytössä  on  niiden  löydettävyys.  Kirjastojen  ostaessa 

sähkökirjojen käyttöoikeuksia suurina paketteina ongelmia syntyy, kun teoksia ei  ole 

yksittäisinä  nimekkeinä  löydettävissä  kirjaston  luetteloista.  (Staiger  2012, 

356.)Yhteenvedossaan  Staiger  (2012,  262)  esittää,  että  väitteet  sähkökirjojen 

pinnallisesta lukemisesta verrattuna painettujen kirjojen syvempää, kokonaisvaltaiseen 

ja lineaariseen lukemiseen eivät välttämättä pidä paikkaansa sen vuoksi, että painettujen 

kirjojen lukemisesta ei ole tehty tutkimuksia. Voihan olla, että lukijat lukevat vain osia 

painetuistakin  kirjoista  koko  teoksen  sijaan.  Tämän  vuoksi  väitteet  sähkökirjojen 

pinnallisesta lukemisesta ja vastaavasti niiden avulla tehtävän tutkimuksen laadun tai 

syvällisyyden pohdinta ei Staigerin mielestä ole mielekästä. Staiger korostaa kuitenkin, 

että  tutkimustuloksia  vertailtaessa  on  huomioitava  eri  alojen  tutkimuskäytännöt,  jos 

halutaan tehdä yleistyksiä sähkökirjojen käytöstä akateemisessa ympäristössä. (Staiger 

2012, 262.)

Tutkimuksista  paljastuu,  että  suurin  syy  sähkökirjojen  käyttämättömyyteen  on  joko 

silmien väsyminen tai se, että lukijat eivät pidä näytöltä lukemisesta. Näiden kahden 

erona Staiger  pitää sitä, että silmien väsyminen voidaan korjata teknologian kehittyessä 

mutta  näytöltä  lukemisen vastenmielisyys  on sitä  vastoin itse  teknologian kokemista 

epämiellyttävänä,  mitä  ei  voi  korjata  ilman suurta  muutosta  lukijoiden mielipiteissä. 

Tähän muutokseen voi vaikuttaa erillisten lukulaitteiden lisääntyminen. Lukulaitteiden 

avulla  sähkökirjojen  lukemisesta  poistuu  tietokoneen  ruudun  lukemisen 

epämiellyttävyys,  mikä  voi  lisätä  sähkökirjojen  suosiota.  Kirjastojen  tulisi  tehdä 

sähköiset  tuotteensa  kaikkiin  mahdollisiin  laitteisiin  sopiviksi  lainauksen 

mahdollistamiseksi.(Staiger 2012, 263.)

David Nicholas, Ian Rowlands, David Clark, Paul Huntington, Hamid Jamali ja Candela 

Ollé  (2008) ovat  tehneet  tutkimuksen,  joka  tarkastelee  yli  120 yliopistosta  kerättyjä 

tutkimustuloksia  sähkökirjojen  käytöstä  yleisesti,  sähkökirjojen  käytöstä  yliopiston 

kautta,  digitaalisten  resurssien  käytön  lisäämiseen  pyrkivän 

Yhteistietojärjestelmätoimikunnan  (Joint  Information  Systems  Committee,  JISC) 

tarjoamien  sähköisten  kokoelmien  käyttöä  ja  kirjaston  käyttöä  sekä  painettujen 

materiaalien  käyttöä  yleisesti.  Tutkimustulokset  kerättiin  verkkokyselyn  avulla 

10



tammikuusta  maaliskuuhun  vuonna  2008.  Vastaajia  oli  yhteensä  22  437  henkilöä. 

Tuloksista nähdään, että opiskelijat pitävät tärkeimpinä opiskelumateriaaleina kurssilla 

suositeltuja tekstejä ja luentomuistiinpanoja ilmaisten verkkolähteiden lisäksi. Kirjaston 

fyysiset tai sähköiset materiaalit ovat vähemmän tärkeiksi koettuja. Tutkijat päätyvätkin 

toteamaan,  että  kirjastojen  tulisi  tarjota  elektronisia  kurssimateriaaleja,  jotta  sen 

resursseja  käytettäisiin.  Tulokset  osoittavat,  että  60  %  vastaajista  on  käyttänyt 

sähkökirjoja aiemmin. Lisäksi voidaan yleistää, että etäopiskelijat ovat riippuvaisempia 

kirjaston tarjoamista resursseista kuin kokoaikaiset opiskelijat. Kokoaikaiset opiskelijat 

käyttivät sähkökirjoja hieman enemmän kuin osa-aikaiset opiskelijat. Miehistä 65,4 % 

käytti  sähkökirjoja,  kun  taas  naisista  näin  teki  hieman  vähemmän  eli  63,9  %. 

Sähkökirjojen  käyttöön vaikutti  lisäksi  opiskeltava  ala.  Eniten  sähkökirjoja  käyttivät 

liiketalouden opiskelijat, joista 79,9 % käytti sähkökirjoja. Toiseksi eniten sähkökirjoja 

käyttivät  tekniikan alan  opiskelijat,  joista  71,9  % käyttivät  sähkökirjoja.  Media-alan 

opiskelijoista sähkökirjoja käytti 64,3 % ja lääketieteen opiskelijoista 61,4 %. (Nicholas 

et al. 2008, 311, 318-319.)

Tuloksista nähdään, että 62,6 % opiskelijoista  luki sähkökirjaa tietokoneen näytöltä ja 

6,4 % opiskelijoista  tulosti sähkökirjan luettavaksi. Molempia lukutapoja käytti 30,6 % 

opiskelijoista.  (Nicholas  et  al.  2008,  324.)Kyselyyn  vastanneista  91,6  % kertoi,  että 

sähkökirjoja käytettiin opiskelussa tai tutkimusta tehtäessä. Sähkökirjojen lukemiseen 

käytetty  aika  vaihteli.  Opiskelijoista  23  %  käytti  noin  10  minuuttia  sähkökirjan 

tarkasteluun, 54,3 % luki sähkökirjan vain osittain ja 19,8 % luki  useita kappaleita 

kokonaan.  Yhden kappaleen  kokonaan luki  8,4 %  ja  vain  5,7 % luki   sähkökirjan 

kokonaisuudessaan. (Nicholas et al. 2008, 321-323.) 

Tutkimuksen  mukaan  käyttäjät  hankkivat  sähkökirjansa  suurimmaksi  osaksi  joko 

kirjaston  kautta  tai  ilmaiseksi  verkosta.  Kirjastosta  sähkökirjansa  hankki  45,6  % 

vastaajista  ja  42,6 % hankki  sähkökirjoja  ilmaiseksi  verkosta.  Vähemmän suosittuja 

tapoja hankkia sähkökirjoja olivat ostaminen, jota vastaajista vain 5 % käytti tai ystävän 

tai kollegan kautta hankkiminen, jota käytti  3 % vastaajista. Toisen kirjaston kautta 

sähkökirjojen hankkiminen oli  selkeästi  vähiten suosittu tapa,  tätä käytti  vain 1,9 % 

vastaajista.  Opiskelijoista  31  %  oli  kuullut  sähkökirjojen  saatavuudesta  kirjaston 

verkkosivuilta  ja  23  %  kirjaston  luetteloista.  Muita  tapoja  olivat  muun  muassa 

opiskelutuutorin  tai  kirjaston  henkilökunnan tai  ystävien  mainitsemat  sähkökirjat  tai 
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sähköiset uutiskirjeet. Opiskelutuutorilta sähkökirjoista olivat kuulleet 19 % vastaajista, 

kun  taas  kirjaston  henkilökunnalta  sähkökirjoista  oli  kuullut  15  %.  Ystäviltä 

sähkökirjoista kuuleminen oli huomattavasti harvinaisempaa, sillä vastaajista vain 4,7 % 

ilmoitti tämän lähteekseen. Vähiten sähkökirjoihin oli tutustuttu uutiskirjeiden kautta, 

vain 2,3 % vastaajista ilmoitti tämän vaihtoehdon tiedonlähteekseen. (Nicholas et al. 

2008, 320-321, 326, 328.)

Yhdysvalloissa on tehty laajasti tutkimusta sähkökirjojen käytöstä yliopistokampuksien 

kirjastoissa esimerkiksi  Colorado State yliopiston kirjastonhoitajat Merinda McLure ja 

Amy Hoseth (2012) tutkivat verkkokyselyn sekä käyttötilastojen avulla sähkökirjojen 

käyttöä yliopiston kokoelmista. Coloradon yliopiston kampuskirjastolla on käytössään 

asiakkaiden suosimien teosten osto-malli  (patron driven acquisition),  jossa viidennen 

käyttökerran jälkeen nimeke ostetaan kirjaston kokoelmiin vuodeksi, jolloin nimekettä 

saa käyttää 325 kertaa vuoden aikana. (McLure & Hoseth 2012, 140.) (Ks. taulukko 1.)

Taulukko  1.  Ebook  Libraryn  kokoelman  (n=7492  nimekettä)  jakautuminen  aloittain 

(McLure & Hoseth 2012, 140).

Verkkokysely suoritettiin maaliskuusta joulukuuhun 2010 aikana, jolloin kokoelmissa 

oli  7  492  sähkökirjanimekettä.  Taulukosta  1  nähdään,  että  kokoelman 

sähkökirjanimekkeet  painottuvat  voimakkaasti  liiketalouden  alaan,  joka  muodostaa 

18,03 % koko sähköisestä kokoelmasta. Seuraavaksi eniten nimekkeitä on sosiologian, 

luonnontieteiden,  tekniikan,  lääketieteen,  kasvatustieteen  aloilla,  joista  kaikista  on 

tarjolla  vähintään  500  nimekettä.  Verkkokysely  avautui  ponnahdusikkunana,  kun 
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Ala kpl % Ala kpl % Ala kpl % Ala kpl %
Liiketalous 1432 18,03 Kirjallisuus 327 4,12 Matematiikka 70 0,88 Kirjastoala 6 0,08
Sosiologia 781 9,83 Maantieto 209 2,63 Ympäristöoppi 44 0,55 Hoitotiede 5 0,06
Luonnontiet. 674 8,49 Filosofia 199 2,51 Arkkitehtuuri 42 0,53 Museoala 3 0,04
Tekniikka 609 7,67 Oikeustiede 191 2,4 Farmasia 37 0,47 Kustannusala 2 0,03
Lääketiede 586 7,38 Maatalous 149 1,88 Maanpuolustus 36 0,45
Kasvatustiede 505 6,36 Kielitiede 131 1,65 Kotitalous 32 0,4
Tietotekniikka 407 5,12 Psykologia 127 1,6 Journalismi 24 0,3
Historia 352 4,43 Terveystieto 82 1,03 Referenssiteokset 22 0,28
Taide 349 4,39 Uskonto 76 0,96 Turismi 15 0,19
Politiikka 337 4,24 Urheilu 73 0,92 Muut 8 0,1



asiakas  yritti  aukaista  sähkökirjan  koko tekstiversiota.  Kaikkiin  kysymyksiin  vastasi 

753 henkilöä.  Vastaajista 79 % oli  opiskelijoita,  12 % opetushenkilökuntaa ja 11 % 

muuta  henkilökuntaa.  Verkkokyselyn  mukaan  opiskelijoista  49,16  %  ja  jatko-

opiskelijoista 43,06 % oli käyttänyt sähkökirjaa. Aloihin jaettuna tulokset osoittivat, että 

luonnontieteilijöistä  55,06  %  ja  insinööreistä  54,55  %  sekä  luonnonvara-alojen 

opiskelijoista  51,06  % olivat  käyttäneet  sähkökirjoja  aiemmin.  Vähiten  sähkökirjoja 

aiemmin  käyttäneitä  oli  sovellettujen  humanististen  alojen  opiskelijoissa,  joista  vain 

38,40 % oli käyttänyt sähkökirjoja. (McLure & Hoseth 2012, 136-137, 139-140.) 

Painetun  tai  sähköisen  kirjan  suosimista  kysyttiin  kahdella  eri  tavoin  muotoillulla 

kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys kohdistui tämän hetkiseen tarpeeseen ja siihen, 

halusivatko käyttäjät painetun vai sähkökirjan. Vastaajista 29,22 % halusi sähkökirjan, 

32,80 % halusi painetun ja 37,98 % ei suosinut kumpaakaan formaattia. Kysyttäessä 

pitäisikö  kirjaston  suosia  sähkökirjoja  painettujen  kirjojen  kustannuksella  vastaajista 

80,74 % oli sitä mieltä,että näin voitaisiin joskus tehdä, 14,34 % vastasi aina ja 4,91 % 

vastasi ei koskaan. Tutkijoiden mukaan vastauksista nähdään, että asiakkaat suhtautuvat 

eri tavoin tarvitsemansa materiaalin vaihtoehtoihin kuin mitä he suhtautuvat kirjaston 

hankintakäytäntöihin yleisesti.  (McLure & Hoseth 2012, 140.)

Käyttöä tutkittiin tarkastelemalla yli 5 minuutin käyttöä ja alle 5 minuutin käyttöä. Kun 

käytöksi  määriteltiin  kauemmin  kuin  5  minuuttia,  nähdään,  että  7  492  nimekkeestä 

käytettiin  vain  7,68 % eli  610 nimekettä.  Tutkimuksessa käytöksi  määriteltiin  myös 

silmäily, joka on alle viisi minuuttia. Nimekkeistä 11,62 % eli 923 nimekettä käytettiin 

vähintään silmäilyajan verran eli 5 minuuttia. Taulukosta 2 nähdään, että käytetyimmät 

nimekkeet  kuuluivat  aloihin  luonnontiede,  taide  ja  liiketalous.  Luonnontieteellisiä 

nimekkeitä  käytettiin  12,19  %  ja  taidealan  nimekkeitä  11,25  %  sekä  liiketalouden 

nimekkeitä  10,88  %  kaikista  nimekkeistä.  Tämän  jälkeen  käytetyimpiä  aloja  olivat 

tietojenkäsittelytieteet,  tekniikka,  kasvatustiede  ja  sosiologia.  Tietojenkäsittelyyn 

liittyviä  nimekkeitä  käytettiin  9,04  %,  tekniikan  alan  nimekkeitä  8,80  %  ja 

kasvatustieteiden  nimekkeitä  8,57  %  sekä  sosiologian  nimekkeitä  7,82  %.  Vähiten 

käytettiin  nimekkeitä  luokista  arkkitehtuuri,  kirjastotiede,  sairaanhoito,  kustannusala, 

uskonto,  urheilu  ja  turismi,  joiden  käyttöprosentti  oli  nolla  tai  hyvin  lähellä  sitä. 

(McLure & Hoseth 2012, 142-143.) (Ks. taulukko 2.)
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Taulukko 2. Käytön (n= 7492 nimekettä) jakautuminen aloittain  (McLure & Hoseth 

2012, 142-143).

Rosie  Croft  ja  Corey  Daviesin  (2010)  tutkimus  vertailee  2003  ja  2009  tehtyjen 

kyselyjen  tuloksia  tuodakseen  esiin  kehityksen  sähkökirjojen  käytössä  ja  niihin 

liittyvissä  asenteissa  opiskelijoiden  keskuudessa  Royal  Roadsin  yliopistossa  Isossa- 

Britanniassa.  Royal  Roads  yliopisto  keskittyy  erityisesti  etäopiskelun  kautta 

suoritettuihin  tutkintoihin,  joten  sen  kirjasto on panostanut  kokoelmien tarjoamiseen 

sähköisessä  muodossa.  Royal  Roadsin  yliopiston  kirjaston  kokoelmista  48  %  on 

sähköisessä muodossa eli noin 55 000 nimekettä usealta eri palveluntuottajalta (Ebrary, 

MyiLibrary,  NetLibrary,  Books24/7,  CRCPress). Royal  Roadsin  yliopiston  kirjaston 

kokoelmat on pyritty rakentamaan niin, että teoksista on saatavana vain joko painettu tai 

sähköinen  versio  kokoelman  moninaisuuden  takaamiseksi.  Joissakin  tapauksissa 

teoksista on saatavilla sekä painettu  että  sähköinen versio,  sillä  sähköiset kokoelmat 

ostetaan konsortion kautta paketteina.(Croft & Davies 2010, 544, 554.)

Kyselyjen  tulosten  vertailusta  selviää,  että  vuonna  2003  32,83  %  vastaajista  oli 

käyttänyt sähkökirjaa ja, että vuonna 2009 määrä oli noussut 76,1 prosenttiin vastaajista. 

Croft ja Davives arvioivat, että sähkökirjojen käytön yleistyminen muiden palvelujen 

kautta  lisää  lopulta  myös  kirjaston  sähkökirjojen  käyttöä.  Opiskelijat  käyttivät 

sähkökirjoja 1) tehdessään tutkimusta  2) opiskeluun tai osana kurssien lukumateriaalia 

3) omasta kiinnostuksesta. Croft ja Davies huomauttavat, että syy sähkökirjojen käytön 

yleistymiseen tarkasteluvälin aikana on luultavasti niiden käytön lisääntyminen osana 
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Ala % käytetyistä nimekkeistä
Luonnontieteet 12,19
Taide 11,25
Liiketalous 10,88
Tietojenkäsittelytiede 9,04
Tekniikka 8,8
Kasvatustiede 8,57
Sosiologia 7,82
Urheilu 0,52
Uskonto 0,19
Arkkitehtuuri 0,09
Kustannusala 0,05
Kirjastotiede 0
Sairaanhoito 0
Turismi 0



kurssien lukumateriaalia.(Croft & Davies 2010, 553-554, 548-549 .)

Syy  sähkökirjojen  käyttämättömyyteen  oli  sama  2003  ja  2009  kyselyissä,  jolloin 

käyttämättömyyden syyksi ilmoitettiin tietämättömyys niiden olemassa olosta. Erikoista 

tuloksissa on, että vuonna 2009 ei-käyttäjistä 29,8 % ilmoitti käyttämättömyyden syyksi 

sen,  että  he  suosivat  painettuja  kirjoja  mikä  on  huomattavasti  suurempi  osuus  kuin 

vuonna 2003, jolloin luku oli 11,62 %. Muita käyttämättömyyden syitä olivat se, että 

opiskelijat  käyttivät  lähinnä  sähköisiä  artikkeleita  sähköisten  monografioiden  sijaan 

tutkimuksissaan ja se, että he eivät pitäneet näytöltä lukemista miellyttävänä. (Croft & 

Davies 2010, 550.)

Vuonna  2003  vastaajista  43,8  %  olisi  valinnut  mieluummin  painetun  kirjan  kuin 

sähkökirjan  ja  vuonna  2009  heitä  oli  29,8  %.  Sähkökirjojen  käyttöön  liittyvistä 

tekijöistä tärkeimpänä pidettiin mahdollisuutta etäkäyttöön. Tätä piti tärkeimpänä 79,4 

% vastaajista. Mahdollisuutta ladata teos luettavaksi omalle koneelle piti tärkeimpänä 

68,7%  vastaajista,  kun  taas  mahdollisuutta  tehdä  hakuja  sähkökirjan  sisällöstä  piti 

tärkeimpänä 68,6 % vastaajista. (Croft & Davies 2010, 554-555.)

Laajin sähköisten kurssikirjojen käyttöä tarkastellut tutkimus oli David Nicholas, Ian 

Rowlands ja Hamid Jamalin vuoden 2010 tutkimus. Nicholas, Rowlands ja Jamali ovat 

tutkineet  Yhteistietojärjestelmätoimikunnan  (Joint  Information  Systems  Committee, 

JISC)  keräämää  materiaalia  e-kurssikirjojen  käytöstä  Ison  Britannian  yliopistoissa, 

joissa National E-Book Observatory projekti  vuosina 2007-2009 tarjosi  26 sähköistä 

kurssikirjaa ilmaiseen käyttöön 127 yliopistoon 14 kuukaudeksi,  jotta  niiden käyttöä 

voitaisiin tarkastella. Aineistona tutkimuksessa on käytetty käyttölokeja MyiLibrary:sta, 

opiskelijoille  suunnattuja  verkkokyselyjä,  kirjastojen  lainaustilastoja  ja 

ryhmähaastatteluja. Tuloksista selviää, että sähköisiä kurssikirjoja käytetään paljon ja 

että suurin syy niiden käyttämiseen on helppo saatavuus. (Nicholas, Rowlands & Jamali 

2010, 253.) (Ks. taulukko 3.)

Tutkimuksen tarkastelun kohteena olevat 26 nimekettä jakautuvat kolmeen opintoalaan: 

liiketalouden  viiteen,  tekniikan  alan  neljääntoista  ja  media-alan  seitsemään 

nimekkeeseen. Taulukosta 3 nähdään, että käyttö kasaantui voimakkaasti liiketalouden 

nimekkeisiin.  Tämä  ei  ole  yllättävää,  sillä  liiketalouden  alalla  on  myös  eniten 

15



opiskelijoita. (Nicholas, Rowlands & Jamali 2010, 269).

Taulukko  3.  Opiskelijoiden  jakautuminen  koulutusaloittain  ja  nimekkeiden  käytön 

jakautuminen aloittain  (Nicholas, Rowlands & Jamali 2010, 269).

Tutkimus  osoittaa  lisäksi,  että  sähköisiä  kurssikirjoja  käytettiin  lähinnä  lyhyiden 

osioiden lukemiseen tai tietojen tarkistamiseen. Koko sähköinen kurssikirja luettiin läpi 

vain  5  %  käyttötapauksista.  Kirjan  kappaleen  luki  kokonaisuudessaan  22,6  % 

käyttäjistä.  Tuloksista  selvisi,  että  sähköisiä  kirjoja  ei  haluttu  lukea  näytöltä  vaan 

materiaali  mieluummin  tulostettiin.  Tulostaminen  koettiin  vaikeaksi  erilaisten 

käyttöliittymien vuoksi. Interaktiivisuus ja hakumahdollisuus tekstistä olivat tärkeäksi 

koettuja toimintoja. Yleisesti sähkökirjoja pidettiin positiivisena, sillä kannettavuus ja 

etäkäyttö  mahdollistivat  opiskelun  kahviloissa  tai  linja-autoissa  ja  helpottivat 

nimekkeiden  saatavuutta.  Negatiivista  palautetta  sähkökirjat  saivat  nimekkeiden 

pienestä  määrästä,  vaikeuksista  käyttää,  lukemisen  vaikeudesta  ja  markkinoinnin 

puutteesta. (Nicholas, Rowlands & Jamali 2010, 275-276.)

Tutkimuksesta selviää, että sähkökirjoja käytetään runsaasti varsinkin, jos luennoitsija 

korostaa niiden olemassaoloa ja  käyttää niitä  kurssilukemistossa.  Käyttöön vaikuttaa 

myös  sähkökirjojen  laatu,  helppokäyttöisyys  ja  helppo  saatavuus.  Kuitenkin 

opiskelijoiden  mielestä  oli  hämmentävää  se,  että  sähkökirjoja  löytyi  useista  eri 

paikoista.  Käytetyin  tapa  sähkökirjan  löytämiseen  oli  kirjaston  luetteloiden  kautta 

etsiminen. (Nicholas, Rowlands & Jamali 2010, 278.)

2.2 Kokoelmakeskeiset tutkimukset 

Kokoelmakeskeisiä  tutkimuksia,  erityisesti  kokoelmanhallinnan evaluoinnin  osa-

alueeseen  keskittyviä  tutkimuksia  olen  löytänyt  jonkin  verran.  Näistä  suurin  osa 

tarkastelee  yhä  painettuja  kokoelmia.  Esittelen  lähinnä  sähköisten  kokoelmien 
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Ala 0piskelijamäärä Nimekemäärä Nimekeosuus % 
Liiketalous 40425 5 45
Tekniikka 34715 14 23
Media-ala 8730 7 32



evaluointiin liittyviä tutkimuksia ja vain joitain painettujen kokoelmien tarkasteluja, kun 

uskon  niiden  tuovan  jonkin  tärkeän  näkökulman  aiheeseen.  Löytämäni  tutkimukset 

voidaan jakaa kolmeen kokoelmia tarkastelevaan näkökulmaan: kokoelman evaluointiin 

itsenäisenä  kokonaisuutena,  kokoelman  evaluointiin  karsimista  varten  ja  kokoelman 

evaluointiin osana hankintapolitiikan muokkausta tai kustannusten karsimista. Selkein 

kokoelman  evaluointitutkimus  tarkastelee kokoelman  tilaa  eli  kokoelman  kokoa, 

syvyyttä, laajuutta ja lisäksi usein tarkastellaan kokoelman käyttöä, jotta nähdään miten 

kokoelma täyttää käyttäjien tarpeita.

Ana  Ugaz  ja  Taryn  Resnick  (2008)  korostavat,  että  varhaisimpia  kokoelmien 

evaluointiin käytettyjä menetelmiä on ollut listamenetelmä. Erityisesti lääketieteenalalla 

on  käytetty  arvostettua  Brandon/Hill-listaa kokoelmien  kattavuuden  arvioinnissa. 

Tällaisten listojen käyttö korostaa ajatusta keskeisten teosten ydinkokoelmasta. Ugazin 

ja  Resnickin  tarkastelemien tutkimusten  mukaan ydinteoslistoilla  olevat  teokset  ovat 

myös yleensä niitä teoksia, jotka ilmestyvät ensimmäisenä sähkökirjoina  He viittaavat 

myös  tutkimuksiin,  joiden  mukaan  kurssikirjat  ovat  opiskelijoiden  eniten  käyttämiä 

lähteitä opiskelussa ja siten kirjastoiden tärkeimpiä resursseja. (Ugaz & Resnick 2008, 

145.)

Ugazin  ja  Resnickin  (2008)  tutkimuskohteena  on  Teksasin  yliopiston  (Texas  A&M 

University) lääketieteellisen kirjaston kokoelma ja referenssikokoelma. Tarkoituksena 

on  saada  tietoa  mahdollisista  uudelleen  sijoitettavista  osista  tai  osista,  joiden 

evaluointiin  voisi  panostaa  sen perusteella  että  käyttö on vähentynyt  tai  lisääntynyt. 

Tutkimuksessa on mukana nimekkeitä kolmesta sähkökirjakokoelmasta, sillä vain niissä 

oli  tarjolla  nimekekohtaista  dataa.  Näitä  olivat  AccesMedicine,  Books@Ovid ja 

MDConsult. Kolmessa paketissa oli paikoitellen samoja nimekkeitä, mutta lopulta lista 

karsiutui 51 ydinkokoelman nimekkeeseen. Käyttötietoja kerättiin 14 kk ajalta vuosina 

2005-2006. Painettujen nimekkeiden käyttötilastot saatiin Voyager-järjestelmästä. (Ugaz 

& Resnick 2008, 145.)

Ugazin  ja  Resnickin  (2008)  tutkimus  osoittaa,  että  kaikkia  51  lääketieteen  alaan 

kuuluvaa  nimekettä  käytettiin  enemmän  sähköisessä  muodossa  kuin  painettuna. 

Yhteensä  sähkökirjojan  käytettiin  12  132  kertaa  tarkasteluaikana  kaikissa  kolmessa 

palvelussa, kun taas painettuja kirjoja käytettiin yhteensä 278 kertaa tarkastelujakson 
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aikana. Ugaz ja Resnick kuitenkin havaitsivat huomattavia eroja sähkökirjojen käytössä 

nimekkeittäin eri pakettien välillä eli on nähtävissä käyttäjien sähkökirjan suosiminen. 

Tutkijat arvelevat tämän johtuvan lääketieteenalan lukutavasta: kirjoja harvoin luetaan 

kannesta  kanteen  vaan  tietoja  tarkastellaan  pienissä  erissä.  Toinen  tutkijoiden 

huomioima  seikka  liittyy  kirjaston  kokoelman  keskittymiseen  yleisesti.  Teksasin 

yliopiston  lääketieteellinen  kirjasto  on  keskittynyt  ensimmäisen  ja  toisen  vuoden 

opintomateriaaleihin,  sillä  opiskelijat  suorittavat  vaativimmat  opintojen  osat  toisella 

kampuksella.  Nyt  tehdyn  tutkimuksen  tuloksista  nähdään  kuitenkin,  että  näitä 

vaativimpien opintojen kirjoja käytetään sähköisessä muodossa paljon enemmän kuin 

niiden  painettuja  vastineita.  Tämä  tukee  muiden  tutkimusten  tuloksia  siitä,  että 

sähkökirjoja  käytetään etäopiskelussa.  Ja  lisäksi  se voi osoittaa,  että  opiskelijat  ovat 

havainneet sähkökirjojen käytettävyyden hyväksi. Ugaz ja Resnick (2008) tulevat siihen 

tulokseen, että jos ydinkokoelman päämääränä pidetään mahdollisimman laajan käytön 

mahdollistamista  niin  silloin  sähkökirjat  toimivat  paremmin  kuin  painetut.  (Ugaz & 

Resnick 2008, 146-147.)

Littman  ja  Connaway  (2004)  argumentoivat,  että  sähkökirjojen  käyttötilastojen 

tarkastelu  on  hyödyllistä  vain  kun  lukuja  verrataan  painettuihin  kirjoihin.  Tällöin 

painettujen  kirjojen  käyttöluvut  toimivat  sähkökirjojen  käytön  mittatikkuna.  Tämä 

vertailu on tarpeellista, sillä kirjastot ovat tilanteessa, jossa niiden painetut ja sähköiset 

kokoelmat ovat usein päällekkäisiä ja kustannusten karsimisen vuoksi kirjastojen tulee 

pohtia resurssien jakamista näiden kokoelmien kesken. Littman ja Connawayn (2004) 

tutkimuksessa tarkasteltiin NetLibraryn kautta saatavia sähköisiä nimekkeitä ja niiden 

painettuja  vastineita  Duke  Universityn  kirjastoissa  16  kuukauden  ajalla.  Duken 

yliopiston kirjastoissa on yhteensä noin 4,5 milj.  nimekettä ja yliopistossa opiskelee 

noin 10 800 opiskelijaa. Yhteensä tutkimuksessa tarkasteltiin 7 880 nimekettä. Näistä 

nimekkeistä  39  %  käytettiin  niin  painettuna  kuin  sähköisenä  versiona.   Pelkästään 

painettuna käytettiin 27 % ja vain sähköisessä muodossa käytettiin 34 % nimekkeistä. 

Tutkimuksen aikana painettuja kirjoja lainattiin yhteensä 6 998 kertaa eli 0,88 kertaa 

jokaista nimekettä kohden. Jos huomioidaan vain ne nimekkeet, joita lainattiin on luku 

2,48 lainausta nimekettä kohden. Sähkökirjoja käytettiin 10 821 kertaa eli  noin 1,37 

kertaa jokaista nimekettä kohden tai 3,43 kertaa jokaista lainattua nimekettä kohden. 

(Littman & Connaway 2004, 256, 257, 259-260.) (Ks. taulukko 4.)
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Taulukko  4.  Käytettyjen  nimekkeiden  jakautuminen  tieteenaloittain  (Littman  & 

Connaway 2004, 260).

Tutkimus osoittaa, että sähköisiä kirjoja käytettiin 11 % enemmän kuin niiden painettuja 

vastineita.  Koska sähkökirjat  ovat tulleet  Duken yliopiston kokoelmiin vasta vuonna 

2001, voidaan vuoden 2004 tutkimuksessa havaitun käytön määrä tulkita osoitukseksi 

nopeasta sähkökirjojen käyttöönotosta kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksen 

tuloksista voidaan havaita myös se, että jotkin asiakkaat luultavasti käyttävät kumpiakin 

formaatteja  mutta  eri  tavoin.  Luultavasti  asiakkaat  käyttävät  sähkökirjoja  nopeisiin 

hakuihin tai tarkistuksiin ja painettuja kirjoja pitempiaikaiseen lukemiseen. Littman ja 

Connaway (2004) tulivat tähän johtopäätökseen sen perusteella, että kaikista painettuna 

ja  sähköisenä  käytetyistä  nimekkeistä  39  %  käytettiin  kummassakin  formaatissa. 

Sähköisten  ja  painettujen  nimekkeiden  tieteenalan  mukainen  jaottelu  osoittaa,  että 

kumpiakin  käytettiin  suhteellisesta  saman  tasoisesti  kuin  mitä  niiden  osuus  koko 

tarkasteltavasta  joukosta  oli  eli  kokoelmat  eivät  ole  vinoutuneet  sähköisessä  tai 

painetussa formaatissa. Suosituimpien alojen lainaukset kohdistuivat niin painettuihin 

kuin sähköisiin saman suuruisesti.  Suosituimpia aloja olivat sosiologia,  liiketalous ja 

kirjallisuus.  Kun  taas  kasvatustieteen,  lääketieteen,  psykologian  ja 

tietojenkäsittelytieteen  nimekkeiden  käyttö  painottui  enemmän  sähköiseen  kuin 

painettuun.  Littman  ja  Connaway  ehdottavatkin,  että  sähköisten  kokoelmien 

kehittäminen näitä aloja painottaen voisi tuoda lisäkäyttöä. (Littman & Connaway 2004, 

261.) (Ks. taulukko 5.)
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Käytetyt nimekkeet
Ala Sähköiset Painetut
Sosiologia 17 18
Liiketalous 15 14
Kirjallisuus 11 13
Yleinen historia 7 7
Filosofia 6 6
Uskonto 6 6
USA historia 3 3
Politiikka 4 5
Taide 4 4
Kasvatustiede 4 3
Lääketiede 4 4
Oikeustiede 2 2
Psykologia 2 2
Tietotekniikka 3 2
Muut 11 9



Taulukko  5.  Käytön  jakautuminen  tutkittavien  kokoelmien  kesken  (Littman  & 

Connaway 2004, 260).

Tämä  tutkimus  osoittaa  lisäksi,  että  sähkökirjojen  tarjoaminen  vähentää  painettujen 

nimekkeiden  käyttöä.  Johtopäätöksissä  Littman  ja  Connaway  korostavat,  että 

tutkimustulokset  osoittavat  sähkökirjojen  käytön  olevan  suurempaa  kuin  painettujen 

vastaavien  nimekkeiden,  minkä  vuoksi  sähkökirjakokoelmien  laajentaminen  on 

suositeltavaa.  Tueksi kuitenkin suositellaan jatkuvaa tutkimusta formaattien käytöstä. 

He  myös  suosittelevat  sähköisten  nimekkeiden  lisäämistä  niihin  aineisiin,  joissa 

sähköisiä  nimekkeitä  käytetään enemmän,  sekä niihin nimekkeisiin  joiden painettuja 

versioita  lainataan  eniten,  sekä  myös  niihin  teoksiin,  joissa  sähköinen formaatti  tuo 

lisähyötyjä kuten referenssiteokset. (Littman & Connaway 2004, 261.)

Kimberly Abrams (2014) tarkastelee New Yorkin Delphin yliopiston kirjaston Ebrary-

kokoelman  laajuutta  luokittain  ja  vertailee  Ebrary-paketin  sekä  kirjaston  painetun 

kokoelman päällekkäisyyttä. Ebrary-kokoelma on jatkuvasti muuttuva kokoelma, sillä 

siitä  poistetaan  ja  siihen  lisätään  nimekkeitä  kuukausittain.  Delphin  yliopistossa 

opiskelee noin 8 000 opiskelijaa. Delphin yliopisto keskittyy taide ja tiedepainotteisiin 

opintoihin ja sillä on lisäksi liiketalouden, kasvatustieteen, hoitotieteen, sosiaalityön ja 

psykologian  alojen  koulutusta  sijoitettuna  yhteensä  kolmeen  eri  toimipisteeseen. 

Vuonna  2011-2012  yliopistokirjasto  käytti  yhteensä  noin  2,23  miljoonaa 

kokoelmahankintoihin,  josta  1,26  miljoonaa  käytettiin  sähköisten  materiaalien 

hankintaan. Seuraavana vuonna sähköisiin materiaaleihin käytettiin enemmän eli noin 

1,51 miljoonaa. (Abrams 2014, 11, 14.) (Ks. taulukko 6.)

Lukuvuoden  2011-2012  aikana  käytettiin  4,2  %  Ebraryn  sähkökirjakokoelman 

nimekkeistä, joita oli tarjolla noin 70 000 kappaletta. Käytettyjä nimekkeitä oli yhteensä 

2  922  kpl.  Näiden  nimekkeiden  tarkasteluun  käytettiin  yhteensä  5  933  sessiota. 

Kustannukset käytettyä nimekkeiden määrä kohden olivat täten 187 033 dollaria vuonna 
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Nimekkeitä Käytettyjä nimekkeitä Käyttökerrat Käyttö%
Sähköiset 7880 3158 10821 34
Painetut 7880 2799 6988 27
Yhteensä 7880 1688 17809 39

NetLibrary



2011-2012.Sivuja  katsottiin  yhteensä  92  841  kpl.  Sivumäärä  kirjaa  kohti  vaihteli 

yhdestä sivusta 2 658 sivuun. Mediaani oli kahdeksan sivua kirjaa kohti ja keskiarvo 31 

sivua kirjaa kohden. Vuoden 2012-2013 aikana Ebraryn kokoelmasta käytettiin 6,2 % 

mutta  myös itse  kokoelman oli  kasvanut  80 000 nimekkeeseen.  Käytössä oli  tällöin 

yhteensä 4 974 nimekettä, jollin kustannukset käytettyä nimekkeiden määrää kohden 

olivat  350  425  dollaria.  Katsottujen  sivujen  määrä  nousi  139  766  kappaleeseen. 

Sivumäärä kirjaa kohden vaihteli yhdestä sivusta 3 242 sivuun. Mediaani laski kuuteen 

sivuun nimekettä kohti ja keskiarvo 28 sivuun nimekettä kohti.(Abrams 2014, 12-13.) 

Taulukko 6. Ebraryn kokoelmien käyttö (Abrams 2014, 12-13).

Abrams (2014)  tarkasteli  Ebraryn sähkökirjakokoelman käyttöä  Delphin  yliopistossa 

valikoimalla  käyttölistoista  20%  otoksen.  Vuonna  2011-2012  tämä  otos  käsitti  586 

nimekettä ja vuonna 2012-2013 otos oli 942 nimekettä. Tämä kasvanut määrä osaltaan 

osoittaa kokoelman suosion nousun. Analyysi osoitti, että eniten käytettiin sosiologian 

ja  lääketieteen  alan  nimekkeitä.  Tämä  ei  ole  yllättävää,  sillä  molemmat  alat  ovat 

suurimpia yliopiston koulutuslinjoista  ja  alojen opiskelijat  ovat  tottuneet  käyttämään 

sähköisiä  aikakausijulkaisuja  ja  heille  järjestetään  usein  kirjastonkäytön  koulutusta. 

(Abrams 2014, 13.)

Adelphin  kirjasto  omistaa  painettuna  otoksen  586  nimekkeestä  123  nimekettä  eli 

otoksen  perusteella  sähköisissä  ja  painetuissa  kokoelmissa  on  noin  21,5  % 

päällekkäisyyttä  vuonna  2011-2012.  Tämän  otoksen  sähköisten  nimekkeiden 

kustannukset  olivat  38  926  dollaria  eli  kaksoiskappaleisiin  käytettiin  noin  7  022 

dollaria.  Vuonna  2012-2013  vastaavasti  942  nimekkeen  otoksesta  painettuna  oli 

kokoelmissa 142 nimekettä eli päällekkäisyyttä oli 15 % otoksesta. Otoksen sähköisten 

nimekkeiden  kustannukset  olivat  66  203  dollaria,  joista  päällekkäisten  nimekkeiden 

kustannukset olivat 10 932 dollaria. Abrams päättelee tulostensa pohjalta, että Ebraryn 

sähkökirjakokoelma  on  hyödyllinen  Adelphin  yliopiston  opiskelijoille.  Lisäksi 

päällekkäisyyttä sähköisen ja painetun kokoelman välillä ei ole niin laajalti, että Ebraryn 

sähköisten kokoelmien ostoa pitäisi rajoittaa.(Abrams 2014, 13-14).
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Vuodet Nimekkeitä Käytetyt nimekkeet Käytetyt sivut
2011-2012 70000 2922 92841
2012-2013 80000 4974 139766

Ebrary



James  Tuckerin  (2012)  tutkimus  tarkastelee  Las  Vegasin  yliopistokirjaston 

sähkökirjakokoelman käyttöä vuosina 2008-2010. Las Vegasin yliopistossa on 20 000 

opiskelijaa ja kirjasto koostuu noin 1,6 miljoonasta kirjasta sekä 26 000 lehdestä, 250 

tietokannasta,  ja  600  000  sähkökirjasta.  Tucker  tarkasteli  kahta  suurinta 

sähkökirjatarjoajaa Ebraryä ja NetLibraryä nähdäkseen miten käyttömäärät jakautuivat 

kolmen  vuoden  aikana.  Lisäksi  Tucker  tarkasti  sähkökirjojen  käyttöä  aloittain: 

liiketalous, kasvatustiede, tekniikka, taiteet, terveystiede,hotelliala, humanistiset tieteet, 

luonnontiede, kaupunkisuunnittelu (urban affairs).Tarkastelun kohteena oli myös käytön 

jakautuminen eri kustantajien kesken.(Tucker 2012, 40-41.) (Ks. taulukko 7.)

Tuckerin (2012) mukaan on erittäin tärkeää tarkastella  aiheenmukaista  sähkökirjojen 

jakaumaa, jotta voidaan havaita käyttötrendejä. Tuckerin tutkimus tarkastelee käyttöä 

yleisellä tasolla, eikä siten esitä yksittäisten nimekkeiden lainauslukuja vaan vertailee 

käytön  kokonaismäärää.  NetLibraryn  sähkökirjakokoelma  käyttö  aiheenmukaisesti 

tarkasteltuna  jakautuu  seuraavasti.  Eniten  vuosien  2008-2010  aikana  käytettiin 

humanistisen alan ja terveystieteen sähkökirjoja. Huomioitava on, että näillä aloilla on 

myös laajin määrä sähkökirjoja kokoelmissa. Tämän jälkeen eniten käytettiin tekniikan 

alan sähkökirjoja ja seuraavaksi eniten liiketalouden ja tämän jälkeen luonnontieteiden 

sähkökirjoja.  Vähiten  käytettiin  kasvatustieteiden,  taiteiden  ja  hotellialan  sekä 

kaupunkisuunnittelun  sähkökirjoja.  Ebraryn  sähkökirjakokoelmassa  käyttö  alan 

mukaisesti  jakautuu  seuraavasti:  eniten  käytettiin  vuosina  2008-2010  sähkökirjoja 

humanistisista  tieteistä,  seuraavaksi  eniten  liiketalouden  ja  tämän  jälkeen  tekniikan 

alalta.  Vähemmän käytettiin luonnontieteiden, terveystiedon ja kasvatustieteen alojen 

sähkökirjoja.  Kaikkein  vähiten  käytettiin  hotellialan  ja  kaupunkisuunnittelun  alan 

sähkökirjoja. (Tucker 2012, 43.) 
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Taulukko 7. Alakohtainen nimekkeiden käyttö kappalemäärittäin vuonna 2010 (Tucker 

2012,42).

Tucker  tarkasteli  sähkökirjojen  käyttöä  tarkemmin  tuomalla  esiin  alakohtaisen 

käyttöprosentin  eli  kokoelmassa  olevien  sähkökirjojen  määrää  verrattiin  käytettyjen 

sähkökirjojen  määrään.  NetLibraryn  sähkökirjakokoelmassa  kolmen  vuoden 

keskimääräiset  käyttöprosentit  osoittivat,  että  hotelliala  oli  käytetyin 

sähkökirjakokoelma, sillä siitä käytössä oli 22 % kokoelmassa olevista sähkökirjoista. 

Seuraavaksi käytetyin ala oli taiteet 19 %, sitten terveystieteet ja kasvatustiede, joiden 

molempien käyttöprosentti  kolmen vuoden aikana oli  17 %. Humanististen tieteiden 

sähkökirjoja käytettiin vain 16 % ja luonnontieteen ja tekniikan sähkökirjakokoelmasta 

käytettiin  noin  15  %  sähkökirjoista.  Yllättäen  liiketalouden  sähkökirjakokoelmasta 

käytettiin  vain  7  %  kolmen  vuoden  aikana,  kun  vuonna  2010  liiketalouden 

sähkökirjojen  käyttöluku  oli  kuitenkin  toiseksi  korkein.  (Tucker  2012,  43.) 

Käyttöprosentteihin  vaikuttaa  tietysti  se,  kuinka  paljon  kirjoja  tietyltä  alalta  on 

käytettävissä. Jos kirjoja on paljon, voi käyttöprosentti jäädä pieneksi vaikka yksittäisiä 

käyttökertoja  voi  olla  paljon  sekä  vastaavasti,  jos  kirjoja  on  hyvin  vähän  voi 

käyttöprosentti nousta suureksi vaikka käyttökertoja ei olisikaan huomattavia määriä. 

Tutkimustuloksista  on  nähtävissä,  että  Ebraryn  sähkökirjakokoelmaa  käytettiin 

enemmän. Käyttöprosentit  alakohtaisesti  Ebraryn  kokoelmassa  ovat  suurempia:  alin 

käyttöprosentti  on  15  %  taiteiden  ja  humanististen  tieteiden  alalla,  kun  taas 

luonnontieteiden ja liiketalouden alojen käyttöprosentit  olivat 16 %. Tekniikan alalla 

käyttöprosentti  oli  18,  kasvatustieteiden  alalla  25  ja  kaupunkisuunnittelun  alalla  28. 

Eniten prosentuaalista käyttöä oli hotellialalla, jolla käyttöprosentti oli 36 ja sen jälkeen 

terveystieteiden alalla, jolla käyttöprosentti oli 33. (Tucker 2012, 43.) Huomattava ero 
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Ebrary Netlibrary
Alat Käyttökerrat Käyttökerrat
Liiketalous 1267 61
Kasvatustiede 472 63
Tekniikka 823 97
Taiteet 340 49
Terveystieteet 1152 185
Hotelliala 176 30
Humanistiset tieteet 3136 265
Luonnontieteet 725 76
Kaupunkisuunnittelu 588 15



Ebraryn ja NetLibraryn käyttöprosenteissa voi johtua siitä, että käyttäjät ovat havainneet 

Ebraryn  kokoelmassa  olevan  huomattavasti  enemmän  nimekkeitä  ja  tämän  vuoksi 

suosivat palvelua. 

Ebraryn ja NetLibraryn sähkökirjakokoelmien käyttöä tarkasteltaessa on havaittavissa 

suurimman  käytön  keskittyminen  viidelle  kustantajalle:  Wiley,  McGraw-Hill, 

Routledge,  Oxford  University  Press  ja  University  of  California  Press.  Käytön 

keskittyminen näille viidelle kustantajalle johtuu luultavasti  osittain siitä,  että heidän 

kustantamia  teoksiaan  on  kokoelmissa  eniten.  Tucker  on  sitä  mieltä,  että 

tutkimustulokset  ovat  hyödyllisiä  kirjastohenkilökunnalle  heidän  tehdessä  päätöksiä 

siitä,  mihin  aihealueisiin  käyttää  asiakaskeskeistä  osto-kokeilua  (Patron  Driven 

Acquisition) ja myös sähkökirjojen hankintaa harkittaessa. (Tucker 2012, 43-44.)

Suomen  yliopistoista  en  ole  löytänyt  vastaavia  sähköisten  kokoelmien 

käyttötutkimuksia.  Laajin  selvitys  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmista  eri 

yliopistoissa  on  Suomen  yliopistojen  neuvoston  (SYN)  kokoama  raportti.  Raportti 

kuvaa  sähköisten  kurssikirjakokoelmien  tilaa  vuonna  2012.  Raportti  selvittää 

kurssikirjakokoelmien koon jakamalla kurssikirjakokoelmia ulkomaisiin ja kotimaisiin 

nimekkeisiin,  niin  sähköisessä  kuin  painetussa  formaatissa.  Raportin  mukaan  Oulun 

yliopiston kirjastossa on painettuja kurssikirjanimekkeitä 8 202 kpl ja näistä saatavana 

on  sähköisessä  muodossa  161  nimekettä  eli  noin  1,96  %.  (SYN  2013,  1-2.)  (Ks. 

taulukko 8.)

Taulukko 8. Kurssikirjakokoelmat seitsemän suomalaisen yliopiston kirjastoissa vuonna 

2012 (SYN 2013, 1).
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Sähköiset kurssikirjat
Yliopistot Ulkomaiset Kotimaiset  Sähköisten kurssikirjojen osuus kokoelmista
Oulu 150 11 1,96
Helsinki 1052 255 5,35
AALTO 297 27 10,4
Jyväskylä 318 46 6,64
Lappi 10 60 2,33
Turku 150 70 3,75
Tampere 423 127 24,15



Taulukosta  8  nähdään,  että  Oulun  yliopiston  kirjastossa  on  vain  161  sähköistä 

kurssikirjanimekettä,  mikä  on  toiseksi  pienin  määrä  tässä  vertailuun  otettujen 

yliopistojen  taulukossa.  Samoin  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisten 

kurssikirjakokoelmien prosentuaalinen osuus koko kurssikirjanimekkeiden määrästä on 

pienin,  vain  1,96  %.  Lisäksi  raportti  nostaa  esiin  vain  sähköisenä  hankittujen 

nimekkeiden määriä. Näitä ei Oulun, Lapin, Jyväskylän tai Aalto yliopiston kirjastoissa 

ole  ainuttakaan.  Helsingin  yliopiston  kirjastossa  on  21  nimekettä,  mikä  on  1,6  % 

kaikista heidän kurssikirjanimekkeistä. Tampereen yliopiston kirjastossa on ainoastaan 

sähköisessä muodossa 3 nimekettä, mikä on 0,13 % koko kurssikirjanimekkeistä. Turun 

yliopiston kirjastossa on 25 nimekettä saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, mikä 

on 0,43 % heidän kurssikirjanimekkeistään. (SYN 2013,1-2.) Mielestäni se, panostaako 

yliopistokirjasto  sähköisten  kurssikirjojen  tarjontaan  erityisen  tarmokkaasti  on 

nähtävissä juuri ainoastaan sähköisenä tarjottavien nimekkeiden määrässä. Jos kirjasto 

on  varma  siitä,  että  opiskelijat  löytävät  sähköisiä  kurssikirjoja  käyttöönsä,  ovat  he 

valmiita  myös  panostamaan  niiden  tarjontaan  vaikka  se  tarkoittaisi  ettei  samaa 

nimekettä tarjottaisi painettuna.

Suomen  yliopistokirjastoissa  viisi  suurinta  sähköisten  kurssikirjojen  kustantajaa  ovat 

Ebrary,  Ebsco,  Ellibs,  Dawsonera  ja  Talentum.  Lisäksi  raportti  esittelee  kirjastojen 

ajatuksia  sähköisten  nimekkeiden  saatavuudesta,  markkinointikeinoista  ja 

ongelmatilanteista.  Nämä  ovat  samoja  kuin  aikaisemmissa  tutkimuksissa  esitetyt  eli 

saatavuus koetaan liian vähäiseksi,  markkinointia  tehdään informoimalla  käyttäjiä  ja 

ongelmia aiheuttavat rajoitetut käyttöoikeudet, löydettävyys, tekniset ongelmatilanteet, 

käyttäjien  asenteet  ja  tilastoinnin  vertailujen  vaikeus.  Raportti  myös  listaa 

yliopistokirjastojen PDA-hankintaohjelman käyttöä ja sitä onko kirjastoissa käytössä tai 

suunnitteilla tablet-tietokoneiden lainaustoimintaa.  PDA-hankintaohjelma on käytössä 

Helsingin, Aalto yliopiston ja Jyväskylän yliopistoissa ja suunnitteilla käyttöön Lapin, 

Tampereen ja Turun yliopistoissa. Tablet-tietokoneiden lainaustoimintaa on jo Helsingin 

yliopiston kirjastossa, mutta vasta harkinnassa Jyväskylän yliopiston kirjastossa. Muissa 

tarkastelemissani  yliopistokirjastoissa  ei  ollut  harkittu  tablet-  tietokoneiden 

lainaustoimintaa. (SYN 2013, 1-8.) (Ks. taulukko 9.)
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Taulukko 9.  Sähköisten kurssikirjojen jakelijoiden jakautuminen Suomen yliopistoissa 

(SYN 2013, 3). 

Kokoelmia  evaluoidaan  myös  osana hankintapolitiikan  tarkastelua  tai  hankintojen 

muokkaamista.  Usein  tavoitteena  on  budjettien  karsiminen  tai  budjettien  oikean 

kohdistamisen varmistaminen. Pickett, Tabacaru ja Harrel (2014) tutkivat sitä, millaisia 

vaikutuksia  Teksasin  A&M  yliopiston  kirjaston  hankintaohjeiden  muutoksella 

sähkökirjoja suosivaksi olisi  budjetointiin.  Tutkimus alkoi aiemman vuoden menojen 

kirjastoluokituskohtaisella tarkastelulla. Tämän lisäksi tarkasteltiin kaikkia nimekkeiden 

hankinnassa  käytettyjä  kustantajia  ja  jakelijoita  ja  heidän  kanssaan  sovittuja 

hankintaohjeita,  heidän  suositustensa  pohjalta  tehtyjä  ostoja.  Erityisesti  haluttiin 

tarkastella kaksoiskappaleiden määriä eri kustantajien pakettien välillä. Lisäksi haluttiin 

erotella ne kustantajat,  jotka eivät tarjoa alennuksia ja kustantajat,  joiden tarjonta on 

liian marginaalisesta aiheesta. (Pickett, Tabacaru & Harrel 2014, 218, 223-224.)

Kustantajien  vähentäminen  automaattisesta  hankintaohjelmasta  helpotti 

kokoelmavastaavien karsintatöitä ja vähensi automaattisesti lähetettyjen monografioiden 

määrä. Vuonna hyväksyttyjä nimekkeitä oli keskimäärin 622 kappaletta. Vuonna 2011, 

kun sähkökirjoja suosiva hankintaohjelma oli käynnissä, saapui painettuja kirjoja vain 

keskimäärin  noin  286  kappaletta  viikossa.  Sähkökirjojen  hankintamäärät  vastaavasti 

kasvoivat: vuonna 2011 hankittiin 2 165 nimekettä, kun vuonna 2010 määrä oli 222 

nimekettä. (Pickett, Tabacaru & Harrel 2014, 224-225, 227.)

Forest  Link (2012) tutki  New Jersey Collegen kirjaston käytetyimpien  nimekkeiden 

saatavuutta sähkökirjana useilta eri jakelijoilta sekä kustantajilta. New Jerseyn Collegen 

kirjasto  lukuvuonna 2010-2011 käytti 300 000 dollaria monografioiden ostoon ja 2 500 
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Jakelijat kplJakelijat kpl
Ebrary 9 Elsevier 2
Ebsco 9 Knovel 1
Ellibs 8 Springer 1
Dawsonera 7 Cambridge UP 1
Talentum 6 ACLS-Humanities E-book 1
SanomaPro 4 Booky 1
MyiLibrary 4 Duodecim 1
Elib 3 Wiley 1
Ebook Library 3 Coutts 1
Taylor & Francis 2



dollaria sähkökirjojen ostoon konsortiosopimuksen kautta NetLibrarystä. Tutkimuksen 

kohteeksi valittiin käytetyimmät nimekkeet, koska niiden uskottiin olevan käytetyimpiä 

myös  sähköisessä  muodossa.  Sähkökirjojen  saatavuuden  tarkastelun  kautta  voidaan 

myös arvioida sähkökirjojen tilaa yleisesti sekä vertailla eri jakelijoiden ja kustantajien 

valikoimia. ( Link 2012,132-133.)

Tutkimuksen aineistona olivat vuosina 2009 ja 2010 lainaustilastot. Tilastot osoittivat, 

että  lainauskertoja  oli  tuona  aikana  yhteensä  77  228  kappaletta  ja  lainaukset 

kohdistuivat  46  264  kappaleeseen  yksittäisiä  nimekkeitä.  Nimekkeistä  valikoitiin 

käytetyimpien listaan ne, joita oli lainattu vähintään seitsemän kertaa. Nämä nimekkeet 

muodostivat 15 % kokonaislainauksista. Vähintään seitsemän kertaa lainattuja oli 704 

nimekettä.  Kun  näistä  704  nimekkeestä  poistettiin  useita  versioita  sisältävät,  ilman 

ISBN-numeroa  olevat  ja  muut  kuin  englanninkieliset  nimekkeet  jäi  jäljelle  512 

nimekettä.  Lista  näiden nimekkeiden ISBN-numeroista  lähetettiin  eri  kustantajille  ja 

jakelijoille,  kuten  E-book  Library,  ebrary,  NetLibrary,  Harper  Collins,  Cambridge 

University Press ja Springer. (Link 2012,133.)

Tutkittavista nimekkeistä vain 17 % oli saatavissa joltain sähkökirjojen kustantajalta tai 

jakelijalta. Saatavana oli 9 % E-Book Librarystä, 10 % Ebrarystä, 15 % NetLibrarystä, 8 

% MyILibrarystä ja 1 % yksittäisiltä kustantajilta. Tarjontaa tutkittaessa havaitaan, että 

sähkökirjojen  saatavuus  on  alasta  riippuvaista.  Yhteiskuntatieteet  ja  tekniikka  ovat 

korkeasti  edustettuna,  kun  taas  kasvatustiede  ja  biologia  vähemmän  vahvasti 

edustettuna. Tuloksista havaitaan myös, että viiden vuoden sisällä julkaistuja nimekkeitä 

on saatavilla enemmän, kuin tätä vanhempia nimekkeitä. Lähes 35 % vuosina 2005-

2010  julkaistuista  nimekkeistä  on  saatavilla  sähkökirjoina.  Tuloksista  lisäksi 

huomataan,  että  pelkästään  sähkökirjakokoelmat  eivät  vielä  kattaisi  New  Jerseyn 

Collegen kirjaston käyttöä. (Link 2012,134.)

2.3 Yhteenvetoa aiemmista tutkimuksista

Opiskelijoiden  sähkökirjojen  käyttöä  tarkasteltaessa  käyttäjien  määrät  vaihtelevat 

tutkimusajankohdasta  riippuen.  Esittelemäni  tutkimusten  tulokset  kertovat 

käyttöprosentin olevan noin  33 % vuonna 2003 (Croft & Davies) ja kohonneen vuonna 
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2009 jo 76 %. Lähes saman suuruisia käyttäjien prosentti osuuksia esitellään Nicholas et 

al.  (2008)  tutkimuksessa,  jossa  vastaajista  60  %  on  käyttänyt  sähkökirjoja  jossain 

vaiheessa. Tätä hieman pienempiä lukuja esittelevät McClure & Hoseth vuodelta 2012, 

jolloin 49 % opiskelijoista ilmoitti käyttäneensä sähkökirjoja. 

Tutkimusten mukaan sähkökirjojen käyttöön vaikutti  opiskeltava ala.  Nicholas  et  al. 

(2008) ja McLure & Hoseth (2012) erittelivät tutkimuksissaan sähkökirjojen käyttöä 

alan  mukaan  ja  kumpikin  tutkimus  osoittaa,  että  niin  kutsutut  kovat  tieteet,  kuten 

liiketalous, tekniikka ja lääketiede ovat niitä, joissa sähkökirjoja käytetään eniten. Kun 

taas vastaavasti  pehmeissä tieteissä,  kuten humanistiset  alat  sähkökirjoja on käytetty 

vähemmän.  Tutkimuksissa  alle  40  %  pehmeiden  alojen  vastaajista  on  käyttänyt 

sähkökirjaa ja kovien alojen vastaajista yli 50 % on käyttänyt joskus sähkökirjaa. 

Kyselyjen  tulokset  (Nicholas  et  al.  2008,  Croft  &  Davies  2010)  osoittavat,  että 

opiskelijat  käyttävät  sähkökirjoja  1)  tutkimukseen,  2)  opiskeluun  tai  osana  kurssien 

lukumateriaalia ja 3) omasta kiinnostuksesta. Tarkasteltaessa sähkökirjojen lukutapoja 

useimmat  tutkimukset  (Nicholas  et  al.  2008,  Nicholas,  Rowlands  &  Jamali  2010) 

jakoivat sähkökirjojen käytön niin, että lukeminen jaettiin joko sivumäärien mukaan, 

lyhyiden  osioiden  lukemiseksi,  kappaleen  tai  kappaleiden  lukemiseksi  tai  koko 

sähkökirjan  lukemiseksi.  Tuloksien  perusteella  vain  hyvin  pieni  osa  käyttäjistä  luki 

sähkökirjan kokonaan. Heitä oli noin 5 % vastaajista. Yhden tai useamman kappaleen 

lukeminen  kokonaan  oli toiseksi käytetyin tapa, tässä prosentit vaihtelivat 10 % - 20 % 

välillä.  Pieniä  osia sähkökirjoista  luki selkeästi  suurin osa tutkimuksiin vastanneista. 

Nämä prosentit vaihtelivat noin 50 % - 60 % välillä.

Sähkökirjojen positiivisina puolina pidettiin mahdollisuutta etäkäyttöön ja nimekkeiden 

saatavuutta  juuri  silloin  kun  teosta  tarvittiin.  Myös  mahdollisuus  tehdä  hakuja 

sähkökirjan sisällöstä ja mahdollisuus tehdä muistiinpanoja koettiin positiiviseksi (Croft 

&  Davies  2010,  Nicholas,  Rowlands  &  Jamali  2010).Tutkimusten  mukaan 

sähkökirjojen  löytyminen  useista  eri  paikoista  kirjastojen  palveluissa  koettiin 

hämmentävänä.  Lisäksi  toivottiin  kirjastojen  parantavan  sähköisten  kirjojen  nimeke 

tarjontaa ja sähköisistä kirjoista tiedottamistaan.  Myös luennoitsijoiden tiedottaminen 

sähköisten kirjojen olemassa olosta ja niiden käyttö kurssimateriaalina lisää sähköisten 

kirjojen käyttöä. (Nicholas et al 2008, Rowlands & Jamali 2010.)
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Kysely tai verkkokysely oli eniten käytetty tutkimusaineiston kokoamisen tapa. Tämän 

lisäksi tarkasteltiin joissakin tapauksissa käyttötilastoja ja -lokeja. Myös haastattelut ja 

teemahaastattelut  olivat  suosittuja  metodeja,  kun  tutkittiin  pienempiä  populaatiota, 

kuten pieniä joukkoja opiskelijoita tai opetushenkilökuntaa.  Tutkimusten materiaalina 

käytetään  useimmiten  kokoelman  analyysia  varten  kerättyjä  kirjastojen  omien 

luettelotietokantojen  nimekelistauksia  alakohtaisesti  jaoteltuina  ja  yhdistettynä 

käyttötilastoihin.  Tilastoista  tarkastellaan  usein  kokoelman  tilaa  nimekkeittäin  tai 

yleisesti alojen mukaan. (Ks. taulukko 10.)

Taulukko  10.  Tarkastelemissani  tutkimuksissa  käytettyjä  menetelmiä  ja  tutkittuja 

palveluita.

Vain  harvat  löytämistäni  tutkimuksista  keskittyvät  sähkökirjakokoelmiin.  Useimmin 

tarkastellaan yhä painettujen kokoelmien jakautumista,  käyttöä tai  syvyyttä  tai  sitten 

vertaillaan  painettujen  ja  sähköisten  kokoelmien tai  nimekkeiden käyttötilastoja,jotta 

osoitetaan käyttäjien suosima formaatti  ja ala tai  kustantaja kuin, että tarkasteltaisiin 

yksistään  sähköisten  nimekkeiden  tai  sähkökirjakokoelmien  käyttöä.  Monessa 

tapauksessa tutkimuksissa yhdistyy useita näkökulmia.  Tutkimukset  voivat evaluoida 

kokoelmaa  itsessään  tai  sen  käyttöä  mutta  usein  nämä  yhdistyvät  tarpeeseen  karsia 

menoja, karsia fyysisiä kokoelmia, tai parantaa hankintabudjetin kohdistamista niihin 
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Tutkimus Tarkasteltavat palvelut Menetelmä
käyttötilastot

JISC verkkokysely
käyttötilastot, listavertailu

kysely
verkkokysely,haastattelu, käyttötilastot

verkkokysely
käyttötilastot

käyttötilastot, listavertailu
käyttötilastot, listavertailu

listavertailu

Littman & Connaway (2004)  NetLibrary
Nicholas et al (2008)
Ugaz & Resnick (2008) AcceesMedicine, Books@Ovid ja MDConsult
Croft & Davies (2010)  Ebrary, MyiLibrary,NetLibrary, Books24/7,CRCPress
Nicholas et al( 2010)  MyiLibrary
McLure & Hoseth (2012) Ebook Library (EBL)
Tucker (2012) Ebrary, Netlibrary
Link (2012) E-BookLibrary, Ebrary, NetLibrary, MyILibrary
Abrams (2014) Ebrary 
Pickett, Tabacaru &Harrell (2014) Ebrary



aloihin, joissa nimekkeitä käytettään. Painettujen kokoelmien ja sähköisten kokoelmien 

evaluaatiot  ja  vertailut  liittyvät  usein  tarpeeseen  karsia  painettuja  kokoelmia  ja 

painettujen  sekä  sähköisten  kokoelmien  päällekkäisyyksiä  säästötavoitteiden 

saavuttamiseksi.

Näistä tutkimuksista muodostan olettamukseni, että Oulun yliopiston kirjaston sähköisiä 

kurssikirjoja  on  saatavissa  eniten  juuri  niin  kutsutuilla  kovilla  tieteen  aloilla,  kuten 

lääketiede,  tekniikka  ja  luonnontieteet.  Tämä  oli  nähtävissä  Nicholas  et  al  (2008), 

McLure & Hoset (2012) ja myös Tuckerin (2013) tutkimuksissa. On mahdollista, että 

sähkökirjoja  esiintyy  paljon  lisäksi  perinteisesti  paljon  monografioita  tuottavilla 

humanistisilla  aloilla.  Eroja  sähköisten  kurssikirjojen  määriin  oletan  tuovan 

koulutusalojen  eri  painotukset  ja  suuruudet  (Abrams  2014).  Oletan  myös,  että 

sähköisten  kurssikirjojen  määrät  painottuvat  opintojen  loppupäähän  eli  syventäviin 

opintoihin  kuuluviin  teoksiin  (Ugaz  &  Resnickin  2012).  Luultavasti  sähkökirjojen 

saatavuus  on  painottunut  myös  Suomessa  uudempaan  materiaaliin  (Link  2012). 

Luultavasti  myös  ulkomaisten  nimekkeiden  osuus  tulee  olemaan  suuri  kaikista 

sähköisistä  kurssikirjoista,  sillä  suurin  osa  sähkökirjoista  ostetaan  ulkomaisten 

kustantajien tai palveluntarjoajien kautta, mikä on nähtävissä Suomen yliopistokirjastoja 

tutkineesta E-kurssikirjojen osuus yliopistokirjastoissa- raportista (SYN 2013). Lisäksi 

sähköisten  kurssikirjanimekkeiden  hankintaa  oletettavasti  vaikeuttaa  Suomen  pieni 

kielialue. 

Lisäksi, koska tutkimuksen kohteena on Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) mallin 

soveltuvuuden  tarkastelu  sähköisten  kurssikirjakokoelmien  arviointiin  oletan,  että 

Oulun  yliopiston  kirjasto  tuskin  on  tarkastellut  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmaa 

erikseen  laajuuden  tai  käytön  suhteen.  Oletan  näin,  sillä  aiempien  tutkimusten 

perusteella  tämän  tapaiset  tutkimukset  ovat  olleet  harvinaisia  edes  ulkomaisten 

kirjastojen  kokoelmissa.  Löytämäni  tutkimukset  ovat  vielä  lujasti  keskittyneet 

painettujen kirjojen tarkasteluun tai  joissakin tapauksissa sähköisten kirjakokoelmien 

laajuuden  tai  käytön  tarkasteluun.  Kaikkia  kokoelmahallinnan  puolia  tarkastelevia 

tutkimuksia  en  ole  löytänyt.  Luultavasti  tämä  johtuu  vielä  sähkökirjojen  uutuudesta 

osana  kirjastojen  resursseja.  Tätä  oletusta  tukee  se,  että  Suomen yliopistokirjastojen 

neuvosto (SYN) on alkanut vasta vuonna 2012 tehdä suomalaisten yliopistokirjastojen 

sähköisiin  kurssikirjakokoelmiin  liittyviä  kyselyjä.  Myös  se,  että  kirjastojen 
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kokoelmapoliittisissa  lausunnoissa  puhutaan  suurimmaksi  osaksi  vain  painetuista 

kurssikirjoista  ja  sähköiset  kurssikirjat  mainitaan  lähinnä  sivulauseissa  tukee 

olettamustani painettujen kokoelmien keskeisyydestä kirjastojen kokoelmissa. 
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 3 KOKOELMAHALLINTA 

Esittelen  aluksi  kokoelmahallinnan  termien  kehitystä  ja  tämän  jälkeen  keskityn 

tarkastelemaan kokoelmien evaluointia. Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella miten 

hyvin alaluvussa 3.3 esittelemäni Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) sähkökirjojen 

kokoelmahallinnanmalli  soveltuu  käytettäväksi  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen 

kurssikirjakokoelman  evaluointiin.  Esittelen  alaluvussa  3.3  Vasileiou,  Rowley  ja 

Hartleyn (2012) mallin pohjana olevaa tutkimusta ja siitä muokattua kokoelmahallinnan 

osien  listaa.  Tämä  listaus  keskittyy  kokoelmahallinnan  osien  aikana  tapahtuviin 

toimintoihin  kirjastossa  ja  niiden  aikana  ilmeneviin  ongelmiin.  Tässä  yhteydessä 

esittelen listan pohjalta tekemäni kaaviokuvan Vasileiou, Rowleyn ja Hartleyn (2012) 

kokoelmahallinnan mallista.(Ks. kuvio 1, s.38.)

3.1 Kokoelmahallinnan kattavuus

Peggy  Jonssonin  (2009)  mukaan  termi  kokoelmien  kehittäminen  (collection 

development)  tuli  yleisesti  käyttöön  1960-luvulla  korvaamaan  silloin  käytetyn 

kokoelma  valikoinnin  (selection).  Kokoelman  kehittämisen  katsottiin  osoittavan 

laajempaa kokoelmiin liittyvää toimintaa,  erityisesti  haluttiin  korostaa instituutioiden 

asettamia tavoitteita, käyttäjien tarpeita ja heidän kiinnostuksen kohtiaan. Kokoelmien 

kehittäminen  kattoi  näin  ollen  useita  tehtäviä,  kuten  nimekkeiden  valinta, 

valintapäätöksiä  ohjaavien sääntöjen luominen eli  kokoelmapolitiikan  määrittäminen, 

valintapäätösten koordinointi, käyttäjien ja potentiaalisten käyttäjien tarpeiden arviointi, 

kokoelmien käytön tarkastelu,  kokoelman analysointi,  budjetointi,  kokoelmatarpeiden 

määrittäminen,  suhteiden  luominen  ja  ylläpitäminen  ympäröiviin  yhteisöihin  ja 

resurssien jakamisen suunnittelu. (Johnson 2009, 1.)

Kokoelmiin  liittyvien  töiden  kaiken  kattavaksi  termiksi  1980-luvulla  muodostui 

kokoelmahallinta (collection  management).  Tällöin  kokoelmahallinta  sisältää  kaikki 

kokoelman kehittämiseen liittyvät toimet ja lisäksi päätökset kokoelmien karsinnasta, 

aikakausijulkaisujen  peruutuksista,  varastoinnista  ja  kokoelmien  säilytyksestä  sekä 

päätökset  siitä  kenen  työnkuvaan  tehtävät  kuuluvat.  Kokoelman  kehittäminen  ja 

kokoelmahallinta termejä käytetään usein synonyymeinä. (Johnson 2009, 1.)
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3.2. Kokoelmien evaluointi

Kokoelmien evaluoinnin kautta saadaan tietoa siitä, kuinka hyvin kokoelma täyttää sille 

asetetut  tavoitteet,  kuinka  hyvin  se  palvelee  käyttäjien  tarpeita  ja  miltä  osin  se  on 

puutteellinen.  Kokoelman  laajuuteen  ja  käyttöön  liittyvä  tieto  auttaa 

kokoelmanhallinnassa  eli  kokoelman  kasvattamiseen,  säilyttämiseen,  konservointiin, 

varastointiin, tilausten peruutuksiin liittyvien päätösten teossa. Kokoelmien arviointi on 

lisääntynyt kirjastoissa 1990-luvulla, koska tuolloin tuloksellisuuteen alettiin kiinnittää 

huomiota. Tuloksellisuusarvioinnin (performance measurement) tavoitteena on osoittaa 

kirjastojen vastuunottoa kulujen tehokkaassa ja tehostavassa käytössä sekä asiakkaille 

tuotettavien  palvelujen  laadussa.  Toimiva  kokoelmien  arviointi  tuottaa  kokoelmia  ja 

palveluita,  jotka  ovat  tuloksellisia käyttäjille  ja  kehysorganisaatiolle.(Johnson  2009, 

226.)

Kokoelman  evaluoinnin  tarkoitus  on  tuottaa  tietoa  kokoelman  tilasta,  käytöstä, 

hyödyllisyydestä  ja  auttaa  kehittämään  kokoelmaa  tarkoituksen  mukaisesti  ja 

tehokkaasti. Tilastollisia tietoja voidaan käyttää budjetin suunnittelussa tai rahoituksesta 

neuvoteltaessa. Kokoelman tilan tarkastelu hyödyttää myös kehysorganisaatiota, sillä se 

tarjoaa tietoa siitä mitä tutkimusaloja kirjaston kokoelmat palvelevat. (Johnson 2009, 

231-232.)Voidaan  myös  puhua  kokoelman  evaluoinnista  osana  kirjastojen 

tuloksellisuuden  arviointia.  Tällöin  evaluointia  tehdään  jonkin  ongelman 

ratkaisemiseksi  tai  jotta  saadaan  luotettava  arvio  nykytilanteesta.(Mäkinen  & Wilén 

1992, 4-5.)

Karen Grigg (2012) korostaa, kuinka kattavan sähkökirjakokoelman evaluoinnin tulisi 

tarkastella  kokoelmaa  tarkemmin,  kuin  soveltamalla  siihen  suoraan  painettujen 

monografioiden hankinnan sääntöjä.  Painettujen monografiakokoelmien evaluoinnissa 

huomioidaan  aihealueiden  kattavuus,  otetaan  huomioon  kirjailijoiden  ja  kustantajien 

arvostus,  kun  taas  sähkökirjakokoemien  evaluoinnissa  tulee  ottaa  huomioon  lisäksi 

saatavuus (access), formaatti ja kustantajien ja jakelijoiden käyttöliittymien toimivuus. 

Tulee huomioida myös se ovatko sähkökirjat kirjaston omia vai tilausmallisia, sillä tämä 

vaikuttaa  nimekkeen  säilytykseen,  lainaukseen,  kirjastojen  väliseen  lainaukseen  ja 
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tekijänoikeuteen. (Grigg 2012, 137.)

Monia  painettujen  nimekkeiden  tarkasteluun  käytettyjä  menetelmiä  ei  voi  suoraan 

käyttää sähköisten resurssien tarkasteluun, sillä sähköiset nimekkeet eivät ole lainassa 

samalla tavoin kuin painetut, eikä niitä myöskään voi lainata kaukolainoina (interlibrary 

loan). Sähkökirjojen lainausluvut ovat yleensä joko avaus- tai latauskertojen määrä ja 

nämä tiedot  täytyy hankkia  välittäjältä,  joka  on  yleensä  joko kustantaja  tai  jakelija. 

Myöskään hyllytarkastelua tai  dokumentin käsiin saamisaikaa  (document delivery) ei 

voi sähköisissä nimekkeissä mitata. (Johnson 2009, 237.)

3.2.1  Kokoelmien evaluoinnin menetelmiä

Mäkisen  ja  Wilénin  (1992,10-12)  mukaan  kokoelman  evaluointi  tehdään  yleensä 

keskittyen  joko  kokoelmatyöhön,  kokoelman  kehittämiseen  tai  kirjaston  talouteen. 

Tämän  jaon  olen  myös  havainnut  tarkastellessani  aiempia  sähkökirjoihin  ja 

sähkökirjakokoelmien  evaluointiin  tai  arviointiin  keskittyviä  tutkimuksia. 

Kokoelmatyöhön  liittyvät  tutkimuskysymykset  tarkastelevat:  kokoelman  laajuutta  ja 

syvyyttä  sekä  kokoelman  laatua,  riittävyyttä,  tarkoituksenmukaisuutta.  Lisäksi 

tavoitteena on kokoelman vinoumien esiintuominen ja mahdolliset ratkaisuehdotukset. 

Yksi  tärkeimpiä  tavoitteita  on  nykyisten  käyttäjien  tarpeiden  tyydyttämisen 

mittaaminen. Kokoelmatyöhön liittyvien tutkimusten tarkoitus on usein valintaprosessin 

objektiivisuuden  lisääminen,vahvuuksien  ja  heikkouksien  esiintuominen  sekä 

karsimisen  helpottaminen  prioriteettien  tarkistuksen  avulla.  Kokoelman 

kehittämispolitiikkaan liittyvät  tutkimuskysymykset  tarkastelevat:  kehittämispolitiikan 

suunnitteluun  liittyviä  vaikutteita,  kirjaston  ja  sen  kehysorganisaation  yhteistyön 

parantamista  tai  tutkimus  tehdään kehittämispolitiikan  vaikuttavuuden mittaamiseksi, 

jolloin tarkastellaan instituution tehokkuutta ja ohjeiden noudattamisen tasoa. Talouteen 

liittyviä  tutkimuskysymyksiä  ovat  mm.  resurssien  oikeanlaiseen  kohdentamiseen, 

lisärahoituksen hakemiseen, tuloksellisuuden osoittamiseen ja kustannus-hyötysuhteen 

osoittamiseksi tehtävät tutkimukset. (Mäkinen & Wilén 1992,10-12.)

Evaluointimenetelmät  voidaan  jakaa  kahteen  luokkaan:  1)  kokoelmakeskeisiin  ja  2) 

käyttö-  ja  käyttäjäkeskeisiin  (Mäkinen  &  Wilén  1992,19).  Kokoelmakeskeiset 

evaluointimenetelmät  keskittyvät  kokoelman  koon,  syvyyden,  laajuuden  ja/tai 
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merkityksellisyyden tarkasteluun. Kokoelmakeskeisiä evaluointimenetelmiä ovat: 

• Tilastomenetelmä, jossa kokoelmaa mitataan lukujen avulla. 

• Asiantuntijamenetelmä,  jossa  asiantuntija  esittää  mielipiteensä  kokoelmasta. 

Listamenetelmä, jossa kokoelmaa arvioidaan erilaisten listojen avulla. 

Käyttö-ja käyttäjäkeskeisiä evaluointimenetelmiä ovat: 

• Viiteanalyysi,  joka  on  yksi  listamenetelmän  variaatio.  Viiteanalyysissä 

tarkastellaan  teosten  viiteluetteloissa  mainittuja  lähteitä  ja  tutkitaan  niiden 

esiintyvyyttä kokoelmassa. 

• Käyttötutkimukset tilastoivat nimekkeiden lainausta ja sisäkäyttöä. 

• Käyttäjätutkimukset osoittavat käyttäjien mielipiteet ja arviot kokoelmasta. 

Kokoelmaa  evaluoivien  tutkimusten  tavoitteena  on  osoittaa  kokoelman  koko, 

kasvuvauhti,  kokoelman kattavuus ja laajuus sekä variaatio ja tasapuolisuus sekä eri 

materiaalien  määrät.  Näitä  lukuja  verrataan  usein  johonkin  ulkoiseen standardiin  tai 

toisten kirjastojen kattavina pidettyihin kokoelmiin.  Laadulliset  asiantuntijatarkastelut 

erittelevät  kokoelman  vahvuuksia,  heikkouksia  ja  niitä  kokoelman  osia  joiden 

kehittämisestä  kirjasto  on  päättänyt  luopua.  On  muistettava,  että  myös  lista  ja 

standardilistat  ovat  tietynlaisia  asiantuntijalistoja,  ja  siten  esittävät  subjektiivisia 

mielipiteitä  kirjastojen  kokoelmien  laadusta.  Kokoelmaan  perustuvat  tarkastelut 

tuottavat  tietoa,  jota  käytetään  teos  valintojen,  säilytysten,  varastoinnin, 

konservointitoimenpiteiden,  kaksoiskappaleiden,  poistojen  ja  tilausten  lakkautusten 

tekemisessä. (Johnson 2009, 228, 230.)

Käyttäjä-  ja  käyttötutkimukset  tarkastelevat  kokoelman  käyttöä,  käyttäjien 

ominaisuuksia  ja  heidän  odotuksiaan  kokoelmien  sisällöstä  ja  palveluista. 

Käyttötutkimukset tarkastelevat käyttäjin etsimiä  ja käyttämiä materiaaleja, nimekkeitä, 

nimekekokoelmia  tai  aiheenmukaisia  kokoelmia.  (Johnson  2009,  228.)  Kirjastojen 

asiakaskyselyt  tarjoavat  tietoa  asiakkaiden  mielipiteistä  ja  mielikuvista.  Kyselyjen 

tuloksia voi vääristää se, että usein niihin vastaavat henkilöt, jotka käyttävät kirjastoa 

runsaasti tai ne, joilla on vankka mielipide jostain asiasta. Tällaiset seikat vääristävät 

tuloksia kärjistämällä vastaukset skaalojen ääripäihin. Tämän vuoksi kyselyjen tuloksia 

tulisi aina tarkastella muiden menetelmien rinnalla. (Grigg 2012, 130.) 
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 3.2.2  Sähköisten resurssien  evaluoinnissa huomioitavia seikkoja 

Ongelmallisiksi sähköisten resurssien evaluaatiossa on koettu tilastoinnin standardien 

puuttuminen.  Tästä  syystä  kustantajien  ja  jakelijoiden  keräämät  tilastotiedot  ja 

tietoyksiköiden  määritelmät  poikkeavat  toisistaan.  Tilastojen  käyttämät  tietoyksiköt 

ovat  tyypillisesti  sessio,  haku  tai  koko  teksti  lataus.  Poikkeamat  tekevät  vertailut 

tilastojen kesken mahdottomiksi.  Vuodesta  2002 alkaen toiminnan standardoimiseksi 

kehitettiin standardimalli (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources, 

COUNTER), jota useat kustantajat ja jakelijat ovat alkaneet käyttää. COUNTER-malli 

kehottaa  keräämään  tilastoja  tapahtumista,  kuten  sessioiden,  hakujen,  toimitettujen 

pyyntöjen (succesfull requests) ja poiskäännytettyjen (turnaways) määristä. Kuitenkin 

myös  COUNTER-mallissa  on  puutteita,  kuten  se,  että  tilastoihin  ei  rekisteröidä 

tuloksettomia hakukertoja. (Timms 2012, 89-90.) Tilastointilukuja voi vääristää myös 

se, että sähkökirjaa voi käyttää useampi henkilö kerrallaan. Jos sähkökirjalla voi olla 

vain yksi käyttäjä kerrallaan (concurrent model) se voi saada alhaisempia käyttölukuja 

tilastoihin,  sillä  toiset  halukkaat  lukijat  käännytetään pois.  Tämän vuoksi on tärkeää 

tarkastella käyttölukujen lisäksi myös tilastoja pois käännytettyjen henkilöiden määristä, 

sillä  en  kertovat  jotain  siitä  kuinka  moni  on  yrittänyt  saada  nimekkeen  käyttöönsä.

(Grigg  2012,  129.)Jotta  tilastot  ovat  vertailtavissa,  täytyy  kirjastojen  varmistua 

jakelijoiden käyttämistä malleista. Helpointa kirjastoille on valita tarkasteltaviksi vain 

sellaiset  nimekkeet,  jotka  on  tilastoitu  käyttäen  jotain  tiettyä  COUNTER-

tilastointimallia ja vertailla näitä tilastoja keskenään.  COUNTER-malli  sisältää kuusi 

erilaista tilastotietojen määrittelyä (Grigg 2012, 129): 

1) Kirjaraportti  1  =  Onnistuneiden  nimekehakujen  (title  request)  lukumäärä, 

nimekkeen ja kuukauden mukaan lajiteltuna.

2) Kirjaraportti 2 = Osien, kuten kappale tai sivu onnistuneiden hakujen  (section 

request) lukumäärä, nimekkeen ja kuukauden mukaan lajiteltuna. 

3) Kirjaraportti  3  =  Saavuttamattomat  potentiaaliset  käyttäjät  (turnaways), 

nimekkeen ja kuukauden mukaan lajiteltuna.

4) Kirjaraportti  4  =  Saavuttamattomat  potentiaaliset  käyttäjät,  palveluntarjoajan 

(service) ja kuukauden mukaan lajiteltuna. 

5) Kirjaraportti  5  =  Hakujen  ja  sessioiden  kokonaislukumäärä  nimekkeen  ja 

kuukauden mukaan lajiteltuna.
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6) Kirjaraportti  6  =  Hakujen  ja  sessioiden  kokonaismäärä  palveluntarjoajan  ja 

kuukauden mukaan lajiteltuna. 

COUNTER-mallin mukaan tilastoivista jakelijoista/kustantajista harva tarjoaa kaikkia 

COUNTER-mallin  raportteja.  Esim.  Ebrary  tarjoaa  kirjaraportteja  2-6,  MyiLibrary 

raportteja 1,2 ja 6 ja Safari Book Online kirjaraportteja 2,4,6 sekä SpringerLink vain 

raportteja 2. (Weir 2012, Appendix B.)Tulee huomioida, että osa jakelijoista päivittää 

käyttötilastoja kuukausittain ja osa antaa tilastoja vain pyydettäessä. Myös tilastotietojen 

säilytysajat vaihtelevat.  Toiset tarjoavat tilastoja kirjaston koko tilauskauden ajalta ja 

toiset vain edellisen vuoden ajalta. Automaattista tilastointitietoa keräävää systeemiä on 

kehitetty COUNTER-mallin mukaisesti. Tämän systeemin nimi on  Standardised Usage 

Statistics  Harvesting  Initiative  eli  SHUSHI.  Automatisoitujen  tilastojen  keräyksen 

lisäksi  on  mahdollista  kerätä  tilastot  käsityönä  yksittäisten  kustantajien  tilastoista. 

(Timms 2012, 92,97-99.)Painotus tilastollisiin lukuihin johti malleihin, joissa pyrittiin 

määrittelemään minimaalisen kokoelman suuruus kustannusten ja käyttäjien määrän tai 

kehysorganisaation  opinto-ohjelmien  laajuuden  kautta.  Käyttötilastojen  soveltuvuus 

kirjastojen  tehokkuuden  mittaamiseen  on  kyseenalaistettavaa.  Ne  kuitenkin  voivat 

toimia apuna päätettäessä  mitä alueita kokoelmasta tulee kehittää. (Johnson 2009, 232-

233.)

3.3 Vasileiou, Rowleyn ja Hartleyn sähkökirjakokoelmahallinnan malli 

Vasileiou,  Rowley ja  Hartley (2012)  tarkastelivat seitsemän eri  tieteellisen  kirjaston 

henkilökunnan jäsenten käsityksiä sähkökirjakokoelman hallintaprosessista ja sen osa-

alueisiin  liittyvistä  ongelmista.  Tutkimusmenetelmänä he käyttivät  34 henkilökunnan 

jäsenten  semi-strukturoituja  haastatteluja.  Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  tuottaa 

kokonaisvaltainen kuva sähkökirjakokoelmahallintaan liittyvistä osa-alueista ja niiden 

haasteista.  Haastattelujen  pohjalta  he  laativat  listauksen  sähköisten  kokoelmien 

hallinnan  alueista  ja  erittelivät  joka  alueeseen  kuuluvia  tehtäviä  ja  mahdollisia 

ongelmia. Tämän listauksen pohjalta on mahdollista muodostaa sähköisten kokoelmien 

hallintamalli,  jossa  korostuvat  tutkimuksessa  tärkeimmäksi  koetut  puolet. (Vasileiou, 

Rowley ja Hartley 2012, 282-283.) (Ks. kuvio 1.)

Mallissa  ensimmäisenä  vaiheena  on  kokoelmapolitiikan  määrittäminen 
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kehysorganisaation toiminnan ohjaamana. Lisäksi tutkijat korostavat, kuinka tärkeää on 

luoda  sähkökirjoille  oma  kokoelmapolitiikkansa  samoin  kuin  oma  budjetti  yleisen 

kokoelmapolitiikan  rinnalle.  Tämän  jälkeen  vaiheissa  3-5  edetään  sähkökirjojen 

löytämiseen,  arviointiin  ja  valintaan  sekä  neuvotteluihin.  Mallin  vaiheessa  6 

sähkökirjojen  käyttöön  saattaminen  viitaa  vain  luettelointiin  ja  teknisempi  osuus  on 

jätetty  taustalle  luultavasti,  koska  kirjastonhenkilökunnasta  vain  pieni  osa  toimii 

teknisten  käyttöönoton  seikkojen  parissa.  Sähkökirjakokoelmahallinnan  mallissa 

korostuu markkinoinnin ja käyttäjäkoulutuksen tarve vaiheessa 7. Tämä on ratkaisevaa 

sähkökirjojen  käytön  lisäämisessä,  sillä  tietämättömyys  on  useissa  tutkimuksissa 

mainittu käyttämättömyyden suurimmaksi syyksi (muun muassa Nicholas et al. 2008, 

Staiger  2012  tutkimukset).  Tämän  jälkeen  malli  jatkaa  tilastointiin  ja  arviointiin 

vaiheessa  8.  Viimeinen  vaihe  mallissa  on  sähkökirjojen  tilausten  uusiminen  tai 

lakkauttaminen vaiheessa  9.  Vasileiou,  Rowley ja  Hartley korostavat  lakkauttamisen 

mahdollisuutta  lisäämällä  sen  kuvioon  vaikka  tutkimuksessaan  pohtivatkin 

sähkökirjojen  lakkautuksen  olevan  sangen  harvinaista,  sillä  vain  yksi  tarkastelluista 

seitsemästä  kirjastosta  oli  koskaan  lakkauttanut  sähkökirjojen  tilauksia  (Vasileiou, 

Rowley & Hartley 2012, 288).

Kuvio 1. Sähkökirjakokoelmahallinnan vaiheet (muokattu lähteestä Vasileiou, Rowley 

& Hartley 2012,  289).

3.3.1 Kokoelmapolitiikan määrittäminen

Vasileiou,  Rowley  ja  Hartley  korostavat,  että  kirjastojen  tehtävänä  on  muodostaa 

kokoelmapoliittinen  kehityssuunnitelma  sähkökirjakokoelmille  erikseen. 
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Kokoelmapolitiikkaan kuuluu myös kokoelmapolitiikan jatkuva kehittäminen. Tämän 

vuoksi  sähkökirjakokoelman  arviointi  eri  tavoin  on  tärkeä,  jotta  sen  hyödyllisyys 

kehysorganisaatiolle ja asiakkaille saadaan selville. Tutkimuksen seitsemästä kirjastosta 

viisi oli tehnyt kokoelmapoliittisen lausunnon sähkökirjakokoelmilleen mutta vain yksi 

kirjastoista  oli  eritellyt  sähköisten  resurssien  hallinnan  eri  tasot  yksityiskohtaisesti. 

Kaikkien  kirjastojen  kokoelmapolitiikkaan  vaikutti  niiden  kehysorganisaatioina 

toimivien  yliopistojen  strategiat  ja  politiikat.  Ongelmallista  sähkökirjakokoelman 

erillisessä  kokoelmapolitiikan  laatimisessa  on,  että  sen  tulee  priorisoida  sähkökirjat 

painettuja  tärkeämmäksi.  Tämä  aiheuttaa  ongelmia,  sillä  eri  opiskeltavat  alat  ovat 

hyvinkin  eri  arvoisissa  asemissa  sähkökirjamarkkinoilla.  Lisäksi  sähkökirjojen 

kokoelmapolitiikan  tulee  myötäillä  yliopiston  politiikan  strategioita  ja  käytäntöjä. 

(Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285.)

3.3.2 Budjetti

Budjetin  laatiminen  sähköisille  kokoelmille  erikseen  vaatii  samat  prosessit  kuin 

budjetointi  yleisesti  eli  varojen  allokoinnin  ja  tarpeen  monitoroinnin  sekä  varojen 

kohdistamisen  suunnittelun.  Yhdessäkään  tutkimuksen   kirjastoista  ei  ollut  erikseen 

sähkökirjojen  hankintaan  allokoituja  varoja  vaan  yksittäiset  nimekkeet  ostettiin 

ainekohtaisista varoista sekä yleisistä sähköisten resurssien varoista. Viidessä kirjastosta 

ilmoitettiin  lisääntyneistä  kirjojen  hankintakuluista  vuosina  2008-2009.  Ongelmana 

sähköisten kokoelmien budjetoinnissa on varoen rajallisuus ja sähkökirjojen lisääntyvä 

tarve  tulevaisuudessa.  Tutkimuksen  kirjastot  odottivatkin  sähköisten  oppikirjojen  ja 

muun  kursseihin  kuuluvan  lukemiston  lisäävän  sähkökirjakokoelmien  laajuutta. 

Haastattelujen  perusteella  kokoelmien  kasvua  rajoittavia  tekijöitä  olivat 

budjettirajoitteet  sekä  markkinoilla  olevan  aineiston  sopimattomuus  kirjastojen 

käyttöön. (Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285.)

3.3.3 Löytäminen

Tehtävänä  mallin  vaiheessa  3  on  tarkastella  sähkökirjojen  saatavuutta  eri  lähteistä 

(Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 289). Resurssien löytäminen voi tapahtua monin eri 

tavoin.  Kirjastoissa tietoja sähköisistä resursseista saadaan usein myyjiltä suoraan tai 

sähköpostina  tai  mainoslehtisinä  sekä  hankintaehdotuksena  tiettyyn  aiheeseen 
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keskittyneeltä  kirjastonhoitajalta  tai  asiakkaan  pyynnöstä.(Weir  2012,  5-6.)  Eniten 

käytetyt  lähteet  tiedonhankinnassa ovat  kustantajien  ja  jakelijoiden verkkosivut  sekä 

postituslistat  ja  keskustelufoorumit  (Vasileiou,  Rowley  &  Hartley  2012,  285.) 

Arviointiin voidaan käyttää jakelijan tai kustantajan keräämiä tilastoja, asiakaspalautetta 

tai muita kyselymalleja. Resurssin identifioimisen jälkeen tulee tarkastella sitä suhteessa 

olemassa olevaan kokoelmaan, sen vaatimia lisenssisopimuksia, käyttöön saattamisen 

prosessia,  hinnoittelua  ja  resurssin  kohdeyleisöä.  (Weir  2012,  5-6.)  Ongelmana 

sähkökirjojen  löytämisessä  ovat  erilaiset  saatavuuden  ongelmat,  kuten  rajoittuminen 

vain  kirjaston  hyväksymiin  sähkökirjojen  tarjoajiin  ja  usein  myös  bibliografisten 

tietojen puuttuminen (Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 289).

Haasteltavat  kirjastohenkilökunnan  jäsenet  käyttivät  erilaisia  työkaluja  saatavissa 

olevien sähkökirjojen identifioimiseen. Eniten käytetyt lähteet tiedonhankinnassa olivat 

kustantajien  ja  jakelijoiden  verkkosivut  sekä  postituslistat  ja  keskustelufoorumit. 

Tutkimuksen mukaan kuitenkin juuri  tietämättömyys  sähkökirjojen saatavuudesta  on 

suurin löytämisen este. (Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285.)

3.3.4 Arviointi ja valinta

Neljännessä vaiheessa löydetyt sähkökirjat arvioidaan, niitä kokeillaan tai koekäytetään 

lyhyen aikaa ja samalla valitaan keneltä tuote halutaan hankkia sen perusteella miten 

osto-ja  lisenssimallit  sopivat  kirjaston  budjettiin.  Kaikissa  tutkituissa  kirjastoissa 

käytettiin  useita  perusteita  sähkökirja  valintojen  tekemisessä.  Useimmiten  näihin, 

kuuluivat hankintamallien, lisenssimallien, hinnoittelun, jakelualustojen ja aihealueiden 

kattavuuden  tarkastelu.  Vähemmän  vaikuttaviksi  tekijöiksi  mainittiin  sisällön 

ajantasaisuus,  opetushenkilökunnan  suositukset  tai  käyttäjien  vaatimukset.  Valintaan 

eivät  niinkään  vaikuttaneet  MARC-tietueiden  tai  COUNTER-mallin  mukaisten 

tilastotietojen  saatavuus  tai  lukulaiteyhteensopivuus.  Jotkin  kirjastohenkilökunnasta 

suosivat  yksittäisten  nimekkeiden  hankintaa  kokoelmahankintojen  sijaan.  Valinnan 

tärkeimmät  kriteerit  liittyivät  kuitenkin  lisenssimalleihin  ja  yhtäaikaisten  käyttäjien 

määrän  rajoituksiin.  Myös  sähkökirjojen  hintojen  suuruus  ja  se,  että  hintataso 

määritellään  kokoaikaisten  opiskelijoiden määrän  mukaan mainittiin  ongelmalliseksi. 

Muita  ongelmia  olivat  valintakriteereistä  sopiminen,  tarjottujen  osto-  ja 

lisensiointimallien kirjo ja lisenssien sisältämät erilaiset rajoitteet. (Vasileiou, Rowley ja 

40



Hartley 2012, 285-286.)

3.3.5 Lisenssisopimukset ja neuvottelut

Viidennessä mallin vaiheessa ostopäätöksen teon jälkeen kirjasto  aloittaa neuvottelut 

myyntitahon kanssa siitä,  mitä  ostomallia  tai  lisensiointisopimusta  se  haluaa  käyttää 

(Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285).  Sähkökirjan hankinta kokoelmiin tapahtuu 

kolmella mahdollisella tavalla. Ostetaan joko 1) yksittäisiä nimekkeitä, 2) kustantajan 

aihekohtaisia kokoelmia tai 3) jakelijakohtaisia kokoelmia, jotka sisältävät nimekkeitä 

useilta eri kustantajilta. Näitä tapoja käyttämällä sähkökirjakokoelmassa tulee olemaan 

niin yksittäisiä nimekkeitä kuin yksittäisiä kokoelmia. (Doucette & Lewontin 2012, 52.)

Sopimusneuvottelu tapahtuu yhtäaikaisesti hinnoittelun kanssa. Sopimusneuvottelu on 

tärkein osa neuvotteluja, sillä se määrittää tarkasti resurssien käyttöön liittyvät rajoitteet 

(Weir 2012, 7, 54-55).  Erilaiset sähkökirjojen ostomallit ovat: 1) pysyvä käyttöoikeus 

yksittäisiin nimekkeisiin, 2) vuosittainen tilaus yksittäisiin nimekkeisiin tai kokoelmiin, 

3) kokoelmat, jotka mahdollistavat nimekkeiden vaihtamisen vuosittain, 4)  asiakkaiden 

käyttämien nimekkeiden osto (patron driven acquisition,  PDA) ja 5) käytön mukaan 

osto (pay-per-view, PPV). (Doucette & Lewontin 2012, 60, 63.)

Kirjastoissa  tyypillisesti  käytettäviä  lisensiointimalleja  on  kaksi:  käyttäjäkohtainen 

käyttöoikeusmalli  (end  user  agreement)  ja  paikalliskohtainen  käyttöoikeusmalli  (site 

lisence  agreement).  Käyttäjäkohtainen  käyttöoikeusmalli  määrittelee  käyttöoikeudet 

ennen  kuin  tuote  saadaan  käytettäväksi.  Paikalliskohtainen  käyttöoikeusmalli  on 

kirjastoissa  yleisesti  käytössä  sähköisten  aikakausijulkaisujen  ja  tietokantojen 

jatkuvaluontoisten  sopimusten  yhteydessä.  Tämä  sopimus  takaa  kirjastonkäyttäjille 

oikeuden  päästä  käsiksi  hankittuihin  resursseihin.  (Weir  2012,  57.)  Sähkökirjojen 

käyttömallit ovat:  1) yksi käyttäjä nimekettä kohti (single user purchase option, SUPO), 

2)  useampi käyttäjä nimekettä  kohti   (multiple  user purchase option,  MUPO) ja 3) 

rajoittamaton  käyttöoikeus  (unlimited  use).  (Doucette  &  Lewontin  2012,  62.) 

Lisenssineuvottelujen  ongelmina  ovat  lisenssien  standardoimattomuus,  joten  ehdot 

vaihtelevat eri kustantajilla ja jakelijoilla. Lisäksi se, että lisensioituja aineistoja harvoin 

saadaan  arkistoiduksi  on  koettu  turhauttavaksi  kirjastoissa,  jotka  ovat  tottuneet 

painettujen kirjojen pysyvyyteen. (Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285.)
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Vasileiou, Rowley ja Hartley (2012) tutkimuksen haastattelujen perusteella lisensiointi 

koettiin henkilökunnan mielestä helpoksi prosessiksi, sillä useat tuottajat eivät suostu 

neuvottelemaan  ehdoista.  Konsortiosopimusten  avulla  koettiin  kirjastojen  saavan 

parempia  sopimusehtoja.  Tärkeimmiksi  kohdiksi  koettiin  etäkäytön  mahdollisuus, 

tunnistuksen  kautta  myönnettävä  käyttöoikeus  ja  erilaiset  sähköisiin  tuotteisiin 

liitettävät käyttörajoitteet (Digital Rights Management, DMR). Sen sijaan lisensoitujen 

sähkökirjojen  arkistointi  ei  ollut  kirjastoissa  tärkeäksi  koettu.  (Vasileiou,  Rowley ja 

Hartley 2012, 286-287.)

 

3.3.6 Luettelointi ja käyttöön saattaminen

Sähköisten kokoelmienhallinnan mallin kuudennessa vaiheessa sähkökirjat luetteloidaan 

ja  tehdään  käytettäviksi  (Vasileiou,  Rowley  ja  Hartley  2012,  285).  Suurin  osa 

sähköisistä  resursseista  tulee  aktivoida  ja  rekisteröidä  ennen  käyttöön  saattamista. 

Kirjaston  tulee  valita  sille  sopivin  vaihtoehto  käyttöön  saattamiseksi  (Weir  2012,7). 

Jotta kustantajat ja jakelijat voivat varmistua käyttäjien olevan käyttöoikeuden omaavia 

liitetään sähköisten resurssien käyttöön yleensä jonkinlainen autentikointisysteemi, joka 

mahdollistaa  käytön  kirjastojen  tiloissa  sekä  etäkäytön.  Autentikointimenetelmistä 

yleisimpiä ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautuminen, IP-osoitteen mukaan 

identifioiminen,  jolloin  käyttö  tapahtuu  vain  kirjaston  koneilla  tai  käytön 

mahdollistaminen  URL-osoitteen  ja  välityspalvelimen  kautta  mikä  mahdollistaa 

etäkäytön. Käyttöön saattaminen tapahtuu useimmiten luetteloimalla resurssit kirjaston 

tietokantaan. Luettelointi voi olla nimekekohtaista (MARC-tietueet) tai se voi kohdistua 

kokoelmaan kokonaisuudessaan. Laajat kokoelmat vaativat luettelointitietojen saamista 

suoraan myyjätaholta tai kolmansilta osapuolilta. (Pan 2012, 47-48.) 

Kaikissa  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  tutkimuksen  kohteena  olevissa  kirjastoissa 

yksittäiset  sähkökirjat  luetteloitiin  kirjaston  omiin  luettelotietokantoihin.  Myös 

paketteina hankitut sähkökirjakokoelmat luetteloitiin, jos niistä oli saatavana tuottajan 

tekemät  MARC-tiedot.  Luetteloinnin  ja  käyttöön  saattamisen  ongelmat  ovat  samoja 

kuin  monissa  aikaisemmissa  tutkimuksissa.  Ongelmia  aiheuttavat  muun  muassa 

luettelointitietojen  epäsopivuus  kirjaston  luettelotietokantoihin,  sähköisten  ISBN-
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numeroiden  puuttuminen,  URL-osoitteiden  virheellisyys,  hakujen  ongelmallisuus 

jakelijoiden  jakelualustoilta  ja  jakelijoiden  sekavat  käyttöliittymät  sekä 

kommunikointiongelmat  kirjaston  eri  osastojen  välillä  ja  tuottajien  kanssa.  (Ks. 

esimerkiksi  Armstrong & Lonsdale   2005,  Martin  & Mundle  2010,  Lamothe  2013, 

Vasileiou, Rowley & Hartley 2012.)

3.3.7 Markkinointi ja käyttäjien koulutus 

Tässä  sähköisen  kokoelmahallinnanmallin  vaiheessa  kirjaston  tulee  muokata 

sähkökirjoille  markkinointistrategia,  toteuttaa  markkinointia  ja  pohtia  uusia 

markkinointitapoja, sillä markkinointi lisää tietoisuutta sähkökirjoista.  O´Connellin ja 

Havenin  (2013)  tutkimuksessa  lukulaitteiden  käytön  opetus  lisäsi  kirjaston 

sähkökirjojen lainausta ja tietoisuutta resurssien olemassa olosta. Lisäksi opetustarjonta 

ja  uudet  sähköiset  resurssit  kannustivat  vanhoja  kirjaston  käyttäjiä  palaamaan 

aktiivikäyttäjiksi.  (O´Connell  &  Haven  2013,  62-63.)  Kirjastoissa  käytössä  olevia 

markkinointimuotoja ovat verkkosivuilla tapahtuva tiedotus, tiedonhankinnan koulutus 

tilaisuudet  ja  kirjaston  oma  luettelotietokanta.  Jotkin  Vasileiou,  Rowley ja  Hartleyn 

haasteltavista mainitsivat lisäksi mahdollisuuden promotoida sähkökirjoja virtuaalisissa 

oppimisympäristöissä,  blogeissa,  lehtisissä ja  yleisesti  työn ohessa (word of mouth). 

(Vasilieou, Rowley & Hartley 2012, 287-288.) Lisäksi tärkeäksi markkinointimuodoksi 

on useissa tutkimuksissa todettu opetushenkilökunnan rooli tietoisuuden levittämisessä 

(Armstrong  &  Lonsdale  2005,Nicholas  et  al.  2008,Martikainen  2009,  Rowlands  & 

Jamali 2010, Link 2012, Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285). 

Ongelmallista  markkinoinnissa  on  siihen  käytettävän työajan  ja  varojen  määrä,  sillä 

markkinointimenetelmiä  on  usein  käytössä  useita.  Luettelointi  markkinointikeinona 

toimii  vain,  jos  jokainen  sähkökirja  todella  liitetään  kirjaston  omaan 

luettelotietokantaan,  mikä  on  aikaa  vievää  työtä.  Kiinnostusta  täytyy  myös  tuottaa 

kontrolloidusti,  sillä  muuten  sähkökirjojen  saatavuus  voi  koitua  ongelmaksi. 

Tutkimuksen  tarkastelemissa  seitsemässä  kirjastossa  käytössä  olevia 

markkinointimuotoja  olivat  verkkosivuilla  tapahtuva  tiedotus,  tiedonhankinnan 

koulutustilaisuudet ja kirjaston oma luettelotietokanta. Jotkin haasteltavista mainitsivat 

lisäksi  mahdollisuuden  promotoida  sähkökirjoja  virtuaalisissa  oppimisympäristöissä, 
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blogeissa, lehtisissä ja yleisesti työn ohessa (word of mouth). Myös tässä tutkimuksessa 

nousi  esiin  opetushenkilökunnan  tärkeä  rooli  tietoisuuden  levittämisessä  (Vasileiou, 

Rowley ja Hartley 2012, 285, 287-288.)

3.3.8 Tilastointi ja arviointi 

Tilastointi-  ja  arviointivaiheessa  kirjastojen  tulee  kerätä  erilaisia  tilastoja  ja  pyrkiä 

evaluoimaan  sähkökirjojen  käyttöä.  Tärkeää  on  myös  vertailla  kustantajien  ja 

jakelijoiden tilastoja  ja  arvioida  niiden luotettavuutta.  Arvioinnille  tulisi  aina  asettaa 

tavoitteita.  (Vasileiou,  Rowley  &  Hartley  2012,  289.)  Tilastointi  on  tärkeää,  sillä 

sähköiset  resurssit  ovat  joka  vuosi  uusittavia  resursseja.  Tilastoinnin  avulla  on 

mahdollista  seurata  resurssien  käyttöä  ja  kohdentaa  hankintoja  sekä  perustella 

budjetointia.  Arvioinnin  avulla  päätetään  uusitaanko  resurssin  hankinta  seuraavaksi 

vuodeksi  tai  monivuotiseksi  sopimuskaudeksi  tai  poistetaanko se kokoelmista.  (Weir 

2012,  9-10.)  Kirjastot  käyttävät  arvioinnissa  apunaan  lähinnä  tuottajien  tarjoamia 

tilastoja.  Päätöksiä  tehtäessä  sähkökirjanimekkeiden  tilausten  jatkamisesta  tai 

lakkauttamisesta  tärkeimpinä  valintaan  vaikuttavina  tekijöinä  pidetään  usein 

käyttömääriä ja hintaa. Tämän lisäksi tarkasteltiin aineiston ajantasaisuutta, sopimus- ja 

lisenssimalleja sekä jakelualustojen käytettävyyttä. (Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 

288.)

Vasileiou,  Rowley ja  Hartleyn  (2012)  haastattelujen  mukaan  tilastojen  tarkastelu  tai 

kokoelman  arviointi  ei  kuitenkaan  ollut  yhdessäkään  seitsemästä  kirjastosta 

systemaattista.  Haasteltujen  mielestä  tuottajien  tarjoama  tilastomateriaali  oli 

huonolaatuista  ja  vaihtelevaa.  Kuitenkin  vain  viisi  seitsemästä  kirjastosta  käytti 

arvioinnissa  komitea  tapaamisia,  koulutustilaisuuksia,  asiakastyytyväisyyskyselyjä  tai 

-palautteita. Haasteltavat olivat tietoisia siitä, että käyttötilastoja voitaisiin käyttää esim. 

tulevien  hankintojen  perusteina,  lisenssisopimusten  neuvotteluissa   tai  nimekkeiden 

vaihdoissa ja  hankintojen kohdistamisessa tietyille  aihealueille.  Tilastojen ongelmina 

ovatkin juuri tilastojen vaihtelevat laadut ja se, että käyttäjiltä on vaikeaa ja työlästä 

saada  mielipiteitä,  joilla  olisi  kokoelmaa  kehittäviä  tuloksia.  (Vasileiou,  Rowley  & 

Hartley 2012, 288-289.)
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3.3.9 Uusinnat ja lakkautukset

Mallin  viimeisessä  vaiheessa  tehdään  päätös  uusimisesta  tai  lakkauttamisesta. 

Haastateltavien  mukaan  päätöksiä  tehtäessä  sähkökirjanimekkeiden  tilausten 

jatkamisesta tai lakkauttamisesta tärkeimpinä valintaan vaikuttavina tekijöinä pidettiin 

käyttöä  ja  hintaa.  Tämän  lisäksi  tarkasteltiin  aineiston  ajantasaisuutta,  sopimus-  ja 

lisenssimalleja  sekä  jakelualustojen  käytettävyyttä.  Tutkimuksen  kohteena  olevista 

seitsemästä  kirjastosta  vain  yksi  oli  lakkauttanut  sähkökirjakokoelman  tilauksen. 

Ongelmia,  jotka  tulevat  esille  vasta  lakkautuspäätöksen  jälkeen  on  hyvin  vaikea 

arvioida,  mikä  luultavasti  vaikuttaa  kirjastojen  haluttomuuteen  lakkauttaa  tilauksia. 

(Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 288-289.)

3.4 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta taustasta

Kokoelmahallinta  sisältää  kaikki  päätökset  kokoelman  kehittämiseen, 

karsintaan,säilyttämiseen  sekä  työnjakoon  liittyen.  Kokoelmahallinta  on  kattavaa 

toimintaa, joka osoittaa kirjaston panostuksen kohteet kokoelmissa. Kokoelmahallinnan 

osia on korostettu eri aikoina eri tavoin: kehittäminen ja erityisesti valikointi ovat olleet 

keskiössä instituutioiden tarpeiden täyttämisessä.  Kokoelmapolitiikan muodostaminen 

ja  valintaa  ohjaavien  sääntöjen  julkilausuminen  sekä  toimien  seuranta,  tarpeiden 

arviointi  ja käytön seuranta ovat kokoelmahallinnan perustavia tehtäviä.  Kokoelmien 

evaluointi on näin ollen tärkeä osa kokoelmahallintaa, sillä se antaa tietoa kokoelman 

tilasta  ja  sen  käytöstä.  Evaluoinnin  avulla  voidaan  muun  muassa  tarkastella  miten 

kokoelma  on  kehittynyt  jonkin  ajan  kuluessa,  kehityksen  ja  kehityssuunnitelmien 

onnistuneisuutta,  käytön  kohdistumista  ja  käyttäjien  mielipiteitä.  Kokoelmin 

evaluoinnin tarkoitus on kehittää kokoelmia niin, että toiminta tukee kehysorganisaation 

tarpeita entistä paremmin ja varmistaa, että toiminta on suunnitelmallista sekä budjettien 

mukaista.  Evaluoinnin  tuloksia  voidaan  käyttää  kokoelmahallinnan  kehittämiseen. 

(Johnson  2009,  1,  226,  231-232.)  Näin  ollen  kokoelmahallinnan  mallin  käyttö 

evaluaatiotyökaluna  auttaa  huomioimaan  kaikki  ne  kokoelmahallinnan  osa-alueet, 

joiden  evaluointi  tuottaa  kokonaisvaltaista  tietoa  kokoelman  ja  kokoelmahallinnan 

tilasta tietyssä kirjastossa. Tämän vuoksi koen empiirisen tutkimukseni olevan pyrkimys 

tuoda esiin yhden tavan tehdä laaja-alaista kokoelmaevaluaatiota.
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Sähkökirjakokoelmien evaluointi on painettujen kokoelmien evaluointia hankalampaa, 

sillä  sähköisten  resurssien  yhteydessä  harkittavien  muuttujien  määrä  lisääntyy. 

Sähköisten resurssien tarkastelussa voidaan käyttää painettujen kokoelmien tarkasteluun 

käytettyjä  menetelmiä,  pois  lukien  kaukolainat,  hyllytarkastelu  ja  käsiin  saamisaika. 

Evaluoinnissa tulee ottaa huomioon myös sähköisten resurssien erikoispiirteitä, kuten 

sähkökirjojen  saatavuusongelmat,  formaatit,  käyttöliittymät,  tilausmallit  ja 

tekijänoikeudelliset seikat sekä se, että käyttötilastot joudutaan hankkimaan kustantajan 

tai jakelijan kautta ja ne ovat usein suoraan vertailuun sopimattomia. (Grigg 2012, 137.) 

Tutkimuksessani  kuitenkin  jätetään  juuri  nämä  sähköisten  resurssien  erikoispiirteet 

lähes huomiotta, sillä niiden lisääminen olisi laajentanut tutkimukseen tarvittavaa tausta 

tietoa, dataa ja tutkimusaikaa niin paljon, että tutkimus ei olisi ollut mahdollista gradun 

mittakaavassa. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että sähkökirjojen käyttötilastoja vääristää 

muun  muassa  se,  että  tilastojen  tietoyksiköt,  kuten  sessio,  hakukerrat  tai  koko 

tekstilataus eivät ole  vertailtavissa,  tai  että  käyttötilastoja  vääristävät poiskäännytetyt 

lukijat silloin, kun sähkökirjalla on vain yhden käyttäjän salliva malli. Myös se, että en 

tarkastele  poiskäännytettyjen  lukijoiden  määrää  tai  tuloksettomien  hakujen  määrää 

vääristää  käyttötilastoja.  (Timms  2012,  89-90.)  Tutkimukseni  rajoissa  olen  pyrkinyt 

ottamaan  huomioon  näitä  rajoittavia  seikkoja  ja  tarkastelen  käyttöä,  en  niinkään 

numeroihin keskittyen vaan käytön tiedekunta- tai alakohtaisuuteen keskittyen. 

Evaluoinnin kohteet voidaan jakaa kolmeen: kokoelmatyö, kokoelman kehittäminen ja 

kokoelman  taloudellisuus.  Evaluointia  voidaan  tehdä  tarkastelemalla 

kokoelmakeskeisesti  tai  käyttö-ja  käyttäjäkeskeisesti.  Kokoelmaa  evaluoidaan 

kokoelmakeskeisesti tilastojen, asiantuntijoiden mielipiteiden tai vertailulistojen avulla. 

Kokoelmakeskeisesti  tarkastellaan  kokoelman  kokoa,  syvyyttä,  laajuutta  ja 

merkityksellisyyttä. Käyttäjäkeskeisesti kokoelmaa tarkastellaan keräämällä käyttäjien 

mielipiteitä  kokoelmasta,  sen  kehittämisestä  tai  vaikka  kirjaston  hyllyjärjestyksestä. 

Käyttäjäkeskeiset evaluoinnit voivat kerätä tietoa myös siitä, millaisia käyttäjät ja ei-

käyttäjät ovat (Johnson 2009, 228). Kokoelman käyttökeskeinen evaluointi taas viittaa 

kokoelman käytön tutkimiseen käyttäen viiteanalyysiä tai käyttötilastoja. (Mäkinen & 

Wilén  1992,10-12,  19.)  Tutkimukseni  keskittyy  näistä  ensimmäiseen  eli 

kokoelmatyöhön. Empiirisessä tutkimuksessani tarkastelen Oulun yliopiston kirjaston 

sähköistä  kurssikirjakokoelmaa  kokoelmakeskeisesti  ja  käyttökeskeisesti  osana 
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kokonaisvaltaista  kokoelmahallinnan  evaluointia.  Kokoelman  kehittämistä  sivuan 

hieman kokoelman käyttöä tutkittaessa sekä johtopäätöksien toimenpidesuosituksissa. 

Tutkimukseni keskeisin teoreettinen viitekehys on Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnan  malli.  Malli  on  kehitetty  kirjastoammattilaisten 

haastattelututkimuksen  pohjalta,  joten  se  on  käytännön  läheinen  ja  kattava  esitys 

kokoelmahallinnan osista. Mallin tarkoitus on  tuoda esiin kokoelmahallinnan osa-alueet 

ja  niiden  yhteydessä  ilmenevät  erilaiset  harkintaa  vaativat  valinnat  tai  huomiotavat 

seikat.  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  sähkökirjakokoelmahallinnan  malli  jakaa 

kokoelmahallinnan  toiminnot  seuraavasti:  1)  kokoelmapolitiikan  määrittäminen 

sähkökirjakokoelmalle  kehysorganisaation  ohjauksessa,  2)  sähkökirjakokoelman 

budjetin  määrittäminen,  3)  sähkökirjojen  löytäminen  eri  lähteistä,  4)  sähkökirjojen 

arviointi  ja  hankintojen  valinta,  5)  neuvottelut  sähkökirjojen  lisensseistä,  6) 

sähkökirjojen käyttöön saattamisen tekniset vaiheet,  7) sähkökirjojen markkinointi  ja 

käyttäjien koulutus, 8) sähkökirjakokoelmien tilastointi ja arviointi sekä 9) päätökset 

sähkökirjojen pitämisestä tai poistamisesta kokoelmasta. (Vasileiou, Rowley & Hartley 

2012, 288.) 

Empiirisessä  tutkimuksessani  tarkastelen  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen 

kurssikirjakokoelman  kokoelmahallintaa  käyttäen  Vasileoiu,  Rowleyn  ja  Hartelyn 

mallia  evaluoinnin  kehyksenä.  Tutkimukseni  koostuu  vain  yhdestä  laajasta 

tutkimuskysymyksestä eli mallin soveltuvuudesta evaluointiin, jota tarkastelen useiden 

alakysymysten  kautta.  Empiirinen  tutkimus  on  sangen  laaja-alaisesti  sähköistä 

kurssikirjakokoelmaa  tarkasteleva,  sillä  se  evaluoi  niin  sähköisten  kurssikirjojen 

kokoelmaa kuin  sen käyttöä.  Tutkimukseni  tarkastelee  siis  kokoelmahallintaa  ja  itse 

kokoelmaa.  Mielestäni  vasta  molempien  tarkastelu,  vaikkakin  tämän  tutkimuksen 

rajoittuneessa  muodossa,  tuottaa  tietoa,  jonka  perusteella  voidaan  tarkastella  Oulun 

yliopiston kirjaston kokoelmahallintaa kattavasti.
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Kuvio  2.  Kokoelmahallinnan  osa-alueet  ja  niiden  evaluointi  (muokattu  lähteistä 

Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 289 ja Mäkinen & Wilén 1992, 19).

Kuviossa  2  esitän  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012,  289) 

sähkökirjakokoelmahallinnan  osa-alueet  1-9  ja  Mäkisen  ja  Wilènin  (1992,  19) 

kokoelmaevaluoinnin  kohteiden  kuvauksen.  Pyrin  osoittamaan  oman  empiirisen 

tutkimuksen  kattavan  pintapuolisesti  koko  kokoelmahallinnan  alueen  mutta  samalla 

keskittyvän vain yhteen sen osista eli tilastointiin ja arviointiin (osa 8) ja vain osaan 

evaluoinnissa käytettävissä olevista menetelmistä eli tilastointi- ja käyttötutkimukseen. 

Kattavan  kokoelmahallinnan  evaluoinnin  tuottamiseksi  empiirisen  tutkimuksen  tulisi 

tarkastella kaikkia osa-alueita. Mahdollisuuksien mukaan tulisi tarkastella näitä alueita 

useiden  evaluointimenetelmien  avulla,  kuitenkin  tutkimuksessani  olen  rajannut 

evaluoinnin vain yhteen osa-alueeseen käytössäni olevan ajan ja aineiston saannin sekä 

tutkimukseeni valikoituneen näkökulman eli kokoelman evaluoinnin perusteella.
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

4.1 Tapaustutkimusympäristönä Oulun yliopiston kirjasto

Oulun yliopiston kirjaston kokoelmat sisältävät aineistoa Oulun yliopiston opetukseen 

ja  tutkimukseen liittyviltä  aloilta.  Nämä alat  ovat  arkkitehtuuri,  humanistiset  tieteet, 

kasvatustieteet,  luonnontieteet,  taloustieteet,  teknilliset  tieteet,  lääketiede  ja 

terveystieteet  sekä  yhteiskuntatieteet.  Kokoelmat  jakautuvat  neljään  eri  kirjastoon: 

arkkitehtuuriosaston kirjasto, tiedekirjasto Pegasus, tiedekirjasto Tellus ja lääketieteen 

kirjastoon. Oulun yliopiston kirjasto on myös vapaakappalekirjasto ja EU-tallekirjasto. 

Kokoelmissa  on  niin  painettuja  kuin  sähköisiä  materiaaleja,  joihin  kaikilla  on 

mahdollisuus tutustua Oula-kokoelmatietokannassa ja Nelli-tiedonhakuportaalin kautta 

fyysisissä  kirjaston  palvelupisteissä  ja  verkossa  yliopiston  käyttäjätunnusten  avulla. 

Kokoelmissa on tutkimuskirjallisuutta, kurssikirjoja, hakuteoksia, lehtiä, opinnäytteitä 

ja tietokantoja. (OY kirjaston kokoelma 2014, OY kirjaston kokoelmapolitiikka 2012, 1-

6.)

Oulun  yliopistokirjaston  asiakasyhteisön  muodostavat  yliopiston  opiskelijat,  joita  on 

noin 16 000 ja henkilökunta, joita on hieman yli 3000. Lisäksi kirjasto on avoin myös 

muille käyttäjille.  Oulun yliopiston kokonaisbudjetti vuonna 2012 oli 236,7 miljoonaa 

euroa.  Yliopiston  kirjaston  vuotuinen  budjetti  oli  noin  9  miljoonaa  euroa.  Tästä 

kirjastoaineistokuluihin  käytettiin  noin  2  miljoonaa  euroa.  Painettuihin  aineistoihin 

käytettiin noin 339 000 euroa ja kurssikirjojen hankintaan käytettiin 137 000 euroa. 

Sähköisiin aineistoihin kului noin 1,7 miljoonaa euroa, josta sähkökirjoihin käytettiin 

noin  82 000 euroa  ja  sähköisiin  kurssimateriaaleihin  lisäksi  noin  5  000 euroa.  (OY 

KITT 2014 Yliopisto numeroin 2014.)

Yleisesti  kokoelmassa  on  yhteensä  noin  1,2  miljoonaa  painettua  kirjaa  eli  848 584 

nimekettä. Sähkökirjoja on 354 478 nimekettä. Lisäksi kokoelmassa on kausijulkaisuja, 

joista painettuja on 528 259 nimekettä ja verkkolehtiä 35 210 nimekettä, karttoja on 21 

632 nimekettä, musiikkiaineistoja 17 478 nimekettä ja audiovisuaalista aineistoa 542 

nimekettä. Lisäksi kokoelmissa on patenttijulkaisuja sekä muuta arkistoaineistoa. (OY 
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KITT 2014.)

Kirjasto hankkii  uutta  aineistoa kokoelmiin yhteistyössä yliopiston henkilökunnan ja 

opiskelijoiden  kanssa.  Kokoelmapoliittisessa  lausunnossa  Oulun  yliopiston  kirjasto 

nostaa esiin, että Oulun yliopistolla on sen omassa strategiassa nimetty painotettaviksi 

aloiksi  biotieteet  ja  terveys,  informaatioteknologia,  kulttuurinen  identiteetti  ja 

vuorovaikutus,  ympäristö,  luonnonvarat  ja  materiaalit  sekä  näihin  liittyen  kaivosala, 

vuoriala ja teräsala, liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajakoulutus. 

(OY kirjaston kokoelmapolitiikka 2012, 2.)

Kurssikirjallisuuden hankintapolitiikan mukaan kurssikirjoja hankitaan noin 40-50 % 

yhtäaikaisten tenttijöiden määrästä.  Kurssikirjoista hankitaan lisäksi sähköinen versio 

jos  se  on saatavilla.  Kirjasto  ei  hanki  yksittäisiä  kertakäyttöisiä  sähkökirjalisenssejä. 

Kurssikirjojen hankinta rahoitetaan kirjaston budjetista. Yleisesti kirjaston kokoelmiin 

hankitaan  uutta  aineistoa.  Kirjat  ostetaan  joko  painettuna  tai  elektronisena 

hankintaehdotuksen tehneen suosituksen mukaan. Kirjasto kuitenkin pyrkii hankkimaan 

toimitetut kirjat, hakuteokset, sanakirjat ja käsikirjat ensisijaisesti sähköisinä versioina. 

Kirjaston  kokoelmapolitiikan  mukaan  peruskäyttötapa  vaikuttaa  myös  hankinnan 

valintaan.  Suurin  osa  sähköisestä  aineistosta  ostetaan  tai  lisensioidaan  FinELib 

kansallisen konsortion kautta. (OY kirjaston kokoelmapolitiikka 2014,5,7-8.) 

4.2 Tarkennetut tutkimuskysymykset

Tässä  alaluvussa  esitän  tutkimuskysymykseni  ja  jaan  sen  alakysymyksiksi. 

Tutkimuskysymykseeni  ”Soveltuuko  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmanhallinnan  malli  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen 

kurssikirjakokoelman  arviointiin?”  saan  vastauksen  vastaamalla  mallin  osista 

muodostettuihin itsenäisiin tutkimuskysymyksiin (a-k). 

a) Onko Oulun yliopiston kirjastolla erillistä kehittämissuunnitelmaa sähköiselle 

kurssikirjakokoelmalle? 

Tämä kysymys liittyy suoraan Vasileiou, Rowley ja Hartleyn kokoelmahallinnan mallin 
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osaan 1 eli sähköisellä kokoelmalla tulee olla oma kehittämissuunnitelma. 

b)  Onko  Oulun  yliopiston  kirjastolla  erillistä  budjettia  sähköiselle 

kurssikirjakokoelmalle?

Tämä  kysymys  on  muokattu  suoraan  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartelyn  (2012) 

kokoelmahallinnan mallin osasta 2 eli sähköisellä kokoelmalla tulee olla oma erillinen 

budjettinsa. 

c) Mitä lähteitä kirjastolla on uusien sähköisten kurssikirjojen löytämiseen? 

Tämä kysymys liittyy Vasileiou, Rowley ja Hartelyn kokoelmahallinnan mallin osaan 3 

eli resurssien löytäminen. 

d) Mitkä ovat tärkeimmät sähköisen kurssikirjan hankintaan vaikuttavat seikat?

Tässä  kysymyksessä  yhdistyvät  kokoelmahallinnan  mallin  osa-alueet  4  ja  5  eli 

resurssien arviointi ja valinta sekä resurssien lisenssineuvottelut. 

e)Tarjoaako kirjasto sähköisten kurssikirjojen käytön opetusta? 

f) Markkinoiko kirjasto sähköisiä kurssikirjoja opiskelijoille tai opetushenkilökunnalle?

Nämä kysymykset liittyvät Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) mallin osa-alueisiin 6 

ja 7 eli sähköisten resurssien käyttöön saattaminen ja luettelointi sekä markkinointi ja 

käyttäjäkoulutuksen järjestäminen. 

g) Kerätäänkö sähköisistä kurssikirjoista tilastoja erikseen? 

h) Vaikuttavatko kerätyt tiedot siihen pidetäänkö nimeke kurssikokoelmassa?

Nämä kysymykset liittyvät Vasileiou, Rowley ja Hartelyn (2012) mallin osa-alueisiin 8 

ja  9  eli  sähköisten  resurssien  tilastointi  ja  arviointi  ja  niiden  mukaan  päättäminen 

resurssin jatkamisesta tai lakkauttamisesta. 
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i) Mitä tilastojen tarkastelu osoittaa sähköisestä kurssikirjakokoelmasta? 

j) Mikä on sähköisen kurssikirjakokoelman nykytila eli laajuus?

k) Miten kokoelman käyttö jakautuu?

Nämä  kysymykset  liittyvät  kokonaisvaltaisesti  sähköisen  kurssikirjakokoelman 

tarkasteluun  mallin  avulla  ja  erityisesti  sähköisen  kurssikirjakokoelman evaluointiin. 

Tarkoituksena on osoittaa, että kokoelman laajuuden ja käytön tarkastelu tuottaa tietoa, 

joka on hyödyllistä kokoelmahallintaa kehitettäessä eli Vasileioiu, Rowley ja Hartleyn 

(2012)  sähkökirjakokoelmahallinnan  osa-alueiden  toteuttamisessa.  Tilastollista  tietoa 

kokoelmasta  voidaan  käyttää  muun  evaluoinnin  lähtökohtana  ja  muiden 

evaluointitapojen tukena (Mäkinen &Wilén 1992, 20-22).

4.3 Tutkimusmenetelmät

Tässä  alaluvussa  esittelen  tutkimukseni  menetelmät  ja  niiden  soveltamisen  tässä 

tutkielmassa. Tutkimuskysymykseni alakysymyksiin a-e saadaan vastaukset käyttämällä 

kvalitatiivisista  tutkimusmenetelmistä  haastattelua  ja  sisällönanalyysiä.  Kun  taas 

alakysymyksiin  f-k  saadaan  vastaus  käyttäen  tilastollisia  menetelmistä 

tilastomenetelmää  ja  käyttötutkimusta.  Alaluvussa  4.3.1  kerron  kvalitatiivisista 

tutkimusmenetelmistäni eli haastattelusta ja sisällönanalyysistä. Alaluvussa 4.3.2 selitän 

käyttämiäni kvantitatiivisia menetelmiä, joita ovat tilastomenetelmä ja käyttötutkimus.

Kolme tavanomaisinta  erottelua tutkimusotteille  ovat  kvalitatiiviset  ja kvantitatiiviset 

tutkimukset  sekä  tapaustutkimus.  Kvalitatiiviset  tutkimukset  käyttävät  aineiston 

keräämiseen  haastattelua,  havainnointia  ja  dokumenttien  analyysiä.  Kvantitatiivisiin 

tutkimuksiin  aineisto  kerätään  yleisimmin  kyselyn  avulla.  (Hirsjärvi,  Remes  & 

Sajavaara  2007,186-187.)  Tapaustutkimuksessa  kohteena  on  jokin  ilmiö  tai  jonkin 

tapahtuman  kulku.  Tapaustutkimuksessa  voidaan  käyttää  triangulaatiota  aineiston 

keruuseen ja yhdistää niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivista tutkimusotetta. Tutkittava 

tapausta  voidaan  tarkastella  teoreettisten  ideoiden  tai  analyyttisten  kehysten  kautta 

mutta myös tapauksesta itsestään käsin. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9,11, 19-22.) 

Tapaustutkimus pyrkii tuomaan esiin ilmiön paikalliset selitykset. Tilastollinen analyysi 

tarkastelee pieniä osia osoittaakseen selityksen ilmiön tilaan,  kun taas kvalitatiivinen 
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analyysi tarkastelee ilmiötä kokonaisuutena esitellen sen eri ilmenemismuotoja. (Laine 

& Peltonen 2007, 94, 104-105.)

Tutkimukseni  on  tapaustutkimus  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen 

kurssikirjakokoelmasta ja käytän niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia menetelmiä ja 

aineistoja.  Tutkimukseni  käyttää  niin  menetelmä-  kuin  aineistotriangulaatiota. 

Triangulaatiossa  jokin  tutkimuksen  perusosista  koostuu  useammasta  kuin  yhdestä 

käytettävästä  osasta.  Triangulaatiossa  voi  olla  käytössä  joko  useita  aineistoja, 

menetelmiä, teorioita tai useita tutkijoita. Aineistotriangulaatiossa tutkimuksen aineisto 

koostuu eri  lähteistä  ja  eri  tavoin  kerätystä  aineistosta.  (Laine,  Bamberg  & Jokinen 

2007, 24-29.)

Tutkimuksessani  pyrin  tuomaan  esiin  sähköisen  kurssikirjakokoelmanhallinnan  tilaa 

Oulun  yliopiston  kirjastossa  vertaamalla  kokoelmahallinnan  käytäntöä  Vasileiou, 

Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  kokoelmahallinnanmallin  osa-alueisiin.  Eli  malli  toimii 

teoreettisena  pohjana ja  analyyttisenä kehyksenä tutkimuksessani.  Tarkastelen  mallin 

osa-alueita  ja  sitä  ovatko  ne  käytännössä  käytössä  Oulun  yliopiston  sähköisten 

kurssikirjojen  kokoelmatyössä.  Käytän  mallia  evaluointityökaluna.  Tämä  on 

tutkimukseni  kvalitatiivinen  osa  eli  kokonaisvaltainen  Oulun  yliopiston  kirjaston 

sähköisen kurssikirjakokoelman kokoelmahallinnan evaluointi.  Tarkastelen myös yhtä 

Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) mallin osa-alueista tarkemmin kvantitatiivisesti. 

Tämän tarkastelun kohteena on mallin toiseksi viimeinen osa eli tilastointi ja evaluointi, 

joita  haluan  tarkastella  lähemmin  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmassa.  Keskityn 

tähän  osaan,  koska  mielestäni  on  tärkeää  saada  hyvä  yleiskuva  sähköisen 

kurssikirjakokoelman  tilasta.  Mielestäni  kokoelman  evaluointi  tilastoinnin  avulla  on 

yksi  tärkeimmistä  työkaluista,  joilla  kokoelmaa  kehitetään.  Tämä  tulee  esiin  myös 

aiempien  tutkimusten  esittelyssä,  jossa  kokoelman  evaluointia  tehdään  useiden  eri 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

4.3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan usein pieniä määriä kohteita syvällisesti. 

Tällöin  ei  pyritä  tilastollisiin  yleistyksiin.  Kvalitatiivinen  tutkimus  sopii  hyvin 
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toiminnan  kehittämiseen,  vaihtoehtojen  esiin  tuomiseen  ja  sosiaalisten  ongelmien 

tutkimiseen.  (Heikkilä  1998,  16.)  Myös  tässä  tutkimuksessa  pyritään  tuomaan 

kvalitatiivista otetta tilastojen tarkasteluun käyttämällä vertailevaa tutkimusmenetelmää, 

joka  on  laadullinen  menetelmä.  Perinteiset  kvalitatiivisia  tutkimusstrategioita  ovat 

kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa 

tarkastellaan muuttujien suhteiden vaikutusta toisiinsa. Survey-tutkimuksessa kerätään 

tietoa suurelta  joukolta  ihmisiä.  Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti 

yhtä tapausta tai pientä joukkoa. Tällöin tarkastellaan usein prosesseja ja vaikutuksia 

ympäristöön.  Tapaustutkimuksen tavoitteena on ilmiön kuvailu.  (Hirsjärvi,  Remes & 

Sajavaara 2007,130-131.)

Kvalitatiivisia  tutkimustyyppejä  ovat  kielen  piirteisiin  keskittyvät, 

säännönmukaisuuksia  etsivät  ja  tekstin  tai  toiminnan  merkitysten  ymmärtämiseen 

pyrkivät  sekä  reflektiiviset  tutkimukset  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2007,162). 

Omassa tutkimuksessani käytän tapaustutkimusta, joka on tulkinnallista tutkimusta ja 

liittyy  toiminnan  merkityksen  ymmärtämiseen.  Tässä  tutkimuksessa  toiminnan 

merkityksen  ymmärtäminen  tarkoittaa  Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen 

kurssikirjakokoelmahallinnan tarkastelua vertaamalla sitä Vasileiou, Rowley ja Hartleyn 

(2012) sähköisten kokoelmien hallinnanmalliin. 

 Sisällönanalyysi 

Tavallisin  kvalitatiivisen  aineiston  analyysi  menetelmä  on  sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysi on aineiston, joka voi olla kirjoitettua, kuultua tai nähtyä, merkitysten 

esiin  tuomista.  Tyypillisesti  sisällönanalyysi  etenee  asteittain:  1)  päätetään 

kiinnostuksen  kohde  2)  käydään  läpi  aineisto  ja  merkitse  kiinnostuksen kohteet  3) 

kerätään merkityt yhteen 4) luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään merkitty aineisto 

ja 5) tehdään yhteenveto tuloksista. Kohta neljä on analyysin tärkein kohta. Luokittelu 

on  yksinkertaisin  järjestämistapa,  sillä  siinä  aineisto  luokitellaan  kvantitatiivisesti 

teemoihin. Eli lasketaan montako mainintaa jokin asia saa aineistossa. Teemoittaminen 

taas  keskittyy  enemmän  merkitysten  esiin  tuomiseen.  Tässäkin  aineisto  luokitellaan 

teemoihin  mutta  keskitytään  tuomaan  esiin  merkityksiä  aineistosta  eikä  niinkään 

lukumääriä. Tyypiteltäessä aineisto jaetaan eri luokkiin tyypillisimmän piirteen mukaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 93- 96.) 
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Käytän  sisällönanalyysiä  niin  kvalitatiivisen  kuin  kvantitatiivisen  tutkimusaineistoni 

analysoinnissa. Kvalitatiivisen aineistoni sisällönanalyysi jää hyvin pintapuoliseksi sillä 

tätä  aineistoa  on  hyvin  vähän,  vain  yksi  haastattelu.  Kvantitatiivisen  aineiston 

analyysissä  käytän  sisällönanalyysiä  koodaamalla  aineistoa  ja  laskemalla  jonkin 

muuttujan  esiintymiskertoja.  Käyttämäni  kvantitatiivinen  aineisto  on 

sekundaariaineistoa, sillä tilastot on kerännyt kirjaston toiminnasta vastaava henkilö.

 Haastattelu 

Haastattelutapoja  on  kolmenlaisia:  lomakehaastattelu,  teemahaastattelu  ja  avoin 

haastattelu (Sarajärvi, Remes & Sajavaara 2007, 202-204). Kysymyksiä on useita eri 

tyyppejä  sen  mukaan  mitä  tietoja  halutaan  saada  esiin:  tosiasiatietoja,  arvioita, 

käyttäytymisen  syitä,  asenteita,  arvoja  ja  sosiaalisia  suhteita.  Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa avoimet kysymykset ovat yleisiä. Kysely- ja haastattelututkimuksissa on 

usein mukana jonkin verran avoimia kysymyksiä. Avoimia kysymyksiä käytetään silloin 

kun ei tiedetä tarkkaan kaikkia vastausvaihtoehtoja. Avoimet kysymykset ovat helppoja 

tehdä mutta työläitä analysoida, sillä niiden tuloksia ei voida luokitella samalla tavoin 

kuin numeerisia tuloksia. (Heikkilä 1998,49, 55.)

Tutkimuksessani muodostan avoimia kysymyksiä Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) 

kokoelmahallinnan mallin eri osa-alueista. Lähetän avoimet kysymykset sähköpostilla 

Oulun  yliopiston  kirjaston  toiminnasta  vastaavalle.  Avoimet  kysymykset  valitsen 

Vasileiou,  Rowley ja  Hartelyn  (2013) mallin  eri  osa-alueista  korostaen niitä  alueita, 

joihin aioin keskittyä. Kysymykset ovat siis tosiasiatietoja kysyviä kysymyksiä, joihin 

vastaaja sai vastata niin paljon tai  vähän kuin kokee tarpeelliseksi. Nämä vastaukset 

puran  sisällönanalyysin  avulla,  kuitenkin  koska  aineisto  muodostuu  vain  yhdestä 

haastattelusta,  ei  tähän  purkuun  liity  taulukointia  tai  koodausta.  Aion  täydentää 

haastattelussa  esiin  tulevia  seikkoja  dokumenttiaineistolla,  kuten  verkkosivujen 

tiedoilla. 

4.3.2 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus vastaa lukumäärin ja prosentein tutkimuksessa 
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esitettyihin kysymyksiin. Kvantitatiiviseen tutkimuksen empiirisenä aineistona voidaan 

käyttää toisten keräämiä tilastoja, rekistereitä tai tietokantoja tai tiedot voi kerätä itse. 

Kvantitatiiviset  tutkimukset voivat  tarkastella asioiden välisiä riippuvuuksia ja niissä 

tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiivisissa tilastollisissa tutkimuksissa usein kartoitetaan 

olemassa oleva tilanne mutta harvemmin saadaan esiin syitä asiantilaan. (Heikkilä 1998, 

16, 18.)

Kvantitatiivisten  tutkimusten  perustyyppejä  ovat  survey-tutkimus  ja  kokeellinen 

tutkimus.  Survey-tutkimus voi  olla  kysely-  tai  strukturoitu  haastattelututkimus,  jossa 

aineisto kerätään tutkimuslomakkeen avulla.  Kokeellisessa tutkimuksessa tarkoituksena 

on  testata  oletusten  paikkaansa  pitävyyttä  tarkastelemalla  vakioiduissa  olosuhteissa 

yhden  tai  useamman  muuttujan  vaikutusta.  Kvantitatiivisen  tutkimuksen  keskeisiä 

tiedonkeruumenetelmiä ovat  erilaiset  kyselyt  ja  haastattelut.  Kyselytapoja  on  useita, 

kuten survey-kyselyt tai postikyselyt sekä sähköposti- ja www-kyselyt.  (Heikkilä 1998, 

18-21.)

Kvantitatiivista aineistoa tarkastellaan kuvailemalla muuttujia taulukoiden tai kuvioiden 

avulla. Tyypillisimmät aineiston kuvailuun käytetyt tavat ovat frekvenssijakaumat, jossa 

aineistoa  tarkastellaan  lukumäärien  ja  prosenttien  avulla,  kuvailevien  tunnuslukujen 

tarkastelu,  jossa  tarkastellaan  aineistossa  esiintyvän  muuttujan  moodia,  mediaania, 

fraktiileja  ja  keskiarvoa  sekä  jakaumaa  esittämällä  kvartiilivälit,  keskihajonta, 

huipukkuus ja vinous lukuja. Lisäksi muuttujia voidaan tarkastella ristiintaulukoinnilla, 

jossa  pyritään  kahden  luokitellun  muuttujan  välisen  yhteyden  selvittämiseen. 

Yksinkertaisin  tapa  tarkastella  muuttujien  esiintymistä  tutkimusaineistossa  on 

yksiulotteisen  frekvenssijakauman  avulla.  Silloin  tarkastellaan  muuttujan  luokkien 

yleisyyttä  koko  havaintoaineistossa.  Frekvenssijakauman  tulokset  voidaan  ilmoittaa 

lukuina  ja  prosentteina.  Laajuuden  tai  levinneisyyden  esittämiseen  luvut  soveltuvat 

parhaiten,  kun  taas  prosentit  ovat  toimivampia  eri  ryhmien  välisissä  vertailuissa. 

(Heikkilä 1998, 146-149, 169.)

Tutkimuksessani  käytän  yksinkertaisinta  kvantitatiivista  analyysimenetelmää. 

Tarkastelen  aineistossa  esiintyviä  muuttujia  frekvenssien  avulla  eli  esittämällä 

muuttujien määrää lukuina ja prosentteina. Tutkimuksessani käytän kirjastokokoelmien 

evaluointimenetelmistä kokoelmakeskeisiä menetelmää, kuten tilastollista tarkastelua ja 
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käyttö- ja käyttäjäkeskeisistä menetelmistä käyttötutkimusta. Tilastollinen tarkastelu on 

kokoelmakeskeistä  ja  käyttötutkimus  lainausmääriin  keskittyvää  kvantitatiivista 

tarkastelua. (Mäkinen & Wilén 1992, 16-20.) 

Tilastomenetelmä 

Tilastomenetelmä kattaa kaikenlaiset numeromuotoisen tiedon ja tilastojen keräämisen 

kokoelmasta. Tilastomenetelmillä voidaan tarkastella esimerkiksi pelkästään kokoelman 

kokoa eri näkökulmista, kuten jakautumista tieteenaloittain, julkaisutyypeittäin, kielen 

tai ilmestymisvuoden mukaan. Tämänlaisissa tutkimuksissa usein tarkastellaan lukujen 

kehittymistä  pitkällä  aikavälillä.  Tilastomenetelmän  perusajatus  on  kokoelman 

optimaalisen määrän määrittäminen. Tilastomenetelmän avulla saatuja tietoja voidaan 

käyttää  muiden  arviointimenetelmien  tukena,  sillä  yksinään  se  ei  ole  luotettava 

kokoelman arviointiin.  Tilastollista tarkastelua voidaan kuitenkin käyttää evaluoinnin 

lähtökohtana.  Etuna  tilastomenetelmässä  on  datan  vaivaton  kokoaminen  ja  sen 

sisältämien  tietojen  ymmärrettävyys  sekä  vertailukelpoisuus.  Ongelmana  on  etteivät 

tilastot  mittaa  kokoelman  laatua.  Ongelmia  aiheutuu  myös  mittayksikköjen 

standardittomuudesta,  tilastojen  epätarkkuudesta  ja  epäjohdonmukaisuudesta, 

luokituksen epätarkkuudesta ja epäjohdonmukaisuudesta. (Mäkinen & Wilén 1992, 20-

22.)

Tutkimuksessani tarkastelen sähköisen kurssikirjakokoelman laajuutta eli sen sisältämää 

kieli-  ja  ikäjakaumaa,  kustantajien  ja  jakelijoiden  määrää,  sähköisten  kurssikirjojen 

jakautumista  eri  tiedekuntiin  ja  aloihin,  ja  jakautumista  perus-,  aine-,  ja  syventäviin 

opintoihin  sekä  sähköisen  kurssikirjakokoelman  nimekkeiden  käyttöä.  Saadakseni 

selville sähköisen kurssikirjakokoelman laajuuden 1) ensin lasken montako vaihtoehtoa 

jokaiseen  muuttujaan  on  ja  annan  jokaiselle  oman  numerokoodinsa,  2)  koodaan 

aineiston eli sähköisten kurssikirjojen listauksen, 3) lasken koodien esiintymismäärät ja 

taulukoin tulokset  sekä muokkaan siitä  mahdollisesti  graafisia  esityksiä.  Esimerkiksi 

saadakseni  selville  sähköisten  kurssikirjojen kielijakauman koodaan kielivaihtoehdot, 

niin, että suomenkieliset nimekkeet saavat arvon 1 ja englanninkieliset nimekkeet arvon 

2.Tämän  jälkeen  muodostan  sarakkeen  kielijakauma  ja  lisään  tähän  sarakkeeseen 

jokaisen  havaintoyksikön  kohdalle  onko  se  1  vai  2.  Tämän  jälkeen  lasken  arvojen 

esiintymiset  yhteen  ja  teen  niistä  taulukon.  Saadakseni  selville  sähköisen 
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kurssikirjakokoelman  iän  erottelen  kustannusvuodet  jakamalle  ne  kategorioihin. 

Kategorioita muodostui yhteensä viisi. Myös  jokainen  kustantaja ja jakelija saa  oma 

koodinsa,  samoin  tiedekunnat  ja  alat  sekä  opintojen  asteet  (eli  perus-,  aine-,  vai 

syventävät opinnot).Tarkastelin sähköisten kurssikirjojen jakaantumista eri tiedekuntiin 

ja  opintoaloihin  syöttämällä  kurssikoodin  WebOodin  opinto-oppaiden  haku-kenttään. 

Näin  pysyn  selvittämään  nopeiten  mihin  tiedekuntaan  ja  alaan  kurssikoodi  ja  siten 

nimeke liittyy. 

Tarkastelen  näitä  kaikkia  kokoelman  ominaisuuksia,  sillä  aiempien  tutkimusten 

perusteella  odotan,  että  Oulun  yliopisto  kirjaston  sähköiset  kurssikirjat  painottuvat 

uudempaan  materiaaliin  (Link  2012),  ulkomaiseen  materiaaliin  (SYN 2013),  koviin 

tieteisiin  tai  mahdollisesti  perinteisesti  monografioita  paljon  tuottaviin  humanistisiin 

aloihin (Nicholas et  al  2008, McLure & Hoset 2012, Tucker 2013).  Otan huomioon 

myös,  että  sähkökirjojen  määrään  tietyillä  aloilla  vaikuttaa  myös  koulutusalojen 

suuruudet  tutkimuksen  kohteena  olevassa  yliopistossa  (Abrams  2014).  Ugazin  ja 

Resznickin (2012) tuloksien perusteella painotus kohdistuu opintojen loppupäähän eli 

aine- ja syventäviin opintoihin.

Käyttötutkimus 

Pelkästään  kokoelmakeskeiset  menetelmät  eivät  riitä  arvioimaan  kokoelmaa  vaan 

laadukkuutta testataan lopulta aina käytönmäärällä ja käytön tavoilla sekä asiakkaille 

koituvana hyötynä. Kokoelman hyödyllisyyttä mitataan käyttö- ja käyttäjätutkimuksilla. 

Käyttötutkimus tarkastelee sitä  mitä  käytetään ja miten.  Käyttäjätutkimus tarkastelee 

itse käyttäjiä. (Mäkinen & Wilén 1992, 30-31.)

Käytöksi  lasketaan  yleensä  lainaaminen,  tarkastelu  eli  sisäkäyttö  ja  kopioiminen. 

Lainaustilastoista  voidaan  erottaa  paljon  käytetyt  ja  vähemmän  käytetyt  kokoelman 

osat,  joista  muodostuu  ydin-  ja  muu  kokoelma.  Lainaustilastoilla  voidaan  kuvata 

kokoelman käyttöprofiilit eli eritellä kokoelmaa aloittain tai julkaisutyypeittäin. Lisäksi 

sillä voidaan harkita laina-aikojen sääntelyn tarvetta, lisäkappaleiden hankinnan tarvetta 

ja  varastointitarvetta.  Käyttötutkimuksen  oletuksena  on,  että  käyttömäärät  osoittavat 

hyvän kokoelman eli ne näyttävät, jos kokoelman tyydyttää kysyntää. Lainaustutkimus 

voidaan  tehdä  tarkastelemalla  1)  lainattuja  teoksia  erittelemällä  tai  2) 
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kokoelmamenetelmällä, jossa otannalla valikoidaan teoksien joukko, jonka lainakerrat 

selvitetään. (Mäkinen & Wilén 1992, 34-40.)

Tutkimuksessani  käytän  ensimmäistä  vaihtoehtoa  eli  tarkastelen  käytettyjä  sähköisiä 

kurssikirjanimekkeitä. Käyttötutkimus tarkoittaa tässä tutkimuksessa lainausmäärien ja 

niiden kohdistumisen tarkastelua tiedekunnittain ja aloittain. Sähköisten kurssikirjojen 

tiedekunnat ja alat  olen jo selvittänyt  kurssikoodien avulla  aiemmassa osiossa,  joten 

tässä vaiheessa vertaan nimekkeitä kirjastolta saamiini käyttötilastoihin selvittääkseni 

käyttömäärät.  Tämän  vertailun  olen  tehnyt  käyttäen  hyväksi  Open  Office  Calc- 

ohjelmistossa olevaa hakutoimintoa, jossa nimeke kirjoitetaan hakukenttään ja ohjelma 

paikantaa sen sijainnin tilastossa. Näin siksi, että käyttötilastot sisälsivät koko vuoden 

aikana  käytetyt  nimekkeet,  eivät  vain  kurssikirjanimekkeitä,  jolloin  käytettyjä 

nimekkeitä  saattoi  olla  tuhansia.  Sähköisen  kurssikirjakokoelman käyttöä  tarkastelen 

samoihin odotuksiin perustuen kuin sähköisen kokoelman laajuutta ja syvyyttäkin.

4.4 Tutkimusaineistot

Tässä  alaluvussa  esittelen  tutkimuksessani  käyttämäni  tutkimusaineistot. 

Tutkimusaineistoja  on niin  kvalitatiivisia  kuin kvantitatiivisia.  Aloitan  kvalitatiivisen 

aineiston esittelyllä tuoden esiin aineiston keräystavan, keräämisajankohdan, aineiston 

laajuuden ja muodon sekä sen, mihin tutkimuskysymyksiin aineiston analyysin toivoin 

tuottavan vastauksia.  Näitä  samoja  seikkoja  esittelen  myös  kvantitatiivisen  aineiston 

osalta alaluvussa 4.4.2.

4.4.1 Kvalitatiivinen aineisto 

Laadullinen  aineistoni  koostuu yhdestä  sähköpostin  kautta  suoritetusta  haastattelusta 

sekä verkossa vapaasti saatavissa olevasta dokumenttiaineistosta. Haastattelumateriaali 

on  kerätty  sähköpostin  kautta,  avoimia  kysymyksiä  sisältävän  kysymyslistan  avulla. 

Kysymyksiä oli yhteensä 7 kappaletta  ja ne oli muotoiltu yhdistellen Vasileiou, Rowley 

ja Hartleyn (2012) mallin eri osa-alueita. Kysymykset keskittyivät mallin osiin 1-4 ja 
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7-9, sillä nämä ovat mielestäni tutkimuksen kannalta oleellisimpia kohtia. Sen sijaan 

jätin vähemmälle huomiolle kohdat 5 ja 6, koska ne liittyivät lisenssineuvotteluihin ja 

aineiston tekniseen valmistamiseen käyttöä varten, jotka eivät ole tämän tutkimuksen 

keskiössä. 

Sähköpostihaastatteluni  avoimet kysymykset olivat seuraavat:

1. Onko  kirjastolla  erikseen  tehtyä  kehityssuunnitelmaa  sähköiselle 

kurssikirjakokoelmalle?

2. Onko kirjastolla erikseen tehtyä budjettia sähköiselle kurssikirjakokoelmalle?

3. Mitä lähteitä kirjastolla on uusien sähköisten kurssikirjojen löytämiseen?

4.  Mitkä ovat tärkeimmät sähköisen kurssikirjan hankintaan vaikuttavat seikat?

5. Tarjoaako kirjasto sähköisten kurssikirjojen käytön opetusta?

6. Markkinoiko  kirjasto  sähköisiä  kurssikirjoja  opiskelijoille  tai 

opetushenkilökunnalle?

7. Kerätäänkö sähköisistä kurssikirjoista tilastoja erikseen? Vaikuttavatko kerätyt 

tiedot siihen pidetäänkö nimeke kurssikokoelmassa?

Haastatteluaineisto  on  faktatietoa  kirjaston  toimintatavoista  sähköisen 

kurssikirjakokoelman kokoelmanhallinnassa. Tähän aineistoon etsin myös vahvistusta 

muista  lähteistä  kuten  verkkosivuista  ja  niiden  dokumenttiaineistoista.  Näitä 

kvalitatiivisia  aineistoja  tarkastelen  sisällönanalyysin  avulla.  Käytän  teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä, Vasieliou, Rowley ja Hartelyn mallin (2012) mukaisia kategorioita ja 

vertaan miten hyvin mallin asettamat vaatimukset täyttyvät tutkimani yliopistokirjaston 

sähköisten kurssikirjakokoelmien kokoelmahallinnassa.

Haastatteluaineistoa  muodostui  yksi  A4  arkillinen.  Tämän  lisäksi  käytin 

dokumenttiaineistona  tapaustutkimusorganisaation  kirjastopoliittista  lausuntoa  (OY 

kirjaston kokoelmapolitiikka 2012, OY kirjaston kokoelma 2014), kirjastojen tilastoja 

(OY KITT 2014a, OY KITT 2014b) ja kirjaston omia verkkosivuja (OY kirjasto 2014). 

Aineisto  on  kerätty  vain  tätä  yhden  kohteen  tarkastelua  varten,  yhdestä  tietystä 

näkökulmasta  tarkastellen  ja  vain  yhtä  henkilöä  haastatellen.  Aineistoni  tuo  esiin 

tarkastelemani  Vasileiou,  Rowley ja  Hartleyn  mallin  (2012)  pohjalta  muodostamiini 

kysymyksiin  vastauksia,  jotta  voin  pohtia  mallin  käytettävyyttä  sähköisen 
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kurssikirjakokoelman  evaluoinnissa. Kvalitatiivisen  aineiston  luetettavuus  on  aina 

jonkin verran epävarmempaa kuin kvantitatiivisen aineiston luotettavuus,  mutta  olen 

mielestäni käyttänyt tarpeellisen määrän lähteitä johtopäätösteni tueksi sekä käsitellyt 

aineistoa puolueettomasti. 

4.4.2 Kvantitatiivinen aineisto 

Tilastollinen aineistoni on sekundaariaineistoja eli tilastoja, joita muut ovat koonneet 

valmiiksi.  Tässä tutkimuksessa  käyttämäni  tilastot  on koonnut  kirjastohenkilökunnan 

jäsen,  jolla  on  oikeudet  tällaisten  tietojen  pyytämiseen.  Tilastot  on  koottu  kirjaston 

omista tietokannoista (sähköisten kurssikirjojen listaus) sekä ulkomaisten ja kotimaisten 

sähkökirjojen  tarjoajien  tietokannoista  pyydettäessä  saatavista  tilastoista  (varsinaiset 

käyttötilastot).  Sain tilastot sähköpostiini kolmessa erässä 12.2.2014 ja 3.4. 2014 sekä 

14.4.2014. Ensimmäisessä erässä sain luettelon kirjaston sähköisistä kurssikirjoista ja 

toisessa  erässä  sain  käyttötilastot  Dawsonera-,  Ebrary-,  Ebsco-,  Ellibs-palveluista. 

Viimeisessä erässä sain käyttötilastot Taylor & Francis-, Elsevier- ja Elsevier e-Health- 

sekä  Springer-  ja  Thieme-palveluista.  Lisäksi  sain  vastaukset  kirjaston  toiminnasta 

vastaavalle  lähettämiini  avoimiin  haastattelukysymyksiin.  Tilastoaineistoa  oli 

kokonaisuudessaan  10  taulukkoa.  Yksi  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmaa  listaava 

taulukko ja 9 käyttötilastotaulukkoa eri kustantajilta ja jakelijoilta. Tilastot ovat Excel- 

taulukoita ja niiden koko vaihtelee 10 kilotavusta 959 kilotavuun. Tilastoista kaikkia, 

jotka ovat kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelman listassa, ei ollut mahdollista enää 

saada käyttöön. Näin ollen käyttämäni tilastot eivät ole koko sähköisten kurssikirjojen 

kokoelmaa kattavia. 

Saamani taulukko Oulun yliopiston kirjaston kokoelman sähköisistä kurssikirjoista 

sisältää seuraavat tiedot: 

• kaksi eri id numeroa: BIB ID, MFHD ID

• kieli 

• kokoelman numerokoodi 

• kokoelma 
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• tekijä

• nimeke

• vuosi

• alanimeke tai muu selvennys

• kurssitiedot (kurssin nimi, koodi ja voimassaolo aika)

• kustannuspaikka

• kustantaja

Taulukko 11. Esimerkki Oulun yliopiston kirjaston kokoelmaluettelon taulukosta.

Saamani  taulukot  sähköisten nimekkeiden käytöstä  sisälsivät  seuraavia  tietoja  (katso 

taulukko 12): 

• käyttökerrat (koko vuosi ja kuukausittain eriteltynä)

• nimeke

• kustantaja

• jakelualusta

• ISBN

• ISNN (ei kaikissa)

• book doi (ei kaikissa)

• proprietary number (ei kaikissa)
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Taulukko 12.  Esimerkki  Taylor & Francis:n käyttötilastotaulukosta.

Taulukko 13. Kustantajien ja jakelijoiden tilastojen sisältämät tiedot yhteen koottuna.

Taulukosta  13  nähdään,  että  käyttötaulukot  sisälsivät  listauksen  kaikista  kyseisen 

kustantajan tai jakelijan vuoden 2013 aikana käytetyistä nimekkeistä. Kaikissa käyttöä 

kuvaavissa  tilastoissa  vain  onnistuneet  käyttökerrat  laskettiin  käytöksi  ja  käyttö 

määrittyi joko nimekkeen, kappaleen tai osion käytön mukaan, eikä siten välttämättä 

koko  kirjaa  käytetty.  Tämä  on  nähtävissä  kirjaraporttikoodista.  Useat  taulukoista 

kertoivat  tietojen  keräyspäivän  ja  kirjaraporttikoodin.  Nimekkeiden  käyttöä  eriteltiin 

jokaisessa  taulukossa  vähintään  koko  vuoden  yhteiskäyttömäärä  ja  usein  eriteltiin 

lisäksi kuukausittainen käyttö. Kaikki käyttötilastot listasivat nimekkeen, kustantajan, 

käytetyn jakelualustan ja ISBN-numeron. Joissakin taulukoissa oli myös ISSN-numero. 
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Publisher Platform ISBN ISSN Jan-2013Feb-2013### Apr-2013May-2013Jun-2013Jul-2013Aug-2013Sep-2013Oct-2013Nov-2013Dec-2013
412 68 96 34 37 4 13 32 21 9 44 44 10

10.4324/9780203695111 978-0-415-11261-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4324/9780203805282 978-0-415-88651-2 14 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6 2 0

Book DOIProprietary Identifier Reporting Period Total
Total for all titles Tandfbooks
A Dictionary of Phonetics and PhonologyRoutledge Tandfbooks
Advanced Sales Management Handbook and CasesRoutledge Tandfbooks

Kokoelman nimi Taylor & Francis Springer
Tietojen keräyspäivä 07.01.14 14.04.14 14.03.14 09.03.14 \ \ 20.02.14 20.02.14 \
Kirjaraporttimuoto 2 (R1) 1 (R4) 2 (R4) 2 (R1) 2 (R1) \ 1 (R1) 2 \
Käyttö kohdistuu nimeke(TITLE) x x x x
onnistuneet haut/ kappale(CHAPTER) x x

osa (SECTION) x x x x x
käytön erittely kuukausittain x x x x x x x x

koko vuosi x x x x x x x x x
nimeke x x x x x x x x x
kustantaja x x x x x x x x x
jakelualusta x x x x x x x x x
ISBN x x x x x x x x x
ISNN x x x x

x x x
x x x

83 120 1869 5 577 100 103 11776 984

Thieme Elsevier e-Health Elsevier Ellibs Ebsco Ebrary Dawsonera

book DOI
proprietary number

Käytettyjä nimekkeitä yht



Taulukossa 14 esitän esimerkin aineiston koodauksesta. 

Taulukko 14. Esimerkki seitsemän nimekkeen tiedoista koodatussa muodossa. 
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ID Kokoelma Kieli Kustantaja Kustannusvuosi Opintotaso Tiedekunta Ala Käyttö Käyttökerrat
1 1 2 1 3 2 1 7 1 18
2 1 2 2 3 2 1 4 1 12
3 1 2 4 4 1 2 22 2 0
4 1 2 3 4 3 3 33 1 228
5 1 2 5 3 2 2 21 2 0
6 1 2 3 3 1 3 31 1 130
7 1 2 6 3 2 2 21 1 1



5 TULOKSET

Sähköisiä  kokoelmia  evaluoivat  tutkimukset  keskittyvät  kokoelmaan  itsenäisenä 

yksikkönä  tai  sen  käyttöön.  Usein  niitä  tarkastellaan  yhdistettynä  tarpeeseen  karsia 

menoja,  karsia  fyysisiä  kokoelmia tai  parantaa hankintabudjetin  kohdistamista  niihin 

aloihin,  joissa  nimekkeitä  käytettään  eniten.  Tutkimukseni  jatkaa  kokoelmien 

evaluoinnin  traditiota  mutta  kohdistuu  laajempaan  kokonaisuuteen  kuin  pelkästään 

sähköisen kurssikirjakokoelman nykytilaan tai käyttötilastoihin. Tutkimukseni päämäärä 

on  testata  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  mallin  soveltuvuutta 

evaluointityökaluksi.  Tätä  tarkastelen  käyttämällä  mallia  työkaluna  Oulun  yliopiston 

kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelman evaluoinnissa. Tarkoituksenani on tuoda esiin 

miltä kokoelma näyttää mallin avulla tarkasteltuna.  Lisäksi pyrin selvittämään saako 

mallin  avulla  kokonaisvaltaista  kuvaa  kokoelmahallinnasta  ja  kokoelmantilasta  sekä 

kokoelman käytöstä. Tähän vastatakseni olen muodostanut mallin osa-alueista itsenäisiä 

tutkimuskysymyksiä.  Näistä  mallin  osa-alueita  koskevista  teemoista  olen  tehnyt 

kirjaston  toiminnasta  vastaavalle  henkilölle  sähköpostihaastattelun  sekä  tarkastellut 

tematiikkaa dokumenttiaineiston ja tilastojen avulla. 

Tulokset  esitän  samojen  tutkimuskysymysten  järjestyksessä  kuin  mitä  olen 

sähköpostihaastattelussani  kirjaston  toiminnasta  vastaavalle  henkilölle  esittänyt. 

Tulokseni  esitän  niin,  että  ensin kerron tutkimuskysymykseni,  jonka jälkeen osoitan 

mistä mallin osa-alueesta kysymys on muodostettu.  Pyrin tuomaan esille niin  mallin 

kuin  teoria-osioni  antamat  vaihtoehdot  kysymykseen  tai  mallin  asettaman tärkeyden 

tälle osalle. Tämän jälkeen esitän haastattelun ja muun aineiston perusteella kuvauksen 

Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen  kurssikirjakokoelman  tilasta. Yksi  hyvin  laaja 

tutkimuskysymys  on eritelty pienemmiksi  alakysymyksiksi.  Päätutkimuskysymykseni 

koskee  koko  kokoelmahallinnan  mallia  eli  myös  koko  sähköisten  kurssikirjojen 

kokoelmaa.  Tulokset mallin  soveltuvuudesta  saadaan selville käyttämällä  mallin osia 

päätutkimuskysymyksen  itsenäisinä  alatutkimustutkimuskysymyksinä.  Tulos 

tutkimuskysymykseen  saadaan  selville  vasta  kun  kaikkiin  sen  alakysymyksiin  on 

vastattu.
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Päätutkimuskysymys  on  soveltuuko  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartelyn  (2012)  malli 

käytettäväksi sähköisen kurssikirjakokoelman evaluointiin?

Mallin osa-alueet ovat kattavat, joten mallin osien avulla tehty evaluointi olisi näin ollen 

myös kattava. Mallin osa-alueet liittyvät niin taloudelliseen suunnitteluun ja seurantaan, 

kokoelmatyöhön  kuin  asiakastyöhön  ja  kokoelmapolitiikkaan.  Mallia  noudattamalla 

kirjasto  pystyy  luomaan  kirjalliset  ja  yhteisesti  sovitut  säännöt  ja  käytänteet 

sähkökirjakokoelmien  kasvattamiseen,  tarjontaan  ja  arvioimiseen.  Malli  yhdistää 

kvalitatiivista  ja  kvantitatiivista  tietoa  kirjaston  kokoelmista  ja  niiden  käytöstä. 

Tutkimukseni  tulosten  perusteella  väitän,  että  malli  soveltuu  kokoelmahallinnan 

evaluointiin.  Tämän tutkimuksen kohde oli  kuitenkin ehkä liian pieni ja erikoistunut 

tämän  väittämän  täydelliseksi  osoittamiseksi.  Myöskin  se,  että  tutkimukseni  ei 

kohdistunut  kaikkiin  mallin  osa-alueisiin  yhtä  kokonaisvaltaisesti  vaikuttaa 

soveltuvuuden  hahmottamiseen.  Mallin  soveltamisen  avulla  sain  uskottavia  tuloksia 

sähköisen kurssikirjakokoelman laajuudesta ja käytöstä, jotka vahvistivat aikaisempien 

tutkimuksien  tuloksia.  Eroja  aikaisempien tutkimuksien tuloksiin  esiintyi  myös,  sillä 

Oulun yliopiston kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelma ei  keskity koviin tieteisiin.

(Vrt. Link 2012.)

5.1 Sähköisen kurssikirjakokoelmahallinnan kvalitatiivisen tarkastelun tulokset 

a)  Onko  Oulun  yliopiston  kirjastolla  erillistä  kehittämissuunnitelmaa  sähköiselle  

kurssikirjakokoelmalle? 

Tämä  kysymys  liittyy  suoraan  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnan mallin  osaan 1,  jonka mukaan sähköisellä  kokoelmalla 

tulee olla oma kehittämissuunnitelma. Kysymys on tarkoitettu lähinnä koko sähköisen 

kokoelman tasolla tarkasteltavaksi eli  koko sähköisen kokoelman tasolla tapahtuvaan 

kehittämiseen, ei vain yhden kokoelman osan tarkasteluun. Siten ei olisi yllättävää, jos 

sähköisillä  kurssikirjakokoelmilla  ei  olisi  omaa  kehittämissuunnitelmaa. 

Kehittämissuunnitelmat mahdollistavat kokoelman tarkastelun konkreettisella tasolla ja 

antavat  suuntaviivoja  kirjastossa  työskenteleville.  Kehittämissuunnitelmat  ovat  osa 

kokoelmapolitiikan  muodostamista.  Samoin  kuin  kokoelmapolitiikka  ne  noudattavat 
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kirjasto kehysorganisaation tavoitteita. (Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 284- 285, 

289.)

”pääperiaate  on,  että  e-kurssikirjoja  hankitaan,  mikäli  se  on  saatavissa  
instituutiokäyttöön  järkevään  hintaan...hankinta  päätökseen  vaikuttaa  
opiskelijamäärä,  onko  kirja  pakollinen  vai  vaihtoehtoinen  ja  e-kirjan  
käyttöehdot.” (Haastattelu 2014)

Oulun  yliopiston  kirjaston  toiminnasta  vastaavan  henkilön sähköpostihaastattelun 

perusteella  voidaan  sanoa,  että  kirjastolla  ei  ole  erillistä  sähköisten  kurssikirjojen 

kokoelmien kehityssuunnitelmaa vaan sähkökirjoja hankitaan sitä mukaan kun laitokset 

niitä  ehdottavat  ja  kun  sähkökirjoja  on  tarjolla  instituutiokäyttöön.  Hankintaan 

vaikuttavat sähkökirjan hinta, käyttöehdot ja se, onko sähkökirja pakollinen luettava vai 

ei ja sekä se, kuinka montako opiskelijaa kurssilla on. Kirjastolla on kuitenkin koko 

kokoelmaa  koskeva kokoelmapoliittinen  lausunto.  Kokoelmapoliittisessa  lausunnossa 

kirjaston  verkkosivuilla  ilmoitetaan,  että  kirjasto  hankkii  uutta  aineistoa  kokoelmiin 

yhteistyössä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Kokoelmapoliittisessa 

lausunnossa Oulun yliopiston kirjasto nostaa esiin myös sen, että Oulun yliopistolla on 

sen  omassa  strategiassa  nimetty  painotettaviksi  aloiksi  biotieteet  ja  terveys, 

informaatioteknologia,  kulttuurinen  identiteetti  ja  vuorovaikutus,  ympäristö, 

luonnonvarat  ja  materiaalit  sekä  näihin  liittyen  kaivosala,  vuoriala  ja  teräsala, 

liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajakoulutus. Muistettava on myös, 

yliopistokirjaston asema kehysorganisaatio tukijana mikä tarkoittaa, että laitokset ovat 

niitä  tahoja,  jotka  kehittävät  oppisisältöjä  ja  kirjastot  hankkivat  heidän  ehdotusten 

perusteella ne sähkökirja, joita on mahdollista saada kirjastojen käyttöön. (OY kirjaston 

kokoelmapolitiikka 2012, 2, Haastattelu 2014.)

b)  Onko  Oulun  yliopiston  kirjastolla  erillistä  budjettia  sähköiselle  

kurssikirjakokoelmalle?

Tämä  kysymys  on  muokattu  suoraan  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnan  mallin  osasta  2,  joka  korostaa,  että  sähköisellä 

kokoelmalla tulee olla oma erillinen budjettinsa. Kysymys on tarkoitettu selkeästi koko 

sähköisten  kokoelmien  tasolla  tarkasteltavaksi,  ei  siis  yksittäisen  osa-alueen,  kuten 

sähköisten kurssikirjojen tasolla. Esitän kysymyksen siksi, että se mielestäni tuo esiin 
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mielenkiintoisen mahdollisuuden budjetin keskittämisen tärkeydestä. Vasieliou, Rowley 

ja Hartley (2012, 285) korostavatkin budjetin tärkeyttä lähinnä, koska budjetointi vaatii 

kirjastolta  tarpeiden  selvittämistä  ja  varojen  käytön  monitorointia.  Tarpeiden 

selvittäminen  taas  vaatii  jonkinlaista  kokoelman  tilan  ja  käytön  sekä  käyttäjien 

mielipiteiden  evaluoimista.  Varojen  käytön  monitorointi  vaatii  kirjastolta  varojen 

kohdistamisen  suunnittelua  ja  valvontaa,  mikä  edellyttää  kokoelmapolitiikan 

muokkaamista ja kokoelmahallinnan suunnittelua. 

”ei  erillistä  budjettia,  e-kurssikirjat  hankitaan  samalla  määrärahalla,  jolla  
painetutkin..  osa  kurssikirjoista  sisältyy  vuosimaksullisiin  paketteihin...  jotka  
maksetaan muusta kuin kurssimäärärahasta.” (haastattelu 2014)

Haastattelun perusteella Oulun yliopiston kirjastolla ei ole erillistä budjettia sähköisille 

kurssikirjoille vaan määrärahat ovat painettujen ja sähköisten kurssikirjojen hankintaan 

yhteisiä. Osa sähköisistä kurssikirjoista kuuluu vuosimaksullisiin paketteihin, ja niiden 

kustannukset  katetaan  muista  kuin  kurssikirjamäärärahoista.  Kirjaston  yleisen 

kurssikirjallisuuden  hankintapolitiikan  mukaan  painettuja  hankitaan  noin  40-50  % 

yhtäaikaisten tenttijöiden määrästä. Kurssikirjoista hankitaan lisäksi sähköinen versio, 

jos  se  on saatavilla.  Kirjasto  ei  hanki  yksittäisiä  kertakäyttöisiä  sähkökirjalisenssejä. 

Kuitenkin saamani kurssikirjaluettelon perusteella kirjasto tekee yksittäisiä hankintoja 

kurssikirjoihin.  Kirjaston kokoelmapoliittisen lausunnon mukaan yleisesti  kokoelmiin 

hankitaan  uutta  aineistoa.  Kirjat  ostetaan  joko  painettuna  tai  elektronisena 

hankintaehdotuksen tehneen suosituksen mukaan. Kirjasto kuitenkin pyrkii hankkimaan 

toimitetut kirjat, hakuteokset, sanakirjat ja käsikirjat ensisijaisesti sähköisinä versioina. 

Kirjaston kokoelmapolitiikan mukaan peruskäyttötapa eli se lainataanko vai selaillaanko 

teosta  vaikuttaa  myös  hankintamuodon  valintaan.  Suurin  osa  sähköisestä  aineistosta 

ostetaan  tai  lisensioidaan  kansallisen  konsortion  FinELib  kautta.  (OY  kirjaston 

kokoelmapolitiikka 2014,5,7-8, Haastattelu 2014.)

c) Mitä lähteitä kirjastolla on uusien sähköisten kurssikirjojen löytämiseen? 

Tämä  kysymys  liittyy  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartelyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnan  mallin  osaan  3  eli  resurssien  löytäminen. Malli  ei 

varsinaisesti  asettanut  tiettyjä  lähteitä  paremmuusjärjestykseen  tai  edes  esittänyt 
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lähteiden  minimimäärää  vaan  esitteli  joitain  tutkimuksessa  esiin  tulleita  sähköisten 

kirjojen lähteitä. Näitä mahdollisia lähteitä olivat: asiakkaiden, kirjastohenkilökunnan ja 

yliopiston henkilökunnan ehdotukset, kustantajien ja jakelijoiden verkkosivut, erilaiset 

postituslistat  ja  keskustelufoorumit,  sekä  myyjien,  kustantajien  ja  jakelijoiden suorat 

yhteydenotot ja mainoslehtiset.  (Weir 2012, 5-6,  Vasileiou,  Rowley & Hartley 2012, 

285.) Tärkeintä on siis, että lähteitä olisi useampia. 

”instituutiokäyttöön  saatavat  kirjat  löytyvät  välittäjien  tietokannoista...  myös  
kustantajien sivuja käytetään ja tarvittaessa tiedustellaan saatavuutta suoraan  
kustantajalta.” (haastattelu 2014)

Oulun  yliopiston  kirjasto  käyttää  sähkökirjojen  löytämiseen  haastattelun  perusteella 

lähinnä  kolmea  lähdettä:  instituutiokäyttöön  tarkoitettujen  sähkökirjojen  välittäjien 

tietokantoja, kustantajien verkkosivuja tai suoraa yhteydenottoa kustantajiin (haastattelu 

2014).

d) Mitkä ovat tärkeimmät sähköisen kurssikirjan hankintaan vaikuttavat seikat?

Tässä kysymyksessä yhdistyvät sähkökirjakokoelmahallinnan mallin osa-alueet 4 ja 5 

eli resurssien arviointi ja valinta sekä resurssien lisenssineuvottelut.  Mallin osa-alueet 

resurssien arvioinnista ja valinnasta tai  lisenssineuvotteluista eivät myöskään tuoneet 

esiin määrällisiä ehdotuksia siitä mitä kaikkea tulisi tarkastella vaan tärkeämpää oli, että 

on olemassa jonkinlaiset  yhdessä päätetyt  arviointia,  valintaa ja lisenssineuvottelujen 

ehtoja  ohjaavat  säännöt.  sillä  useat  tuottajat  eivät  suostu  neuvottelemaan  ehdoista 

(Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 286-287.) 

Haastattelun  perusteella  tärkeimmät  hankintaan  vaikuttavat  tekijät  ovat 

oppiainekohtaiset  käyttötavat  eli  ”asema  kurssilla”,  ”hinta”,  ”käyttöehdot”  ja 

”saatavuus  instituutiokäyttöön”.  Vastauksesta  ei  selviä  tarkoittaako  sähkökirjan 

pakollisuus tai vapaaehtoisuus sitä, että pakolliset luettavat ostetaan ja vapaaehtoisten 

ostoja harkitaan, jos niiden käyttöehdot ovat suotuisia ja hinta edullinen. Haastattelussa 

ei  myöskään  mainita  mikä  on  liian  korkea  hinta  sähkökirjalle  tai  mitkä  ovat 

käyttöehtojen  suosituksena  olevat  reunaehdot.  Joka  tapauksessa  haastatteluaineisto 

osoittaa, että kirjastolla on sähköisten kurssikirjojen hankintaa ohjaavia sääntöjä, joita 

noudatetaan.(Haastattelu 2014.)
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e)Tarjoaako kirjasto sähköisten kurssikirjojen käytön opetusta?

 f) Markkinoiko kirjasto sähköisiä kurssikirjoja opiskelijoille tai opetushenkilökunnalle?

Kysymykset  liittyvät  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnanmallin  osa-alueisiin  6  ja  7  eli  sähköisten  resurssien 

käyttöön  saattaminen  ja  luettelointi  sekä  markkinointi  ja  käyttäjäkoulutuksen 

järjestäminen.  Malli  suosittaa  kaikkien  sähköisten  resurssien  luettelointia  kirjaston 

omiin luettelotietokantoihin. Käyttöön saattamisessa on mallin mukaan useita ongelmia, 

kuten  kirjastojen  omat  sekavat  luettelointikäytännöt,  epätäydelliset  tai  kokonaan 

puuttuvat  MARC-tietueet  ja  tekniset  ongelmat.  Malli  myös  suosittaa  sähköisten 

resurssien  markkinointia  ja  käyttäjäkoulutusta.  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartley  (2012) 

myös  suosittavat  markkinointistrategian  luomista  ja  jatkuvaa  uusien 

markkinointikeinojen pohdintaa. (Vasileiou, Rowley ja Hartley 2012, 285, 287-288.)

”tiedonhankintakursseilla opetataan e-aineistoja yleensä, jossa yhteydessä myös  
kurssikirjat tulevat esille...ei erillistä markkinointia... OULA-tietokannassa myös  
e-kurssikirjoihin lisätään opintojaksotiedot (kurssin nimi ja tunniste), jotta e-
kurssikirjat tulisivat hauissa hyvin esille... kurssikirjahyllyssä QR-koodit  
painetun kirjan yhteydessä... asiakaspalvelussa varausten teon yhteydessä  
asiakkaalle mainostetaan e-vaihtoehtoa” (haastattelu 2014)

Haastattelu  osoittaa,  että  Oulun  yliopiston  kirjastossa  ei  ole  käytössä  erillistä 

markkinointia  sähköisten  kurssikirjojen  esiin  tuomiseksi.  Sähköiset  kurssikirjat  ovat 

luetteloituna Oula-tietokannassa,  jossa niiden yhteydessä mainitaan opintojaksotiedot, 

jolloin  sähköiset  kurssikirjat  tulevat  hauissa  esiin  vaikka  käyttäjä  ei  niitä  erikseen 

hakisikaan. Lisäksi kirjasto on aloittanut markkinointikeinona QR-koodien lisäämisen 

kurssikirjahyllyjen laitoihin, niiden kurssikirjojen kohdalle, jotka ovat saatavissa myös 

sähköisinä.  Kirjaston  asiakaspalvelu  on  lisäksi  sitoutunut  mainitsemaan  sähköiset 

kurssikirjat vaihtoehtona erityisesti, silloin kun asiakas tekee varausta jostain painetusta 

nimekkeestä.  (Haastattelu  2014,  OY  kirjasto  2014.)  Mielestäni  tämä  osoittaa 

sitoutumista sähköisten kurssikirjojen tarjontaa ja myös jossain määrin markkinointiin. 

g) Kerätäänkö sähköisistä kurssikirjoista tilastoja erikseen? 

h) Vaikuttavatko kerätyt tiedot siihen pidetäänkö nimeke kurssikokoelmassa?
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Kysymykset  liittyvät  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012) 

sähkökirjakokoelmahallinnanmallin  osa-alueisiin  8  ja  9  eli  sähköisten  resurssien 

tilastointi ja arviointi ja päättäminen resurssin jatkamisesta tai lakkauttamisesta. Näiden 

osien  tehtäviin  kuuluu  mm.  käyttötilastojen  kerääminen,  päätös  siitä  miten  tarkasti 

käyttöä  tarkastellaan,  kustantajien  ja  jakelijoiden tilastojen  tarkastelu  ja  päättäminen 

siitä mitä tarkoitusta  varten käyttöä evaluoidaan.  Malli  osoittaa,  että  ongelmina ovat 

tilastojen  huono  laatu  ja  yhteensopimattomuus  sekä  se,  että  kaikki  kustantajat  tai 

jakelijat eivät tarjoa käyttötilastoja.(Vasileiou, Rowley & Hartley 2012, 288.)

”  ei  kerätä  erikseen...  yksittäin  ostetut  e-kirjat  ovat  kertamaksullisia  ja  
käyttöoikeus  säilyy  vuodesta  toiseen...  kurssikirjojen  valinta  on  laitosten  
vastuulla, kirjaston rooli on vain hankinta” (haastattelu 2014)

Haastattelun mukaan sähköisistä kurssikirjoista ei erikseen kerätä tilastoja. Myöskään 

tilastojen  mahdollisesti  paljastamat  tiedot  käytöstä  eivät  täten  vaikuta  nimekkeen 

säilyttämiseen  kokoelmassa  vaan  säilyminen  on  riippuvaista  siitä,  mitkä  kurssikirjat 

laitokset  valitsevat  ja  siitä,  onko  nimeke  yksittäin  ostettu,  jolloin  se  on  ollut 

kertamaksullinen  ja  sen  käyttöoikeus  on  pysyvä.  (Haastattelu  2014.)  Mielestäni 

haastatteluaineisto  osoittaa,  että  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmatasolla  tapahtuva 

tilastollinen tarkastelu ei ole kirjaston mielestä tarpeellista, sillä kurssikirjojen ostot ovat 

kehysorganisaation suunnitelmista eivät käyttäjien käytöstä riippuvaisia. Tämä tietysti 

johtuu  sähköisen  kurssikirjakokoelman  erikoisluonteesta,  jonka  vuoksi  sähköisten 

nimekkeiden käyttömäärät eivät vaikuta niiden hankintaan vaan kirjastojen velvollisuus 

tarjota  mahdollisimman  monipuolisesti  kaikki  kirjastokäyttöön  soveltuvat,  tarjolla 

olevat sähköiset kurssimateriaalit on hallitsevampi peruste.

5.2 Sähköisen kurssikirjakokoelman kvantitatiivisen tarkastelun tulokset 

i) Mitä tilastojen tarkastelu osoittaa sähköisestä kurssikirjakokoelmasta?

j) Mikä on sähköisen kurssikirjakokoelman laajuus? 

k) Miten kokoelman käyttö jakautuu?

Koska  Vasileiou,  Rowley  ja  Hartleyn  (2012)  sähkökirjakokoelmahallinnanmallin 
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mukaan tilastointi ja arviointi ovat osa kokoelmahallintaa eli mallin osaa 9 ja aiempien 

tutkimusten erittelyssä evaluointi osana kokoelmanhallintaa tuotti tietoa muun muassa 

budjetin kohdistamisen ja kokoelman kehittämisen kannalta, on mielestäni perusteltua 

tarkastella  näitä  kysymyksiä  lähemmin.  Kysymykseen  vastatakseni  tarkastelen 

sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmaa  tilastollisesti.  Tilastollisen  tarkastelun  kohteena 

ovat:  sähköisten  kurssikirjanimekkeiden  jakautuminen  kielen,  iän,  kustantajan  ja 

jakelijan mukaan sekä sähköisten kurssikirjojen jakautuminen tiedekunnittain, aloittain 

ja kurssin vaativuustason mukaan perus-, aine- ja syventäviin kursseihin. Lisäksi näiden 

tilastojen esittelyjen jälkeen tarkastelen vielä  sähköisen  kurssikirjakokoelman käytön 

jakautumista samojen muuttujien avulla.

5.2.1 Sähköisen kurssikirjakokoelman laajuus 

Kirjastolta saamani sähköisten kurssikirjojen listan mukaan sähköisiä kurssikirjoja on 

yhteensä 497 kpl. Verrattuna edellisenä vuonna tehtyyn Suomen yliopistojen neuvoston 

raportin (SYN 2012,1) tuloksiin, on lukumäärä kasvanut moninkertaisesti. Vuonna 2012 

Oulun  yliopiston  kirjastossa  sähköisiä  kurssikirjoja  oli  vain  161  kappaletta.  Tällä 

sähkökirjojen  määrällä  Oulun  yliopiston  kirjasto  sijoittui  vertailussa  yliopistojen 

häntäpäähän. 

Taulukko 15. Sähköisten kurssikirjojen (n=497) jakautuminen kielen mukaan.

Kielellisesti  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelma  on  hyvin  yhtenäinen.  Sähköinen 

kurssikirjakokoelma  jakautuu  vain  kahteen  kieleen:  suomenkieliseen  ja 

englanninkieliseen  materiaaliin.  Kielijakauma  on  hyvin  epätasainen,  sillä 

englanninkielisiä  nimekkeitä  on  selkeästi  enemmän  82,49  %  sähköisistä 

kurssikirjanimekkeistä.  Vastaavasti  suomenkielisiä  sähköisiä  kurssikirjanimekkeitä  on 

17,51 %. Kielijakauma on selkeästi painottunut englanninkieliseen materiaaliin, mikä 

oli odotettavissa vähäisen kustantamisen vuoksi. (Ks. taulukko 15.)

72

Kielijakauma          kpl %
Suomenkielisiä 87 17,51
Englanninkielisiä 410 82,49
Yhteensä 497 100,00



Sähköisten kurssikirjojen ikäjakauman selvittämiseksi muodostin ensin viisi kategoriaa, 

joita käytin koodatessani kokoelmalistan nimekkeet. Käyttämäni kategoriat ovat: 

• kategoria 1: vuodet 2013-2009  eli alle 5 vuotta vanhat nimekkeet 

• kategoria 2: vuodet 2008-2004 eli alle 10 vuotta vanhat nimekkeet

• kategoria 3: vuodet 2003 – 1999 eli alle 15 vuotta vanhat nimekkeet

•  kategoria 4: vuodet 1998-1994 eli alle 20 vuotta vanhat nimekkeet 

• kategoria 5: vuodet 1993-1989 eli alle 25 vuotta vanhat nimekkeet

Taulukko 16. Sähköisten kurssikirjojen (n=493) jakautuminen kustannusvuoden mukaan 

. 

Kaikkiin  sähköisen  kurssikirjakokoelman  nimekkeisiin  ei  ollut  merkitty 

kustannusvuotta, joten otos koko jäi 493 nimekkeeseen. Taulukosta 16 nähdään, että 

37,53  %  sähköisistä  kurssikirjanimekkeistä  on  iältään  5-9  vuotta  vanhoja.  Toiseksi 

suurin prosentuaalinen osuus on alle 5 vuotta vanhoja nimekkeitä. Näihin kuului 35,90 

%.  Vielä  vanhempia  nimekkeitä  eli  10-14-vuotta  vanhoja  nimekkeitä  on  sähköisten 

kurssikirjojen joukossa jopa 114 kappaletta mikä on 23,12 % . Vain vähäinen määrä 

nimekkeistä, 21 nimekettä eli 4,26 % koko kokoelmasta, on vanhempia kuin 15 vuotta 

sitten julkaistuja. 
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Kustannusvuodet kpl %
2013 – 2009 177 35,90
2008 – 2004 185 37,53
2003 – 1999 114 23,12
1998 – 1994 14 2,84
1993 – 1989 3 0,61
Ei tietoja 4 0,81
Yhteensä 497 100,81



Taulukko 17.  Sähköisten kurssikirjojen (n= 495)  jakautuminen kustantajien  mukaan. 

Esimerkkinä  kustantajat,  joilla  vähintään  5  nimekettä  sähköisten  kurssikirjojen 

kokoelmassa.

Taulukosta  17  nähdään,  että  sähköisten  kurssikirjojen  kustantajia  on  suuri  määrä. 

Yhteensä  kustantajia  on  90  kappaletta.  Kustantajista  kenelläkään  ei  kuitenkaan  ole 

selkää  johtavaa  asemaa  nimekkeiden  määrän  perusteella.  Routledge  tarjoaa  55 

nimekettä,  mikä  on  11,11  %  koko  sähköisten  kurssikirjojen  määrästä.  Seuraavaksi 

suurin sähköisten kurssikirjanimekkeiden tarjoaja on Wiley, jolla on 9,9 % nimekkeistä. 

Routledge  ja  Wiley  tarjoavat  yhdessä  noin  21  %  kaikista  sähköisistä 

kurssikirjanimekkeistä.  Muut  kustantajat  jäävät  noin  yhdestä  viiteen  prosentin 

nimekeosuuksiin. Huomioitavaa on, että 67 kustantajalla on vain 4 nimekettä ja vain 

yhtä  nimekettä  on  niinkin  suurella  määrällä  kustantajia  kuin  37  kappaletta  Tämä 

osoittaa,  että  Oulun  yliopiston  kirjasto  käyttää  useiden  eri  kustantajien  tarjontaa 

hyväkseen sähköisten kurssikirjojen hankinnassa. (Ks. liite 1.)
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Kustantajat (vähintään 5 nimekettä) kpl %
5 1,01
5 1,01

WSOY/WSOY Pro 5 1,01
5 1,01
5 1,01
5 1,01
5 1,01
6 1,21
8 1,62

10 2,02
11 2,22
11 2,22

Vastapaino 15 3,03
Oulun yliopisto/ Oulun yliopiston kirjasto 16 3,23

20 4,04
Gaudeamus 20 4,04

20 4,04
Springer 21 4,24

21 4,24
24 4,85
28 5,66
49 9,90
55 11,11

National Academic Press
Kluwer Academic

MIT Press
Edward Elgar
Prentis Hall
Tampere University Press
Princeton University Press
Pearson Longman/ Pearson / Pearson Addison-Wesley / Pearson Prentis Hall/Pearson Education
Open University Press
Palgrave McMillan
Blackwell

Elsevier Butterwoth Heineman / Elsevier / Elsevier Academic Press

Duodecim

Oxford University Press (UK)
Sage
Cambridge University Press
Wiley/ Wiley-Blackwell / John Wiley & sons
Routledge



Taulukko  18.  Sähköisen  kurssikirjakokoelman  (n=497)  jakautuminen  jakelijoiden 

mukaan.

Taulukosta  18  nähdään,  että  vaikka  sähkökirjanimekkeitä  oli  kokoelmassa  90  eri 

kustantajalta on jakelijoita vain 12 kappaletta. Kolme suurinta jakelijaa ovat Dawsonera, 

Ebrary ja Ellibs, jotka yhdessä muodostavat 72,42 % sähköisistä kurssikirjanimekkeistä. 

Tämä mielestäni  on osoitus  siitä,  että  kokoelman lähteet  ovat  keskittyneitä.  Se,  että 

yksittäisiäkin  kirjoja  on  hankittu  yksittäisiltä  jakelijoilta  on  osoitus  siitä,  että 

kurssikirjakokoelman  kasvattamiseen  ja  erityisesti  yksittäisten  alojen  opetuksen 

tukemiseen on panostettu.  

Taulukko 19. Sähköisten kurssikirjojen (n=477) jakautuminen tiedekunnittain.

Taulukosta  19  nähdään,  että  kokoelmassa  on  eniten  sähköisiä  kurssikirjoja 

humanistisilta  ja  kasvatustieteellisiltä  aloilta.  Humanististen  alojen  sähköiset 

kurssikirjanimekkeet  muodostavat  31,66  %  koko  kokoelmasta.  Kasvatustieteellisten 

alojen  sähköisten  kurssikirjojen  nimekkeet  vastaavasti  muodostavat  21,17  % 

kokoelmasta.  Tämän  jälkeen  eniten  nimekkeitä  kuuluu  luonnontieteellisiin,  joita  oli 
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Jakelijat        kpl %
182 36,62
119 23,94

59 11,87
OY verkkojulkaisu 45 9,05

38 7,65
32 6,44

Taylor&Francis 8 1,61
4 0,80
3 0,60
3 0,60

Springer 2 0,40
1 0,20

Safari 1 0,20
Yhteensä 497 100

Dawsonera
Ebrary
Ellibs

Ebsco
NetLibrary

Elsevier
Sage
Thieme

Pegasus kurssikirjahankinta

Tiedekunta kpl %
Humanistinen 151 31,66
Kasvatustieteellinen 101 21,17
Luonnontieteellinen 82 17,19
Teknillinen 69 14,47
Lääketieteellinen 36 7,55
Arkkitehtuuri 3 0,63
Taloustieteellinen 35 7,34
yhteensä 477 100



17,19  % ja  teknillisiin,  joita  oli  14,47  %.  Lääketieteen  ja  arkkitehtuurin  sähköisten 

kurssikirjanimekkeiden määrät  ovat  näihin verrattuna  hyvin  pienet.  Lääketieteellisiin 

aloihin  kuului  vain  36  nimekettä  eli  7,55% ja  arkkitehtuuriin  vain  3  nimekettä  eli 

0,63  %  kokoelmasta.  Tulos  tukee  aiemmissa  tutkimuksissa  esiin  noussutta 

mahdollisuutta,  että sähköisten kurssikirjojen määrä olisi  suurin joko kovilla tieteillä 

(Link 2012) tai sitten perinteisesti paljon monografioita tuottavilla pehmeillä tieteillä 

(Nicholas et al 2008, McLure & Hoset 2012, Tucker 2013).

Taulukko 20. Sähköisten kurssikirjojen (n= 483) jakautuminen yleisiin, perus-, aine-, ja 

syventäviin opintoihin.

Sähköisten  kurssikirjojen  kokoelma  painottuu  selkeästi  aineopintoihin  kuuluviin 

nimekkeisiin,  joita  kokoelmassa  on  224  kappaletta  eli  46,38  %  kokoelmasta. 

Syventäviin  opintoihin  kuuluvia  nimekkeitä  kokoelmassa  on  toiseksi  eniten  eli  191 

kappaletta,  mikä  on  39,54 % kokoelmasta.  Perusopintoihin  sähkökirjanimekkeitä  on 

vain 66 kappaletta eli 13,66 % kokoelmasta. Kaikkiin sähköisen kurssikirjakokoelman 

nimekkeisiin  ei  ollut  opintokoodia  merkitty,  joten  otos  koko  on  483  sähköistä 

kurssikirjanimekettä. Tulos osoittaa, kuten Ugazin ja Resznickin (2012) tutkimuksessa, 

että  sähköiset  kurssikirjat  painottuvat  opintojen loppupäähän eli  aine-  ja  syventäviin 

opintoihin. (Ks. taulukko 20.)
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Opintotasot kpl %
Yleiset opinnot 2 0,41
Perusopinnot 66 13,66
Aineopinnot 224 46,38
Syventävät opinnot 191 39,54
Ei tietoja 14 2,90
Yhteensä 497 102,90



Taulukko 21. Sähköisten kurssikirjanimekkeiden (n=477)  jakautuminen tiedekunnittain 

ja aloittain.

Taulukosta  21  nähdään,  että  vaikka  humanistisilla  ja  kasvatustieteellisillä  aloilla  on 

eniten  sähköisiä  kurssikirjoja  tarjolla,  ovat  nimekkeet  keskittyneet  pariin  alaan. 
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Tiedekunta Ala kpl
Humanistiset

Sosiologia 18
Kirjallisuus 49
Informaatiotutkimus 14
Kulttuuriantropologia 12
Valtio-oppi 11
Aate ja oppihistoria 9
Arkeologia 8
Englanti 7
Yleinen kielitiede 4
Elämänkatsomustieto 4
Historia 4
Tiedeviestintä 3
Suomen kieli 2
Antiikin kielet ja kulttuuri 1
Logopedia 1
Fonetiikka 1
elokuvatutkimus 1
teologia 1
Suomen ja Skandinavian historia 1
Japani opinnot 1

Kasvatustieteelliset
kasvatustiede 59

23
6

Erityispedagogiikka 5
Musiikkikasvatus 2

2
Kasvatuspsykologia 1

Luonnontieteelliset
Biologia 38
Maantiede 21
Kemia 4
Matematiikka 4
Geotieteet 8
Fysiikka 5
Tähtitiede 2
Tilastotiede 2

Teknilliset
Tietojenkäsittelytiede 16
Sähkötekniikka 13
Tietoliikennetekniikka 12
Konetekniikka 11
Tuotantotalous 7
Prosessi ja ympäristötekniikka 6
Tietotekniikka 4

Lääketieteelliset
Kliininen lääketiede 16
Biolääketiede 10
Hammaslääketiede 5
Diagnostiikka 4
Terveyshallintotiede 1

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri 3

Taloustieteelliset eli Oulun yliopiston kauppakorkean alat
Rahoitus 10
Markkinointi 6
Taloustiede 5
Johtaminen 5
Laskentatoimi 4
Kansainvälinen liiketoiminta 4
Erikoisaihe 1

Nais ja sukupuolentutkimus
Education in transition 

Tekninentyö, terveystiede (oppettajakoulutus)



Humanistisissa  aloissa  hajontaa  on  enemmän.  Humanistisista  aloista  kirjallisuuden 

opiskeluun on saatavissa eniten sähköisiä kurssikirjoja, yhteensä 49 nimekettä. Toiseksi 

eniten  sähköisiä  kurssikirjoja  on  sosiologiaan  eli  18  nimekettä  ja  sitten 

informaatiotutkimukseen,  jossa  on  14 nimekettä.  Huomioitavaa  humanististen  alojen 

sähköisten kurssikirjojen jakautumisessa on, että se sisältää useita vain yhden tai kahden 

sähköisen kurssikirjan aloja. Esimerkiksi teologiaan, fonetiikkaan, elokuvatutkimukseen 

ja suomenkielen opintoihin on tarjolla vain yksi sähköinen kurssikirja. 

Kasvatustieteellisten alojen sähköisten kurssikirjojen määrä on selkeämmin keskittynyt 

kahteen alaan: kasvatustieteisiin ja nais-ja sukupuolen tutkimukseen. Kasvatustieteisiin 

kuuluvia  sähkökirjanimekkeitä  on  kokoelmassa  59  nimekettä  ja  nais-  ja 

sukupuolentutkimuksen  sähkökirjoja  23  nimekettä.  Kasvatustieteissä 

sähkökirjanimekkeiden  määrät  vaihtelevat  yhdestä  59  nimekkeeseen  alaa  kohti. 

Samanlainen  sähköisten  kurssikirjanimekkeiden  keskittyminen  on  nähtävissä  myös 

luonnontieteellisissä ja lääketieteellisissä aloissa. Luonnontieteellisillä aloilla nimekkeet 

keskittyvät biologiaan ja maantietoon, kun taas lääketieteen aloista kliininen lääketiede 

ja biolääketiede sisälsivät eniten sähköisiä kurssikirjoja. Teknillisissä aloissa sähköisten 

kurssikirjojen  jakautuminen  on  tasaisinta.  Alojen  sähkökirjanimekkeiden  määrät 

vaihtelevat neljästä 16 nimekkeeseen. Samoin taloustieteissä sähköisten kurssikirjojen 

määrä oli tasaista kaikilla aloilla ja sähkökirjojen määrät vaihtelevat neljästä kymmenen 

nimekkeen välillä. 

Sähköisten kurssikirjojen määrän keskittyminen osoittaa, että jotkin alat ovat selkeästi 

panostaneet sähköisten kurssikirjojen hankintaan tai että näiden alojen kurssikirjoja on 

helpommin saatavilla. Kurssikirjojen hankintaanhan vaikutti selkeästi eniten sen asema 

kurssilla  eli  onko  se  pakollinen  luettava  vai  ei  ja  se,  onko  se  saatavilla 

instituutiokäyttöön  (haastattelu  2014).  On  muistettava  myös  se,  että  onko  tarjolla 

painettu versio vai pelkästään sähkökirja vaikuttaa käyttöön. Tästä minulla ei ole tietoa, 

sillä  minulla  ei  ole  listaa  painetuista  kurssikirjoista,  joihin  voisin  sähköisten 

kurssikirjojen listaa verrata.
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5.2.2 Sähköisen kurssikirjakokoelman käyttö 

Tutkimuksessa  käytetään  sähköisten  kurssikirjojen  käyttölukuja,  jotka  on  kerätty 

jakelijoilta ja kustantajilta. Käyttöä tutkimalla nähdään kasautuuko käyttö sähköisissä 

kurssikirjoissa.  Tämän  käytön  mahdollisen  kasautumisen  tarkastelu  tarjoaa  ohjaavaa 

tietoa  muun  muassa  kokoelmahallinnan  mallin  osiin  1,  2  ja  7.  Sähköisen 

kurssikirjakokoelman  käyttöä  tarkastelen  perustuen  samoihin  aiempiin 

tutkimustuloksiin  kuin  sähköisen  kurssikirjakokoelman  laajuuttakin.  Aiempien 

tutkimusten perusteella voidaan odottaa, että käytetyimmät sähkökirjat ovat joko kovien 

tieteiden aloilta tai humanistisilta monografiapainotteisilta aloilta (Nicholas et al 2008, 

McLure & Hoset 2012, Tuckerin 2013), ja että käyttö kohdistuu uudempiin, ulkomaisiin 

nimekkeisiin  (Link2012),  käyttöä on luultavasti  enemmän myös aine-  ja syventäviin 

opintoihin kuuluvissa nimekkeissä (Ugazin & Resznickin 2012) sekä Oulun yliopiston 

suurimmilla aloilla eli luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden aloilla (Abrams 2014, 

OY esite 2014).

Käyttötilastoja  ei  ollut  saatavilla  Safari,  Sage,  Netlibrary  ja  verkkojulkaisuista  eli 

yhteensä 82 nimekkeestä.  (Ks.  liite 2.) Saamissani tilastoissa käytöksi lasketaan niin 

nimekekohtainen, kappalekohtainen kuin osiokohtainen käyttö,  sillä eri  jakelijat  ovat 

tilastoineet  käyttöä käyttämällä  kirjaraportteja  1 ja 2 sekä ei  ilmoitettuja tapoja (Ks. 

taulukko 13, s. 63) . Tilastoista tekemistäni taulukoista on poistettu kaksoiskappaleet.

Taulukko 22. Sähköisten kurssikirjojen (n=344) käyttö tiedekunnittain.  
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Tiedekunta

Humanistinen 112 65 58,04 33,33
Kasvatustieteellinen 78 56 71,79 28,72
Luonnontieteellinen 71 26 36,62 13,33
Teknillinen 51 28 54,90 14,36
Lääketieteellinen 10 8 80,00 4,10
Arkkitehtuuri 2 1 50,00 0,51
Taloustieteellinen 20 11 55,00 5,64
Yhteensä 344 195 55,87 100

Nimekkeitä 
yhteensä

Käytettyjä 
nimekkeitä

Käytettyjen 
nimekkeiden % 
osuus 
tiedekunnittain

Käytettyjen 
nimekkeiden % 
osuus koko 
käytöstä



Sähköinen kurssikirjakokoelma sisältää vain 344 nimekettä, sen jälkeen kun on poistettu 

kaksoiskappaleet eli ne nimekkeet, joita on usealta eri jakelijalta ja nimekkeet, joihin ei 

ole ollut saatavissa käyttötilastoja. Esimerkiksi lääketieteen nimekkeistä suurin osa jäi 

kokonaan  tarkastelun  ulkopuolelle,  kun  verkkojulkaisuista  ei  ole  saatavilla  kerättyä 

tilastoa. Tämä tietysti vääristää tuloksia. 

Taulukosta 22 nähdään, että koko sähköisestä kurssikirjakokoelmasta on vuonna 2013 

käytetty vain 55,87 % nimekkeistä. Tiedekunnittain eniten käyttöä on ollut lääketieteen 

alojen sähköisissä kurssikirjoissa, joissa 80 % nimekkeistä on käytetty vähintään kerran. 

Huomioitava on kuitenkin se, että lääketieteen nimekkeitä on vain 10 kappaletta, mikä 

selittää  osaltaan  korkeaa  käyttöprosenttia.  Toiseksi  suurin  käyttöprosentti  on 

kasvatustieteen alojen sähköisissä kurssikirjanimekkeissä, joista 71,79 % on käytetty. 

Kolmanneksi suurin käyttöprosentti on humanististen alojen nimekkeissä, joista 58,04 

% on käytetty ainakin kerran. Neljänneksi suurin käyttöprosentti on taloustieteen alojen 

nimekkeissä eli 55 %. Tämän jälkeen suurinta käyttö on ollut arkkitehtuurin alalla mutta 

on huomioitava, että nimekkeitäkin on vain 2 kappaletta. Teknillisten alojen sähköisistä 

kurssikirjanimekkeistä käytettyjä on 54,90 %.Vähiten käyttöä oli  luonnontieteellisillä 

aloilla, jossa sähköisten kurssikirjojen nimekkeistä 36,62 % oli käytetty. 

Jos keskiarvona käytetään kaikkien sähköisten kurssikirjanimekkeiden käyttöprosenttia 

eli 55,87 % niin silloin vain yksi tiedekunta on käytössä jäänyt tämän keskiarvokäytön 

alapuolelle:  luonnontieteelliset  alat,  joissa  käyttöprosentti  on  36,62  %.  Kuitenkin 

luonnontieteellisillä aloilla oli kolmanneksi eniten nimekkeitä käytettävänä. Tämä voi 

osoittaa, että luonnontieteelliset alat ovat vähemmän sähköisiä kurssikirjoja käyttäviä tai 

käyttö keskittyy painettuihin kurssikirjoihin.

Kuten aiempien tutkimusten perusteella voitiin odottaa sähköisten kurssikirjojen käyttö 

kohdistui koviin tieteisiin prosentuaalista käyttöä tarkasteltaessa. Lääketieteen alat ovat 

käyttöprosentiltaan  suurin,  mutta  koska  tämän tutkimuksen tilastot  ovat  puutteelliset 

juuri  painottuen  lääketieteen  alojen  nimekkeisiin,  ei  tuloksia  voi  hyväksyä  suoraan 

sellaisenaan osoittamaan käytön kasaantumista.  Toiseksi suurinta tiedekuntakohtainen 

prosentuaalinen  käyttö  oli  taas  perinteisesti  monografiapainotteisilla  aloilla,  kuten 

humanistiset ja kasvatustieteelliset alat. Tämäkin oli aiempien tutkimusten perusteella 

odotettu  tulos.  Kuitenkin  Oulun  yliopiston  kokoelmapolitiikan  (OY  kirjaston 
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kokoelmapolitiikka  2012,  1-6)  mainitsemien  alakohtaisten  painotusten  ja 

opiskelijajakauman (OY esite 2014) perusteella olisi  voinut odottaa,  että käyttö olisi 

painottunut juuri luonnontieteellisille tai teknillisille aloille.

Prosentuaalisen  käytön  sijaan  voidaan  tarkastella  myös  käytettyjen  sähkökirjojen 

jakautumista  eri  tiedekuntiin.  Tällöin  nähdään  selkeästi,  että  humanististen  alojen 

sähkökirjat  olivat  käytetyimpiä  kattaen  33,33  %  kaikista  käytetyistä  nimekkeistä. 

Seuraavaksi eniten käytettyjä nimekkeitä oli kasvatustieteen aloilla eli 28,72 %  ja sen 

jälkeen  teknillisissä  14,36  %  ja  luonnontieteellisissä  13,33  %  kaikista  käytetyistä 

nimekkeistä. Vähinten käytettyjen nimekkeiden joukossa oli lääketieteen, taloustieteen 

tai arkkitehtuurin alojen nimekkeitä, sillä nämä muodostivat vain 4,10 %, 5,64 % ja 

0,51  %  käytetyistä  nimekkeistä.  Näin  tarkasteltuna  sähköisen  kurssikirjakokoelman 

käytön  jakautuminen  on  voimakkaasti  humanistisiin  ja  kasvatustieteellisiin  aloihin 

painottunutta  vaikka  myös  teknilliset  ja  luonnontieteelliset  alat  muodostavat 

kohtuullisen  suuren  osan  käytetyistä  nimekkeistä.  On  huomattavaa,  että  nämäkin 

tulokset  tukevat  ajatusta  siitä,  että  käyttö,  kuten  myös  tarjonta  ovat 

monografiapainotteisille aloille painottunutta.  Luonnontieteelliset ja tekniset alat ovat 

vielä  käytöltään  ja  tarjonnaltaan  jäljessä  vaikka  Oulun  yliopisto  kirjaston 

kokoelmapolitiikan  (OY  kirjaston  kokoelmapolitiikka  2012,  1-6)  ja  yliopiston 

opiskelijajakauman (OY esite 2014) keskittymisen perusteella voisi olettaa muuta.  

Taulukko 23. Nimekkeiden  (n=355) käyttökerrat yhteensä ja käytön prosentuaalinen 

kohdistuminen tiedekunnittain vuonna 2013. 

Taulukosta  23  nähdään,  että  tiedekunnittain  eniten  käytetään  nimekkeitä 

kasvatustieteellisten aloilla, joihin käyttö on kohdistunut 30,94 % käyttökerroista. Toisin 

81

Tiedekunta Käyttö%
Humanistinen 7564 12,90
Kasvatustieteellinen 18142 30,94
Luonnontieteellinen 7907 13,48
Teknillinen 9590 16,36
Lääketieteellinen 9122 15,56
Arkkitehtuuri 7 0,01
Taloustieteellinen 6304 10,75
Yhteensä 58636 100

Nimekkeiden 
käyttökerrat yht



sanoen,  kasvatustieteen  sähköisillä  kurssikirjoilla  on  ollut  eniten  käyttökertoja 

yhteenlaskettuna. Toiseksi eniten sähköisiä kurssikirjoja käytettiin teknillisillä aloilla ja 

lääketieteen aloilla. Teknillisten alojen sähkökirjanimekkeet olivat käytettynä 16,36 % 

käyttökerroista ja lääketieteen alojen nimekkeet 15,56 % käyttökerroista. Tämän jälkeen 

eniten  käyttöä  on  kohdistunut  luonnontieteellisiin  ja  humanistisiin  aloihin. 

Luonnontieteellisten  alojen  sähköisten  kurssikirjanimekkeiden  käyttö  oli  13,48  % 

kaikista  käyttökerroista.  Kun  taas  humanististen  alojen  käyttö  oli  12,90  % 

käyttökerroista. Taloustieteen alan sähköisiä kurssikirjanimekkeitä on käytetty 10,75 % 

kaikista käyttökerroista. Vähiten käyttöä on ollut arkkitehtuurin alan nimekkeissä,joita 

on avattu vain seitsemän kertaa. Arkkitehtuurin alan nimekkeitä on  kokoelmissa myös 

kaikkein vähiten, vain kaksi kirjaa. 

Ehkä yllättävin huomio taulukosta 23 on, että vaikka humanistisilla aloilla on selkeästi 

eniten nimekkeitä, ei se silti ole kovinkaan käytetty. Sen sijaan vähemmän nimekkeitä 

sisältävät  alat  kuten  kasvatustiede,  luonnontieteen  alat  ja  teknilliset  alat  ovat  kaikki 

enemmän käytettyjä kuin humanististen alojen nimekkeet. Huomion arvoista on myös 

se, että vaikka lääketieteen alojen nimekemäärä on hyvin pieni on alan nimekkeiden 

käyttö  ollut  runsasta.  Tämä  luultavasti  johtuu  alojen  erilaisista  painotuksista 

opintomateriaalien  suhteen.  Lääketieteen  alalla  opintomateriaalin  uudistumistahti  on 

luultavasti huomattavasti nopeampaa kuin perinteisesti monografioita tuottavilla aloilla. 

Samoin kovat tieteet, kuten luonnontieteet ja teknilliset tieteet, ovat nopeasti muuttuvia, 

uusia  tutkimustuloksia  tuottavia  aloja.  Yllättävää  on  kuitenkin  kasvatustieteellisten 

alojen runsas käyttö. Tämä voi johtua alan nopeasta kehittymisestä tai siitä, että alan 

nimekkeitä on runsaasti tarjolla tai siitä, että alan opettajat ovat panostaneet sähköisiin 

kurssikirjoihin osana opetusta. 
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Taulukko 24. Sähköisten kurssikirjanimekkeiden (n=344) käyttö aloittain 2013. 
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Tiedekunta
Ala

kpl kpl kpl
Humanistiset alat
Sosiologia 17 14 21
Kirjallisuus 40 22 1338
Informaatiotutkimus 5 2 43
kulttuuriantropologia 7 6 201
Valtio-oppi 7 5 2648
Aate ja oppihistoria 7 2 71
Arkeologia 7 3 46
Englanti 4 0 0
Yleinen kielitiede 3 2 906
Elämänkatsomustieto 3 3 4
Tiedeviestintä 2 1 2274
Historia 2 1 7
Suomenkieli 1 0 0
Antiikin kielet ja kulttuuri 1 0 0
Logopedia 1 1 2
Elokuvatutkimus 1 1 1
Suomen ja Skandinavian historia 1 1 1

1 0 0
Yleinen teologia 1 1 1
Fonetiikka 1 0 0
Yhteensä 112 65 7564
Kasvatustieteellinen
Kasvatustiede 44 35 16431
Erityispedagogiikka 5 4 248

5 0 0
17 12 362

Musiikkikasvatus 2 2 193
Muut kasvatus aineet/opettajakoulutusaineita3 2 200
Kasvatuspsykologia 1 1 708
Tekninen työ (opettajakoulutus) 1 0 0
Yhteensä 78 56 18142
Luonnontieteellinen 
Biologia 32 8 637
Maantiede 17 7 5783
Kemia 3 2 306
Matematiikka 4 2 153
Geotieteet 7 2 334
Fysiikka 6 4 689
Tilastotiede 1 1 5
Tähtitiede 1 0 0
Yhteensä 71 26 7907
Teknilliset alat
Tietojenkäsittelytiede 10 8 4093
Sähkötekniikka 9 4 2664
Tietoliikennetekniikka 9 4 1160
Konetekniikka 8 5 230
Tuotantotalous 7 2 1262
Prosessi ja ympäristötekniikka 4 2 56
Tietotekniikka 4 3 125
Yhteensä 51 28 9590
Lääketieteelliset alat
Kliininen lääketiede 0 0 0
Biolääketiede 7 6 8649
Hammaslääketiede 1 1 204
Diagnostiikka 2 1 269
Terveyshallintotiede 0 0 0
Yhteensä 10 8 9122
Arkkitehtuuri 2 1 7
Oulun yliopiston kauppakorkea
Rahoitus 4 2 3
Markkinointi 3 1 9
Taloustiede 3 1 1
Johtaminen 3 1 1
Laskentatoimi 3 2 970
Kansainvälinen liiketoiminta 3 3 4743
Erikoisaihe 1 1 577
Yhteensä 20 11 6304

Nimekkeitä 
yhteensä

Käytetyt 
nimekkeet

Käyttökerrat 
yhteensä

Japani opinnnot

Education in transition
Nais ja sukupuolentutkimus



Taulukosta  24  nähdään,  että  sähköisten  kurssikirjojen  käyttö  ei  jakaudu  tasaisesti 

tiedekuntien alojen kesken. Vaikka käytettävissä olevia nimekkeitä on vain yksi, voi sen 

käyttö olla suurta. Tai vaikka nimekkeitä olisi monia kymmeniä voi niiden käyttömäärät 

jäädä sangen pieniksi. Tästä voidaan päätellä, että nimekkeiden määrät eivät välttämättä 

lisää  käyttäjien  käytön  määrää.  Vaan  tähän  vaikuttavat  useat  tekijät.  Käyttöä 

tarkasteltaessa nähdään myös,  että  käyttö  on monissa tiedekunnissa keskittynyt  vain 

pariin  tai  kolmeen  alaan.  Esimerkiksi  kasvatustieteen  käyttö  on  keskittynyt  35 

kasvatustieteen nimekkeeseen ja muilla aloilla, kuten erityispedagogiikassa tai nais- ja 

sukupuolentutkimuksessa käyttö on ollut vähäisempää. Sama käytön keskittyminen vain 

on  nähtävissä  myös  lääketieteen,  taloustieteen  ja  humanististen  alojen  käytössä. 

Lääketieteessä  käyttö  on  vahvasti  keskittynyt  biolääketieteen  alaan,  taloustieteessä 

kansainväliseen liiketoimintaan, ja humanistisilla aloilla tiedeviestintään, valtio-oppiin 

ja  kirjallisuuteen.  Luonnontieteellisillä  ja  teknillisillä  aloilla  käyttö  on  ehkä  hieman 

tasaisemmin  jakautunut,  vaikka  näissäkin  on  nähtävissä  keskittymistä  pariin  alaan. 

Luonnontieteissä  käyttö  keskittyy  maantieteisiin  ja  teknillisillä  aloilla  keskittyminen 

kohdistuu  tietojenkäsittelytekniikkaan,  sähkötekniikkaan,  tietoliikennetekniikkaan  ja 

tuotantotalouteen. 

Mielestäni  käytön  tasaisempi  jakautuminen  kertoo  alan  panostavan  sähköisten 

kurssikirjojen  käyttöön,  mikä  mahdollisesti  olisi  osoitus  tulevaisuuden  lisääntyvästi 

käytöstä.  Tai  käytön  tasainen  jakautuminen  voi  kertoa  myös  opiskelijoiden 

positiivisemmasta suhtautumisesta sähköisiin kurssikirjoihin ja niiden käyttöön. Mutta 

ilman  vertailua  painettujen  kurssikirjojen  käyttöön  tai  edes  siihen  onko  alan 

kurssikirjoja saatavana painettuna, on mahdotonta sanoa etteikö käyttö voisi olla myös 

siitä johtuvaa, että muita vaihtoehtoja ei ole ollut tarjolla. 

Taulukko 25. Sähköisten kurssikirjojen (n=409) käytön jakautuminen kustannusvuosien 
mukaan.
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Käytettyjä nimekkeitä Käyttökertoja yhteensä
Kustannusvuodet kpl kpl
Vuodet 2013 – 2009 142 27142
Vuodet 2008 – 2004 155 21851
Vuodet 2003 – 1999 97 14186
Vuodet 1998 – 1994 12 258
Vuodet 1993 – 1989 3 2
Yhteensä 409 63439



Taulukosta 25 nähdään, että kuten sähköisten kurssikirjojen käyttö keskittyy uudempiin 

nimekkeisiin. Eniten käytettyjä nimekkeitä on vuosien 2004 - 2013 välillä julkaistuissa 

nimekkeissä  eli  alle  yhdeksän  vuotta  vanhoissa  nimekkeissä.  Tätä  tukee  aiemmin 

esittämäni  Linkin  (2012)  tutkimus,  jossa  myös  käyttö  keskittyi  uudempiin 

sähkökirjoihin.  Käyttö  vähenee  huomattavasti  vasta  15-20-vuotta  vanhoissa 

nimekkeissä eli kustannusvuosissa 1989 - 1998. 

Taulukko 26. Sähköisten kurssikirjojen (n=497) käytön jakautuminen opintotason 
mukaan.

Taulukosta  26  nähdään,  että  käyttö  painottuu  selkeästi  aineopintoihin.  Käytetyistä 

nimekkeistä 48,80 % on aineopintojen sähköisiä kurssikirjoja. Seuraavaksi runsaimmin 

käytetty  ryhmä  on  syventävien  opintojen  nimekkeet,  jotka  muodostavat  35,00  % 

käytetyistä  sähköisistä  kurssikirjoista.  Tämä  tukee  Ugazin  ja  Resnickin  (2012) 

tutkimustuloksia,  joissa  sähkökirjojen  käyttö  samalla  tavoin  painottui  opintojen 

loppupäähän.

Taulukko 27. Sähköisten kurssikirjojen  (n=497) käytön jakautuminen kielen mukaan.

Taulukkoa  27  tarkasteltaessa  huomataan,  että  käyttö  on  erittäin  vinoutunut  ja 
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Käytetyt nimekkeet Ei-käytetyt nimekkeetEi-käyttötilastoja nimekkeet
Opintotasot kpl % kpl % kpl %
Perusopinnot 31 15,30 21 9,90 14 17,1
Aineopinnot 99 48,80 80 37,70 45 54,90
Syventävät opinnot 71 35,00 99 46,70 21 25,60
Yleiset opinnot 2 2,40
Ei tietoja 2 1,00 12 5,70
Yhteensä 203 100,1 212 100 82 100

Käytetyt Ei-käytetytEi käyttötilastoja
Kieli  kpl %  kpl %  kpl %
Suomenkielinen 48 23,65 4 1,89 35 42,68
Englanninkielinen 155 76,35 208 98,11 47 57,32
Yhteensä 203 100 212 100 82 100



englanninkieliseen  materiaaliin  painottunutta.  Tämä ei  ole  yllättävää,  sillä  verratessa 

taulukkoa  27  ja  taulukkoa  15,  nähdään,  että  sähköisten  kurssikirjojen  kokoelma  on 

myös painottunut englanninkieliseen materiaaliin. Taulukon 15 mukaan suomenkielisiä 

sähköisiä  kurssikirjoja  on  17,51  %  ja  taulukon  27  mukaan  käytetyistä  sähköisistä 

kurssikirjoista  23,65  %  on  suomenkielisiä.  Mielestäni  tämä  osoittaa,  että  käyttäjät 

ainakin hienoisesti suosivat suomenkielisiä sähköisiä kurssikirjoja. Tätä tukee se, että 

suomenkielisistä sähköisistä kurssikirjoista vain 4 kappaletta, mikä on 4,56 % kaikista 

suomenkielisistä sähköisistä kurssikirjoista, on jäänyt kokonaan käyttämättä. Verrattuna 

siihen tietoon, että englanninkielisistä sähköisistä kurssikirjoista käyttämättä on jäänyt 

jopa 208 kappaletta eli 50,73 %.

Alojen kohdalla sähköisten kurssikirjojen osto käytön perusteella on epäilyttävämpää, 

sillä  tulokset  ovat  monitahoisia:  toisaalta  käyttöä  on  paljon  humanistisissa, 

kasvatustieteellisissä ja lääketieteellisissä sekä taloustieteellisissä aloissa mutta  se on 

keskittynyt vain muutamaan alaan tiedekuntien sisällä, kun taas luonnontieteellisissä ja 

teknillisissä aloissa käyttö on jakaantunut tasaisemmin nimekkeiden kesken. Käyttöön 

vaikutta  se,  että  humanistisilla  ja  kasvatustieteellisillä  aloilla  on  eniten  sähköisiä 

kurssikirjanimekkeitä tarjolla.  Abramsin (2014) mukaan käyttöön voi osaltaan vaikutta 

myös  se,  kuinka  paljon  opiskelijoita  aloilla  on.  Joten  tuloksiini  vaikuttaa  se,  että 

luonnontieteet  ja  teknilliset  tieteet  ovat  opiskelijamääriltään  suurimmat  alat  Oulun 

yliopistossa (OY esite 2014).

5.3 Yhteenveto empiirisen tutkimuksen tuloksista

Kvalitatiiviset eli kokoelmahallintaan liittyvät tulokset 

Oulun  yliopiston  kirjaston  sähköisen  kurssikirjakokoelman  kokoelmahallinnan 

tarkastelu  Vasileoiu,  Rowley ja  Hartleyn (2012) sähkökirjakokoelmahallinnan mallin 

osa-alueiden 1-9 avulla  tuotti  konkreettista  tietoa kokoelmahallinnasta  ja sähköisestä 

kurssikirjakokoelmasta.  Tämän  tutkimuksen  tulosten  perusteella  voidaan  sanoa,  että 

sähköinen kurssikirjakokoelma on joko liian spesifi ja pieni kokonaisuus tämän mallin 

avulla tarkasteltavaksi. Tai voidaan arvioida, että kirjasto ei ole panostanut sähköiseen 

kurssikirjakokoelmaan täysivaltaisesti. Näihin johtopäätöksiin päädyin sen perusteella, 
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että  kirjastolla  ei  ole  erillistä  kehittämissuunnitelmaa,  budjettia  tai 

markkinointistrategiaa  sähköisille  kurssikirjoille,  eikä  siten  myöskään  konkreettista 

tarvetta kokoelmaan liittyvien tarpeiden evaluointiin tai käytön seurantaan. Haastattelu 

kuitenkin paljastaa, että sähkökirjojen hankinta on hyvin paljon riippuvaista laitosten 

suosituksista ja nimekkeen asemasta eli siitä onko kyse pakollisesta tai vapaaehtoisesti 

luettavasta  nimekkeestä.  Siksi  voisi  ajatella,  että  muutoksen  sähkökirjoja  suosivaan 

suuntaan tulisikin lähteä oppiaineista ja niiden tutkimus- ja opetushenkilökunnasta.

Kvantitatiiviset eli kokoelman tilaan ja käyttöön liittyvät tulokset 

Oulun  yliopisto  kirjaston  sähköisen  kurssikirjakokoelman  kvantitatiivinen  tarkastelu 

tuotti yksityiskohtaista tietoa kokoelman tilasta vuonna 2013. Laajuudeltaan kokoelma 

ei  ole  suuri  verrattuna  muihin  Suomen  yliopistojen  kirjastoihin.  Nimekkeitä  on 

kuitenkin 479 kappaletta, joka riittää vertailuun. Kielellisesti sähköisten kurssikirjojen 

kokoelma  on  hyvin  voimakkaasti  vinoutunut  englanninkieliseen  materiaaliin,  joka 

muodostaa 82,49 % kokoelmasta. Tämä oli odotettavissa suomenkielen marginaalisen 

aseman vuoksi ja koska sähköisten kurssikirjojen lähteet eli jakelijat ja kustantajat ovat 

vielä  suurelta  osin  ulkomaisia.  Sähköisten  kurssikirjojen  ikäjakauma  osoitti,  että 

viidestä  yhdeksään  vuotta  vanhat  ja  alle  viisi  vuotta  vanhat  nimekkeet  ovat 

suurilukuisimpia  mutta  myös  tätä  vanhempia  nimekkeitä  on  sangen  runsaasti. 

Kustantajien  määrä  sähköisessä  kurssikirjakokoelmassa  oli  suuri,  noin  90  kpl,  ja 

painottunut  ulkomaisiin  nimekkeisiin.  Näistä  Routledge  ja  Wiley  tarjosivat  21  % 

kaikista nimekkeistä ja muut kustantajat jäivät noin viiden prosentin ja sitä pienempiin 

osuuksiin.  Myös  yksittäisiä  nimekkeitä  oli  ostettu  jopa  37  eri  kustantajalta.  Tämä 

osoittaa, että Oulun yliopiston kirjasto käyttää monipuolisesti eri kustantajia sähköisten 

kurssikirjojen  hankintaan.  Jakelijoita  sähköisillä  kurssikirjoilla  on  kuitenkin  vain  12 

kappaletta.  Näistä  Dawsonera,  Ebrary  ja  Ellibs  muodostavat  72,42  %  koko 

kokoelmasta.  Tämä osoittaa,  että  lähteet  ovat  keskittyneitä  vaikka  mukana on myös 

yksittäisiä nimekkeitä tai paria nimekettäkin toimittavia jakelijoita. 

Sähköisen  kurssikirjakokoelman  nimekkeet  painottuvat  humanistisille  ja 

kasvatustieteellisille  aloille  kappalemäärien  perusteella.  Humanististen  alojen 

nimekkeitä on 31,66 % ja kasvatustieteellisten alojen nimekkeitä 21,17 % sähköisestä 

kurssikirjakokoelmasta.  Aiempien  tutkimustulosten  perusteella  tämä  painottuminen 
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monografioita perinteisesti tuottaville humanistisille aloille oli odotettavaa (Nicholas et 

al 2008, McLure & Hoset 2012, Tucker 2013). Aiemmat tutkimustulokset olivat myös 

osoittaneet,  että  painotus  sähkökirjojen  tarjonnassa  voi  kasautua  kovina  tieteinä 

pidettyihin aloihin (Link 2012). Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue tätä tulosta, sillä 

Oulun yliopiston kirjaston sähköisten kurssikirjojen kokoelmassa luonnontieteelliset ja 

teknilliset tieteet muodostivat vain 17,19 % ja 14,47 % kokoelmista. Lääketieteen ja 

arkkitehtuurin sähkökirjojen määrät olivat vain muutamissa kymmenissä tai muutamissa 

kappaleissa laskettavia. 

Sähköisten  kurssikirjojen  kokoelma  painottuu  aineopintoihin  kuuluviin  nimekkeisiin, 

joita kokoelmassa on 46,38 %. Toiseksi eniten kokoelmassa on syventäviin opintoihin 

kuuluvia  nimekkeitä  ja  vähiten  perusopintoihin  kuuluvia  nimekkeitä.  Ugazin  ja 

Resnickin (2012) aiemman vastaavan tarkastelun perusteella tämä oli odotettu tulos ja 

se  osoittaa,  että  sähköisiä  kurssikirjoja  käyttävät  opinnoissaan  pidemmälle  edenneet 

opiskelijat.  Sähköisten  kurssikirjojen jakautuminen eri  aloille  tiedekuntien  sisällä  on 

vinoutunutta.  Humanistisilla  aloilla  kirjallisuus,  sosiologia  ja  informaatiotutkimus 

sisältävät  eniten  sähkökirjoja  ja  kasvatustieteellisillä  aloilla  sähkökirjoja  on  eniten 

kasvatustieteessä  ja  nais-ja  sukupuolentutkimuksessa.  Kaikki  muut  alat  jäävät  niin 

humanistisissa  kuin  kasvatustieteellisissä  aloissa  vain  parin  sähkökirjan  tarjonnan 

varaan.  Sama  sähköisten  kurssikirjojen  määrien  keskittyminen  on  nähtävissä  myös 

lääketieteen  ja  luonnontieteen  aloilla.  Teknillisissä  tieteissä  ja  taloustieteissä 

sähkökirjojen jakautuminen on tasaisempaa. Mielestäni tämän tapainen keskittyminen 

osoittaa, että joko tietyt alat ovat panostaneet sähköisten kurssikirjojen käyttöön tai että 

näiden alojen sähkökirjoja on helpoimmin saatavilla. 

Tilastoja  ja  siten  käyttötietoja  oli  saatavissa  vain  osaan  sähköisestä 

kurssikirjakokoelmasta.  Tämä  ja  nimekkeiden  karsinta  kaksoiskappaleista  jätti 

tarkasteltavaksi  vain  344  nimekettä.  Koko  sähköisen  kurssikirjakokoelman 

käyttöprosentti  jäi  vain  55,87  %  eli  käytettyjä  nimekkeitä  oli  195  kappaletta. 

Tiedekunnittain prosentuaalisen käytön tarkastelun perusteella käyttö kohdistui koviin 

tieteisiin, kuten lääketiede, taloustiede ja arkkitehtuuri  mutta tuloksia vääristi tilastojen 

puuttuminen  osasta  nimekkeitä  ja  alan  vähäinen  nimekemäärien  tarjonta. 

Prosentuaaliselta käytöltään   kasvatustieteelliset ja humanistiset alat olivat toiseksi ja 

kolmanneksi suurimmat eli kasvatustieteen nimekkeistä 71,79 % ja humanististen alojen 
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nimekkeistä  58,04  %  oli  käytetty.  Käyttöprosentiltaan  seuraavaksi  suurimpia  olivat 

taloustieteellinen  sekä  teknillinen  tiedekunta.  Vähäisintä  prosentuaalista  käyttöä  oli 

luonnontieteellisen tiedekunnan sähkökirjoissa, joista vain 36,62 % oli käytetty vaikka 

luonnontieteellisillä aloilla  oli  kolmanneksi eniten nimekkeitä  käytettävissä.  Tulosten 

voisi  argumentoida  osoittavan,  että  kokoelmapoliittisen  painotuksen  tai 

opiskelijajakauman vaikutus itse sähköiseen kurssikirjakokoelmaan tai sen käyttöön on 

vähäinen.  Voisi  myös  päätellä,  että  sähköisten  kurssikirjojen  vähäisen  käytön  syynä 

esimerkiksi  luonnontieteissä,  missä  käyttö  jäi  alle  yleisen  prosentuaalisen  käytön 

(55,87  %),  voi  olla  se,  että  opiskelijat  eivät  ole  tietoisia  tai  eivät  halua  käyttää 

sähkökirjoja. 

Käytettyjen  nimekkeiden  tarkastelun  perusteella  käyttö  kohdistui  selkeästi 

humanististen,  joita  oli  33,33  %  ja  kasvatustieteiden  alojen  nimekkeisiin,  joita  oli 

28,72  % kaikista  käytetyistä  nimekkeistä.  Nämä  tiedekunnat  myös  tarjosivat  eniten 

sähköisiä  kurssikirjanimekkeitä.  Luonnontieteellisen  ja  teknillisen  alan  sähköiset 

kurssikirjat muodostivat 13,33 % ja 14,36 % käytetyistä sähköisistä kurssikirjoista. Kun 

taas vähäisiä  määriä nimekkeitä tarjoavat lääketieteen,  arkkitehtuurin ja taloustieteen 

tiedekunnat  jäivät  vähäisille  käytölle.  Tulokset  osoittavat,  että  nimekkeiden  tarjonta 

vaikuttaa käyttöön ainakin tiedekuntatason vertailussa.  Nimekkeiden käyttökertoja ei 

ollut  mielekästä  tarkastella  yksityiskotaisesti,  sillä  tilastojen  keräystavat  eivät  olleet 

suoraan vertailtavissa sen vuoksi, että jotkin mittasivat käyttöä avattujen nimekkeiden, 

toiset  avattujen  kappaleiden  tai  jopa  sivujen  perusteella.  Tämän  vuoksi  tarkastelin 

käyttökertoja vertailemalla tiedekunnittain käytön kohdistumista prosentuaalisesti. Näin 

tarkasteltuna käyttö näytti kohdistuvan voimakkaasti kasvatustieteellisiin nimekkeisiin, 

jotka  muodostivat  30,94  %  kaikista  käyttökerroista.  Tämän  jälkeen  käyttökerrat 

jakautuivat maltillisemmin teknilliseen, lääketieteelliseen ja luonnontieteellisiin aloihin. 

Teknillisen  alan  sähköisiin  kurssikirjoihin  kohdistui  16,36  %  ja  lääketieteellisiin 

15,56  %  sekä  luonnontieteellisiin  13,48  %  käyttökerroista.  Näiden  jälkeen  sijoittui 

humanistisen alan käyttömäärät, jotka olivat 12,90 % kaikista käyttökerroista. Toiseksi 

vähiten  käytettiin  taloustieteen  nimekkeitä,  joiden  käyttö  oli  10,75  %  kaikista 

käyttökerroista.  Vähiten  käytettiin  arkkitehtuurin  nimekkeitä,  joihin  käyttö  kohdistui 

vain 0,01 % kaikista käyttökerroista.  Käyttökertojen kohdistumisen tarkastelu osoittaa, 

että vaikka humanistisilla aloilla on eniten nimekkeitä tarjolla, ei se ollut käytetyin ja 

vastaavasti vähiten nimekkeitä tarjoava ala kuten lääketiede, nousi hyvinkin käytetyksi. 
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On mahdollista, että tämän tapainen käytön jakautumisen epätasapaino johtuu alojen 

erialaisista  uusiutumistahdeista  eli  siitä,  että  kovissa  tieteissä  uusia  tuloksia  tulee 

nopeassa  tahdissa  mikä  tarkoittaa,  että  uusia  painoksia  tuotetaan  paljon.  Jatkuvien 

uusien  painosten  julkaisu  voi  kannustaa  opiskelijoita  käyttämään kirjaston tarjoamia 

sähköisiä  kurssikirjoja  enemmän  taloudellisten  syiden  vuoksi.  Kasvatustieteiden 

voimakasta  käyttöä  tämä  ei  suoraan  selitä  mutta  syinä  voivat  mahdollisesti  olla 

luennoitsijoiden  sähköisten  kurssikirjojen  suosiminen  pakollisena  osana  kurssin 

lukumateriaalia tai alan runsas sähköisten kurssikirjojen tarjonta. 

Käyttö tiedekuntien sisällä on myös joihinkin aloihin painottunutta. Kasvatustieteiden 

tiedekunnan  käyttö  on  keskittynyt  kasvatustieteeseen,  lääketieteen  aloissa 

biolääketieteeseen  ja  taloustieteiden  aloissa  kansainväliseen  liiketoimintaa  sekä 

humanistisissa  aloissa  tiedeviestintään,  valtio-oppiin  ja  kirjallisuuteen. 

Luonnontieteellisillä  ja  teknillisillä  aloilla  käyttö  on  tasaisemmin  jakautunutta. 

Tasaisempi käytön jakautuminen voi mahdollisesti osoittaa alan panostavan sähköisten 

kurssikirjojen  käyttöön  osana  opetusta  ja  siten  olevan  tulevan  lisääntyvän  käytön 

osoitus.  Aiempien  tutkimusten,  kuten  Link  (2012)  tutkimuksen  mukaan  sähköisten 

kurssikirjojen  käyttö  keskittyy  uudempiin  nimekkeisiin.  Tässä  tapauksessa  vuosien 

2004-2013  julkaisuihin.  Tätäkin  vanhempia  nimekkeitä  käytetään  vielä  runsaasti  ja 

käyttö  hiipuu  hyvin  vähäiseksi  vasta  vuosien  1989-1998  julkaisuissa.  Käyttö  myös 

painottui opintojen loppupäähän tukien Ugazin ja Resnickin (2012) tutkimustuloksia. 

Käyttö painottuu englanninkieliseen materiaaliin, mikä ei ole yllättävää, kun verrataan 

käyttöä sähköisen kurssikirjakokoelman kielijakaumaan. Yllättävää sen sijaan on se, että 

suomenkielisistä sähköisistä kurssikirjoista vain 4,56 % on jäänyt käyttämättä, kun taas 

englanninkielisissä  luku  on  50,73  %.  Tästä  voidaan  päätellä,  että  käyttäjät  suosivat 

suomenkielisiä sähköisiä kurssikirjoja. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Tutkimukseni kohteena on Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) mallin soveltuvuuden 

tarkastelu  sähköisten  kurssikirjakokoelman  evaluointiin.  Koska  tämä  on  hyvin 

kaikenkattava  tarkastelutapa  olen  valinnut  tapaustutkimuksen  näkökulman. 

Tapaustutkimus  on  mahdollistanut  useiden  menetelmien  ja  useiden  aineistojen 

käyttämisen  sekä  keskittymisen  ilmiön  kokonaisvaltaiseen  tarkasteluun.  Käyttämäni 

Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) malli on käytännöntyöhön perustuva ja sisältää 

useita osa-aluetta. Oletin tutkimukseni alussa, että Oulun yliopiston kirjasto tuskin on 

tarkastellut sähköisten kurssikirjojen kokoelmaa erikseen laajuuden tai käytön suhteen. 

Oletin näin sillä tämän tapaiset tutkimukset ovat olleet harvinaisia edes ulkomaisissa 

yliopistokokoelmissa. Löytämäni tutkimukset ovat vielä lujasti keskittyneet painettujen 

kirjojen tarkasteluun tai joissakin tapauksissa sähköisten kirjakokoelmien laajuuden tai 

sitten käytön tarkasteluun. Luultavasti tämä johtuu vielä sähkökirjojen uutuudesta osana 

kirjastojen resursseja. Tätä oletusta tukee se, että Suomen yliopistojen neuvosto (SYN) 

on alkanut vasta viimeisen parin vuoden aikana tehdä yliopistokirjastojen sähköisten 

kurssikirjakokoelmiin liittyviä kyselyjä. 

6.1 Johtopäätökset Oulun yliopiston kirjaston sähköisen kurssikirjakokoelman 
evaluoinnista

Vasileiou,  Rowley ja Hartleyn (2012) mallin osa-alueiden tarkastelun avulla saadaan 

kokonaisvaltainen  kuva  kokoelmahallinnan  tilasta.  Se,  että  mallin  osista  vain  osaa 

todella noudatetaan kertoo, että sähkökirjakokoelma ei vielä ole yhtä tärkeäksi koettu 

kuin painettujen kokoelma. Se, että kokoelmahallinnan kehittämisen kannalta tärkeintä 

osaa eli tilastojen tarkastelua ja arviointia ei tehdä sähköisille kurssikirjoille erikseen 

kertoo,  että  kokoelma  ei  ole  tärkeysjärjestyksessä  korkealla.  Vasileiou,  Rowley  ja 

Hartleyn (2012) mallin avulla saadut tiedot sähköisen kurssikirjakokoelman hallinnasta 

osoittavat,  että  sähköiselle  kurssikirjakokoelmalle  ei  ole  laadittu  erikseen  mallin 

suosittelemia  kokonaisvaltaisia  suunnitelmia.  Tämä  kertoo,  että  sähköisten 

kurssikirjojen  kokoelma  kehittyy  lähinnä  toissijaisesti  ja  kehysorganisaation 

kehittämistoimien  mukaan.  Se  onko  kehitys  toissijaista  painettuun 

kurssikirjakokoelmaan  nähden  tai  mahdollisesti  toissijaisena  koko  painettuun 

kokoelmaan nähden on mahdotonta tämän tutkimuksen perusteella sanoa. Tätä varten 
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tulisi  evaluoida  mallia  Oulun  yliopistokirjaston  koko  kokoelman  osalta.  Mallin 

perusteella  tehty  evaluointi  osoittaa  kuitenkin,  että  Oulun  yliopistokirjastossa  on 

sähköisten  kurssikirjojen  kokoelmahallintaan  liittyviä  toimintamalleja,  joita 

noudatetaan.

Yleisesti  voi  sanoa  Vasileiou,  Rowley ja  Hartleyn  (2012)  mallin  tarjoavan  kattavan 

kuvan  kokoelmahallinnan  tilasta  ja  suhtautumisesta  kokoelmahallintaan  sähköisten 

kurssikirjojen osalta. Voidaan kuitenkin epäillä, että näinkin pienen kokonaisuuden kuin 

sähköisten  kurssikirjojen  tarkastelu  niinkin  isolla  työkalulla  kuin  soveltamallani 

kokoelmahallinnan mallilla voi olla liioiteltua tässä sähkökirjamarkkinoiden vaiheessa. 

Tekemäni tilastojen tarkastelu tuotti tietoa sähköisen kurssikirjakokoelman laajuudesta 

ja  käytöstä.  Tätä  tietoa  voidaan  käyttää  hyväksi  varsinkin  mallin  ensimmäisessä, 

toisessa  ja  viimeisessä  osassa,  jos  tulosten  pohjalta  halutaan  muokata  sähköiselle 

kurssikirjakokoelmalle  kattava  kokoelmahallinnan  ohjelma.  Koska  alat,  jotka 

hyötyisivät  karsinta-  tai  hankintasuunnitelmista  tulevat  selkeimmin  esille 

käyttötilastoista,  voivat  tilastot  ohjata  kokoelmankehityssuunnitelmaa  ja  budjetin 

kohdentamista  tiettyihin  aloihin.  Tilastot  käytöstä  tuottivat  myös  tietoa  siitä,  mihin 

aloihin  sähköisten  kurssikirjojen  markkinointia  voitaisiin  kohdentaa.  Markkinoinnin 

kohdentaminen  aloihin  joissa  on  jo  paljon  nimekkeitä,  kuten  humanistiset  ja 

kasvatustieteen tietyt alat, voisi lisätä käyttöä. Hankintojen kohdentaminen teknillisiin 

aloihin, joissa käyttö jakautui tasaisesti sähköisten kurssikirjanimekkeiden kesken, voisi 

lisätä näiden alojen sähköisten kurssikirjojen käyttöä entisestään. 

6.2 Tutkielman luotettavuuden arviointi 

Käyttämäni menetelmät sisälsivät niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia menetelmiä.

Tekemäni  sähköpostihaastattelu  oli  menetelmistä  epäonnistunein.  Tämä johtuu,  siitä, 

että  tein  kysymykset  liian  aikaisessa  vaiheessa  ja  kiirehdin  niiden  lähettämistä  sekä 

myös siitä, että avoimet kysymykset tuottivat liian vähän tietoa kirjaston  toiminnasta. 

Luultavasti  tulokset  olisivat  olleet  tarkempia,  jos  olisin  käyttänyt  strukturoitua 

kaavaketta  vaihtoehtoineen.  Tällöin  olisin  voinut  varmistaa,  että  kysymys  olisi 

ymmärretty kuten tarkoitin tai ainakin sen, että vastauksissa ei olisi ollut niin paljon 
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toistoa.  Lisäksi  vaihtoehtojen  esittäminen  olisi  voinut  muistuttaa  haastateltavaa 

sellaisistakin  seikoista,  joita  hän  ei  itse  sillä  hetkellä  muista  kertoa.  Myös  se,  että 

haastattelussa  keskityin  toisiin  osiin  enemmän  ja  jätin  joitain  mallin  osia  kokonaan 

ilman  huomiota  on  aiheuttanut  myöhemmin  ongelmia.  Haastattelun  tulosten  tueksi 

olenkin  pyrkinyt  esittämään  joitain  muita  dokumentteja,  kuten  kirjaston 

kokoelmapoliittista  lausuntoa  ja  verkkosivuilta  löytyviä  tietoja.  Lisäksi  sähköpostin 

kautta tehty haastattelu tuottaa lisäkysymyksiä, joihin en voi saada selvennystä ilman 

uutta haastattelua. 

Käyttämäni  tilastoaineisto  oli  sekundaariaineistoa,  jota  en  itse  ollut  kerännyt  vaan 

saanut kirjastolta. En siten en ollut pystynyt vaikuttamaan tilastojen keräystapaan eli 

siihen mitä kirjaraportin muotoa tulokset olivat. Kuitenkin tilastoaineisto koostui lähes 

yksinomaan vertailukelpoisista tilastoista, joissa kirjaraportti muoto oli sellainen, että 

tilastot osoittivat joko nimekekohtaisia tai kappalekohtaista käyttöä. Vain yksi jakelija 

Ebrary,  käytti  tilastoissaan  osiokohtaista  käytön  laskua,  mikä  tietysti  vääristää 

käyttötilastoja.  Mielestäni  tämä  ei  kuitenkaan  ole  tutkimuksessani  ongelma,  sillä  en 

missään  vaiheessa  vertaa  käyttölukuja  nimekekohtaisesti.  Vertailuni  ovat  lähinnä 

tiedekuntien  ja  alojen  tasolla  tapahtuvaa  vertailua,  missä  tämä  tilastollinen 

vinoutuminen  koskee  kaikkia  aloja  yhtäläisesti.  Tietysti  se,  minkä  alan  nimekkeitä 

Ebraryssä on eniten tarjolla vaikuttaa käyttötilastoihini, niin että näiden alojen käyttö 

voi  olla  liioitellun  suurta.  Käytön  tarkasteluun  vaikuttaa  myös  se,  että  suurehkosta 

osasta sähköisiä kurssikirjoja ei ole tarjolla käyttötilastoja. Yhteensä 83 nimekkeestä ei 

ole käyttötilastoja. Verrattuna siihen, että sähköisiä kurssikirjoja on vain 497 kirjaston 

luetteloissa,  on  määrä  huomattava.  Lisäksi  on  huomioitava,  että  käyttötilastojen 

puuttuminen vääristää erityisesti lääketieteen alan nimekkeiden tilastoja. Lääketieteen 

alan nimekkeistä jopa 25 kappaletta on ilman käyttötietoja (katso liite 3).

Yleisesti tuloksia voidaan pitää aiempia tutkimuksia tukevina. Vain olettamukseni siitä, 

että sähköisten kurssikirjojen kokoelma olisi aiempien tutkimusten (Link 2012) tavoin 

painottunut koviin  tieteen  aloihin,  kuten  lääketieteeseen  ja   tekniikkaan  ei  ollut 

todennettavissa. Sen sijaan sähköisten kurssikirjojen kokoelman nimekkeiden voidaan 

sanoa  olevan  paljon  monografioita  tuottaviin  humanistisiin  aloihin  painottunut 

(Nicholas et al 2008, McLure & Hoset 2012,Tucker 2013). Sähköisten kurssikirjojen 

määrät painottuvat opintojen loppupäähän eli syventäviin opintoihin kuuluviin teoksiin 
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(Ugaz & Resnickin  2012)  ja  uudempaan  materiaaliin  (Link 2012)  sekä  ulkomaisiin 

nimekkeisiin (SYN 2013).

Samoin olettamukseni siitä, että sähköisten kurssikirjojen käyttö kohdistuisi joko kovien 

tieteiden aloihin tai humanistisiin monografiapainotteisiin aloihin (Nicholas et al 2008, 

McLure  &  Hoset  2012,  Tuckerin  2013)  on  nähtävissä.  Käyttö  kohdistuu  myös 

uudempiin, ulkomaisiin nimekkeisiin (Link 2012), sekä aine- ja syventäviin opintoihin 

(Ugazin  &  Resznickin  2012)  ja  Oulun  yliopiston  opiskelijamääriltään  suurimpiin 

aloihin  eli  luonnontieteiden ja  teknillisten  tieteiden aloihin  (Abrams 2014,  OY esite 

2014).  Näin ollen pidän tutkimusta onnistuneena ja luotettavana ainakin tilastollisten 

menetelmien  ja  tulosten  osalta.  Menetelmäni  kvalitatiivisten  aineistojen  osalta  eivät 

ehkä  olleet  kaikkein  onnistuneimmat,  johtuen  lähinnä  aineiston  vähyydestä  ja 

haastattelumuodon valinnasta. Mutta tulokset ovat kuitenkin luotettavia, sillä kyseessä 

on tapaustutkimus, jonka tulosten ei odotetakaan olevan yleistettävissä. 

6.3 Toimenpidesuositukset ja jatkotutkimusehdotukset

Tutkimukseni perusteella suosittelisin, että kirjasto aloittaisi sähköisiin kurssikirjoihin 

keskittyvän  markkinointikampanjan.  Sähköisten  kurssikirjojen  käyttöä  lisätäkseen 

kirjastojen tulisi parantaa niiden näkyvyyttä niin kirjaston tiloissa kuin verkossa. Lisää 

näkyvyyttä voitaisiin saada esimerkiksi käyttöohjetauluilla tai vaihtuvilla suosituksilla, 

kirjavinkkaustoiminnan  tapaisesti.  Sähköisiä  kurssikirjoja  tulisi  lisäksi  promotoida 

kursseilla opetushenkilökunnan toimesta. Kirjaston tulisi tiedottaa enemmän sähköisten 

nimekkeiden ja sähköisten kurssikirjojen hankinnoista kiinnostuksen lisäämiseksi niin 

fyysisesti  kirjaston tiloissa kuin verkossakin.  Lisäksi suosittelisin tekemään toistuvaa 

evaluointia  sähköisten  kurssikirjojen  ja  painettujen  kurssikirjojen  käytöstä  tilastojen 

avulla sekä mahdollisesti käyttäjäkyselyjen avulla. Nämä toimet yhdessä lisäisivät tietoa 

sähköisistä kurssikirjoista ja niiden käytöstä. Tätä tietoa voitaisiin käyttää sähköisten 

kokoelmien  kehittämiseen.  Nämä  tiedot  toimisivat  myös  hyvänä  lähtökohtana 

yliopistokirjastojen  sähköisten  kokoelmien  vertailuun  ja  toimivien  sähköisten 

kokoelmahallinnan  toimintatapojen  jakamiseen.  Tämän  tutkimuksen  perusteella 

keskittäisin tulevia sähköisten kurssikirjojen ostoja luonnontieteellisille ja teknillisille 

aloille, sillä näissä on eniten opiskelijoita ja näissä aloissa käyttö jakautui tasaisemmin, 
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mikä  on  mielestäni  osoitus  sähköisen  opintomateriaalin  hyväksymisestä  ellei  jopa 

suosimisesta. 

Sähköisten  kurssikirjojen  jatkotutkimusaiheista  ehkä  tärkein  ja  ajankohtaisin  olisi 

asiakaspalautteen saaminen. Asiakaskysely voisi kohdistua kurssimateriaalien valintaan 

ja  syihin  miksi  käyttäjät  suosivat  painettua  tai  sähköistä  formaattia.  Myös  vertailu 

painettuun kurssikirjakokoelmaan ja erityisesti painetun kurssikirjakokoelman käyttöön 

tuottaisi mielenkiintoisia tuloksia kirjastonkäyttäjien todellisesta käytöstä. Jo olemassa 

olevista  tilastoista  voisi  tarkastella  käyttöä  yleisesti  koko  sähköisten  nimekkeiden 

suhteen jakelijakeskeisesti. Tästä aiheesta on saatavilla vertailuun kelpaavia tilastollisia 

tutkimuksia.  Ja  tällaisissa  jakelija  keskeisissä  tutkimuksissa  edes  tilastoaineiston 

yhteensopimattomuus  ei  olisi  ongelma.  Laajempia  tutkimuksia,  käyttäen  tämän 

tutkimuksen Vasileiou, Rowley ja Hartleyn (2012) mallia, voitaisiin tehdä vertailemalla 

yliopistokirjastojen sähköisten kokoelmien kokoelmahallinnan tilaa. 
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LIITTEET

LIITE 1. Taulukko sähköisen kurssikirjakokoelman kustantajista (n=297).
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Kustantajat kpl
UCL Press 2
Bergin & Garvey 2
Springer 21
Routledge 55
National Academic Press 5
Greenwood Press 4
Oulun yliopisto/ Oulun yliopiston kirjasto 16
Jessica Kingsley Publishers 3
Taylor & Francis 7
Cambridge University Press 28
Cold Spring Harbour Laboratory Press 1
Channel View Publications 3
Kluwer Academic 5
John Benjamins Pub. 2
Sage 24
Artech House 6
Palgrave 1
Garland Pub./Garland Science 2
Palgrave McMillan 11
Teknolofia info Teknova Oy 1
Helsinki yliopistopaino 1
Multilingual Matters 2
Docendo 1
WSOY/WSOY Pro 5
Thieme 3
Open University Press 10
University of Pensylvania Press 1
Elsevier Butterwoth Heineman / Elsevier / Elsevier Academic Press 20
Gaudeamus 20
MIT Press 5
Wiley/ Wiley-Blackwell / John Wiley & sons 49
Southern Illinois University Press/ University of Illinois Press 2
David Fulton 1
Academic/ Academic Press 4
Edward Elgar 5
Oxford University Press (UK) 21
Pearson Longman/ Pearson / Pearson Addison-Wesley / Pearson Prentis Hall/Pearson Education8
Now (USA) 1
Wilfrid Laurier University Press (Kanada) 1
Ashgate 3
Blackwell 11
Prentis Hall 5
Yale University Press 1
Princeton University Press 6
University of Chicago Press 2
McGraw-Hill Medical / McGraw- Hill 4
Newnes 2
Lawrence Erlbaum/ L Erlbaum & associates 3
Churchill Livingston 2
ASM International 2
University of Colorado Press 1
Temple University Press 1
Karnac Books 2
O'Reilly 1
Arnold 1
CRC Press 1
Morgan Kaufman 1
Rowman & Littelfield 2
Ablex 1
Martinus Nijhof 3

University of California Press 4

Vastapaino 15
Westview Press 1
Praeger 2
Jossey-Bass 1
IAP-Information Age 1
PBS Blackwell 1
Columbia University Press 2
University of Tampere Press/Tampere University Press 5
New Age International 1
Suomen historiallinen seura 1
Suomalaisen kirjallisuuden seura 3
Manchester University Press 1
Facet 1
Cengage Learning 1
Oxford University Press (USA) 1
Libraries Unlimited 2
Sense Publishers 3
Channel View Publications 1
Hodder Arnold 1
Birkhauser 2
University Press of New England 1
Edinburg University 1
McGill-Queen's University Press 1
Edita 1
Duodecim 20
Opetushallitus 1
Suomen hammaslääkäriliitto 1
UKK-instituutti 1
Harcourt/Academic Press 1
Ei tietoja 2
Yhteensä 479



LIITE 2.  Taulukko niiden sähkökirjojen  (n=83) jakautumisesta aloittain, joista ei 
tilastoja saatavilla.

102

Tiedekunta
Ala kpl

Humanistiset alat
sosiologia 1
kirjallisuus 5
informaatiotutkimus 7
kulttuuriantropologia 3
valtio-oppi 1
englanti 1
yleinen kielitiede 1
elämänkatsomustieto 1

Kavatustieteelliset alat
kasvatustiede 7
nais ja sukupuolentutkimus 5
tekninentyö, terveystiede (oppettajakoulutus) 1

Luonnontieteelliset alat
biologia 3
maantiede 3
tähtitiede 1

Teknilliset alat
tietojenkäsittelytiede 2
sähkötekniikka 1
tietoliikennetekniikka 1
prosessi ja ympäristötekniikka 2

Taloustieteelliset alat
rahoitus 2
markkinointi 1
taloustiede 2
johtaminen 1
laskentatoimi 1
kansainvälinen liiketoiminta 1

Arkkitehtuuri 1
Lääketieteelliset alat

kliininen lääketiede 16
biolääketiede 3
hammaslääketiede 3
diagnostiikka 2
terveyshallintotiede 1

Ei tietoja 3
Yhteensä 83
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