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JOHDANTO 

 

’’Kirjat ovat kirjaston viisauden lähde, eihän siitä pääse yli eikä ympäri, 

kaikki muu – niin hyvälle kannalle kuin sekin olisi saatava – on vain 

keinona tuoda tämä lähde lähelle ihmisiä’’ (Kannila 1967, 8). 

Kandidaattitutkielmani aiheena on ”kaunokirjallisuuden tuntemus yleisissä kirjastoissa 

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoiden ja Oulun 

ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden keskuudessa”. 

Kiinnostuin kaunokirjallisuuden asemasta yleisissä kirjastoissa vähitellen, kun opiskelin 

kirjallisuutta yliopistossa pitkänä sivuaineena. Halusin kirjoittaa aiheesta tutkielman 

viimeistään vuoden 2015 kesällä, jolloin luin Pirjo Tuomen vuonna 2011 ilmestyneen 

kirjan Kirjojen keskellä – Kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden asiantuntijana
1
. 

Tuomen teoksen tärkeänä osana on tehty verkkokysely, jossa kohderyhmänä on yleisten 

kirjastojen työssä olevat ammattilaiset. Teoksen yleissanoma kiinnosti ja innosti minua 

tekemään verkkokysely kaunokirjallisuuden tuntemuksesta ja ajatuksia siitä yleisissä 

kirjastoissa. Tuomen kirja ja siihen kuuluva kysely toimii tämän tutkielman tärkeänä 

osana. 

Vuonna 2009 Opetusministeriön luoma ”kirjastopolitiikka 2015:n” suuntaviivaukset 

arvioivat, että kirjaston rooli ja merkitys digitaalisen kuilun ja syrjäytymisen 

ehkäisemisessä sekä kirjastoammattilaisten asiantuntijuus asiakaspalvelutilanteissa 

korostuu (Opetusministeriö 2009, 11).  

Yhdysvalloissa tehty selvitys, Perceptions of libraries 2010 osoittaa, että kirjastojen 

brändi on kirjat ja suurin motivaatio tulla kirjastoon on kirjojen lainaaminen. 

Selvityksen pointtina ei ollut vain selvittää, mitä kirjastojen asiakkaat hakevat 

kirjastosta, vaan ottaa selvää, mitä he ajattelevat yleisestikin kirjastosta ja sen 

merkityksestä. Raportti osoittaa, että vuodesta 2005 vuoteen 2010, käsitykset kirjastosta 

ja kirjaston ”tuotemerkistä” ei ollut muuttunut. Selvityksessä tulee ilmi, että käsitys 

”Kirjasto = kirjat” oli vuonna 2010 voimakkaampi kuin 2005 (2010, 7.)  

                                                           
1
 Kirja perustuu hänen syksyllä 2010 hyväksyttyyn lisensiaatintutkielmaan ”Jokaiselle kirjalle lukija – 

jokaiselle lukijalle kirja. Kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden asiantuntijana (Tuomi 2010, 7). 
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Sami Serolan ja Pertti Vakkarin tutkimuksen, Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa 

(2011) tiivistelmässä kerrotaan, että yleiset kirjastot hyödyttävät kuntalaisia eritoten 

kauno- ja tietokirjallisuuden tarjoajana. Raportissa Serola ja Vakkari toteavat, että 

yleisen kirjaston tunnusmerkiksi kohoaa tasa-arvoinen mahdollisuus kirjallisuuden ja 

taiteen harrastamiseen. Tutkimuksen haastattelulomakkeen vastauksista kävi ilmi, että 

81 % käyttivät kirjastoa pääosin kaunokirjallisuuden ja taiteen hankinnan kanavana 

(Serola & Vakkari, 8, 42.)  

Millaisia ajatuksia on kirjastoalaan valmentavien koulutusohjelmien opiskelijoiden 

kesken kaunokirjallisuudesta yleisissä kirjastoissa? Satu Salmela ottaa kantaa 

artikkelikokoelmassa, Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa – Millaista osaamista kirjastot 

tarvitsevat, kuinka kirjastoalaan kouluttautuvilla opiskelijoillakin on sanottavaa koskien 

tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksia. Artikkelissa painottuvat 

kirjastoammattilaisen moniosaaminen ja työympäristön kehityksen myötä 

ammattikuvan muutoksen paine. Huomionsa saa eritoten kysymykset pedagogisen 

informaatikon tarpeesta ja siitä, kohtaavatko työkentän osaamisvaatimukset 

kirjastoalaan valmentavan koulutukset tarjoamia eväitä (Salmela 2007, 112–116.)  

Ennen varsinaista aihettani, eli teettämääni verkkokyselyä, tuon esille 

kaunokirjallisuuden eri kontekstissa. Pureudun kaunokirjallisuuden määrittelyyn (luku 

1) tuomalla esille hyödyntämällä historiallis-systemaattista tapaa. Tuon esille 

kaunokirjallisuuden ilmenemistä yleisten kirjastojen tilastoissa ja sisällönkuvailun 

menetelmissä. Tuon kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun esille (luku 2), koska 

kaunokirjallisuus (sekä aikuisten että lasten) kattaa yleisten kirjastojen kokoelmien 

kirjakokoelmista selvästi suurimman osan ja kaunokirjallisuuden, kuten muidenkin 

aineistojen sisällönkuvailu, kuuluu oleellisena osana yleisten kirjastojen toimenkuvaan. 

Kaunokirjallisuuteen yleisten kirjastojen vuositilastoissa paneudun luvussa 3. Luvussa 4 

tuon esille ne aikaisemmat katsannot ja tutkimukset, jotka liittyvät kaunokirjallisuuden 

tuntemukseen yleisissä kirjastoissa.  
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1 MITÄ ON KAUNOKIRJALLISUUS? 

Kaisa Hypén kirjoittaa toimittamassaan teoksessa, ”Fiktiota! Levottomat genret ja 

kirjaston arki” (2006), että kaunokirjallisuudella tarkoitetaan yleisesti sitä kirjallisuutta, 

mikä ei ole tietokirjallisuutta, eli runot, kertomakirjallisuus ja näytelmäkirjallisuus. 

Kaunokirjallisuus on yleisnimitys taiteelliselle ja viihteelliselle kirjallisuudelle (Hypén 

2006, 13.) 

Kaunokirjallisuutta määriteltäessä, nousevat esille samanaikaisesti kysymykset 

kirjallisuuden ja romaanin luonteesta. Kirjallisuuden määrittelyä voidaan lähestyä 

systemaattisesti ja historiallisesti. Systemaattinen lähestymistapa voi olla 

huonoimmillaan sitä, että kirjallisuus käsitellään irrallisena, abstraktina osana, johon 

yhteiskunnalliset muutokset eivät vaikuta. Historiallisen lähestymistavan heikkous voi 

olla, että se sortuu nimien ja suuntauksien luettelomaiseen esitystapaan, jossa syvempi 

yhteys asioiden välillä jää ulkopuoliseksi (Korhonen 2014, 11.) Tietynlainen 

historiallisen ja systemaattisen katsauksen yhdistelmä huomioisi kirjallisuutta siihen 

liittyvän teorian ja historiallisuuden kautta, eli miten kirjallisuus on eri aikoina ilmennyt 

ja minkälaisia konventioita niinä aikoina ilmeni.  

Antiikin aika on monesta kontekstista katsoen eurooppalaisen sivistyksen ja 

kulttuuriperinnön alku. Antiikin kirjallisuudeksi voidaan laskea ne kaikki kirjalliset 

tuotokset vuosien 800 e.a.a. ja 500 j.a.a. välillä. Esitysmuodoltaan antiikin aikainen 

kirja oli käsikirjoitus, papyrus tai kääröpergamentti. On huomionarvoista, että antiikin 

aikana ei tunnettu käsitettä kaunokirjallisuus tai tietokirjallisuus, eikä 

kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta erotettu toisistaan. Kirjallisuuden lajeja 

tunnetuimmin erotteli Aristoteles Runousopissaan (Kaimio, Oksala & Riikonen 1990, 

15–16, 123.) 

Keskiajasta on säilynyt pitkään käsitys, jonka mukaan se on ennen edistyksellistä 

renessanssiaikaa ollut vanhan ajan jälkeen tullut pitkä edistyksetön ja pimeä aika. Tämä 

näkökanta syntyi renessanssin aikoihin ja jatkui aina valistukseen asti (Heiskanen-

Mäkelä 1989, 11.) Väitteestä huolimatta keskiajalta säilyi tuleville vuosisadoille 

merkittävä kulttuuriperintö kirjallisuuden kontekstissa. Varhaiskeskiajan kirjallisuutta 
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olivat sankarilaulut, kuten Beowulf noin vuodelta 700 ja ritariepiikat. Myöhemmin 

kirjoitetussa muodossa olevaa keskiajan kirjallisuutta olivat runoromaanit, joihin 

kuuluivat mm. seikkailuromaani ja bretonilainen runoromaani. Varhaisimmat 

kirjallisessa muodossa säilyneet keskiaikaiset tuotokset ovat latinaksi kirjoitetut 

virsirunot. 1100-luvulla kultakautta elänyt trubaduurilyriikka vaikutti merkittävästi 

renessanssin kirjallisuuteen (Heiskanen-Mäkelä 1989, 15, 20, 24–25, 34–35.) 

Renessanssin vaikutteet ja kiinnostuksen kohteet haettiin Antiikin Kreikasta ja 

Roomasta. Renessanssin keskeisenä aatesuuntauksena pidetään humanismia
2
. 

Renessanssiajan kirjallisuuden keskeinen paikka oli Italia, kuten monen muunkin 

taidesuuntauksen kohdalla. Keskeisenä tekijänä kirjallisuuden ja kielen tuottajana 

voidaan pitää Dante Alighieria. Eeppisen runouden puolella Danten tapaan toimi 

Petrarca ja sonettimuotoisesta runoudestaan tunnettu Boccaccio. Uusien ajatuksien ja 

aatteiden levittämisen apuna toimi ajan tärkein keksintö, kirjapainotaito. 

Kirjallisuudessa yksilöllisyyttä korostivat Boccaccio ja Geoffrey Chaucer. Renessanssin 

aikana toteutettiin, antiikin vaikutuksesta, mimesis–ajatusta, eli sitä, että ihminen toimii 

omasta näkökulmastaan oman elämänpiirin ja toimintansa kuvaajana. Renessanssin 

kertomakirjallisuuteen kuului kolme suosittua lajia: ritariromaani, paimenromaani, eli 

pastoraali ja veijariromaani, eli pikareski. Draamojen tunnetuimpana edustajana 

renessanssiaikana pidetään William Shakespearea. Täysin uudentyyppistä kerronnallista 

tyyliä edusti Cervantes ja hänen tunnetuinta teosta Don Quijotea (1605). Renessanssin 

humanismin tunnetuimpia edustajia oli Erasmus Rotterdamilainen, joka tunnetaan 

pappeja ja munkkeja kritisoivasta teoksesta Tyhmyyden ylistys (1509) (Heiskanen-

Mäkelä 1989, 77, 79, 81, 83, 88–89, 111.) 

Barokin
3
 ajan taidetta pidetään ns. ”myöhäisrenessanssina” ja kirjallisuuden rappion 

aikana. Barokin vaikutus alkoi 1500-luvun lopulta ja loppui 1600-luvun loppuvaiheilla. 

Barokin kirjallisuuden vuosisadan ajatellaan sijoittuvan 1580–1680. 

Barokkikirjallisuuden piirteisiin kuuluu mm. retoristen keinojen käyttö, allegoriat ja 

                                                           
2
 Humanismi tarkoitti tähän aikaan herännyttä kiinnostusta antiikin taiteesta ja kirjallisuudesta 

(Heiskanen-Mäkelä 1989, 79). 

3
 Barokki –sanan ajatellaan juontuvan portugalinkielen sanasta barocco, joka tarkoittaa 

”epämuodostunutta luonnonhelmeä”. Toinen merkitys, sana baroco, viittaa ”omituiseen”, ”outoon” ja 

”huonoon tyylitajuun” (Heiskanen-Mäkelä 1989, 129–130.) 



7 

 

sievistelevät kiertoilmaukset. Barokin ajan taidetta kuvaa arvojen ja tyylien polarisaatio. 

Barokin ajalta on John Miltonin, viimeiseksi todelliseksi eepokseksi kutsuttu, Kadotettu 

paratiisi (1667) (Heiskanen-Mäkelä 1989, 129, 131, 135, 150.)  

Barokin taide-elämää kuvaava arvojen ja tyylien polarisaatio ajoi klassismin edustajat 

luomaan oman ohjelmansa (Heiskanen-Mäkelä 1989, 131). Klassismilla tarkoitetaan 

tyylisuuntausta, joka ihannoi antiikin taiteen esitystapoja. Ranskassa klassismin 

kultakautena pidetään vuosia 1660–1690. Vaikuttavina ajattelijoina toimivat mm. René 

Descartes, joka korosti puhtaan järjen merkitystä (”ajattelen, olen siis olemassa”). 

Englannin klassismin ajatusmaailmassa korostui empirismi ja rationalismi. Näiden 

aatteiden tunnettuihin edustajiin kuului John Locke. 1600-luvun puolen välin aikoihin 

draamoista tragedia vakiinnutti asemansa suosittuna tyylisuuntana. Ranskalaisen 

klassistisen komedian edustajina toimi Molière (1989, 164, 166, 170–171, 178, 181.)  

Englannissa Daniel Defoe, Samuel Richardson ja Henry Fielding edustivat porvarillista 

romaania. Porvarillinen romaani viittaa uuteen, porvariston, nousuun lukijakuntana 

(Saariluoma 1989, 15.) Porvarillisen romaanin asemaan vaikutti myös porvarillisen 

julkisuuden syntyminen, jolla viitataan yhteiskunnassa tapahtuneen kehityksen kautta 

porvariston vapauteen tuoda julkisesti esille mielipiteitään (Saariluoma 1999, 18–19). 

Richardsonin teos Pamela (1740) on esimerkki moraalisia hyveitä korostavasta 

romaanista. Henry Fielding tunnetaan mm. teos Joseph Andrews’n (1742) kohdalla 

kaikkitietävästä kertojasta (Heiskanen-Mäkelä 1989, 216–218.) Saksan esiromantiikan 

tärkeimpiin edustajiin kuuluu Johann Wolfgang von Goethe ja hänen Sturm und Drang 

–ryhmittymän tyyliä edustavan Nuoren Wertherin kärsimykset (1774) (Saariluoma 

1989, 116). Goethe siirtyi Schillerin kanssa 1780-luvulla klassismin suuntaan ja tätä 

kautta kutsutaan Weimarin klassismiksi. Kausi jatkui Schillerin kuolemaan asti 

(Heiskanen-Mäkelä 1989, 278.) 

Realismin kirjallisuus alkoi muotoutua 1800-luvulla Ranskassa. Realismin 

kirjallisuuden pointtina on, että kuvauksen kohteena on ympäristöstään riippuvainen 

yksilö. Stendhalin (Marie-Henri Beyle) ja Balzacin romaaneissa korostuu yksilö, joka 

on riippuvainen yhteiskunnasta, missä hän toimii. Yksilön käsitys itsestään määräytyy 

yhteiskunnallisen aseman perusteella enemmän kuin sekundääristen ominaisuuksiensa 

kautta. Realismin ihmiskäsitykseen vaikutti historiallinen ajattelu. Todellisuus on 
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muuttuvaa, eikä ole ikuisesti samanlainen. Stendhalin ”egotistinen” todellisuuden 

tarkastelutapa hänen romaaneissaan tarkoittaa, että kaikki, mitä yksilö kokee, heijastaa 

sen itseensä. Stendhal yhdistetään realismin romaanin syntyyn. Honoré de Balzac pyrki 

hänen Inhimillinen komedia –sarjassa kuvaamaan yksilöä oman aikansa yhteiskunnassa. 

Émile Zola tunnetaan naturalistisesta romaanistaan ja ns. ”kokeellisesta romaanista”, 

mikä tarkoittaa sitä, että kirjailijan kirjoittama teos on hänen havaintojensa ja 

johtopäätöksiensä kautta luotu todellisuuskuva. Tehdäkseen johtopäätöksiä 

ympäröivästä todellisuudesta, kirjailija observoi aktiivisesti ympäröiviä tapahtumia 

(Saariluoma 1989, 124–127, 131–133, 154, 190, 192.) 

Klassisen modernismin kausi alkoi 1910-luvulla ja jatkui 1950-luvulle. Klassisen 

modernismin kirjallisuudessa kyseenalaistettiin realismin ja naturalismin 

romaanikäsitys: todellisuuden objektiivinen kuvaaminen romaanissa problematisoitiin. 

Todellisuuskuvan hajoaminen klassisessa modernismissa sai vaikutteensa yhteiskunnan 

rakenteen monimutkaistumisesta ja nopeutuvasta kehityksestä. Yhteiskunnan toiminnan 

ja kehityksen lainalaisuudet eivät olleet enää kenenkään hallittavissa. Klassiseen 

modernismiin vaikutti mm. Sigmund Freudin (psykoanalyysi) ja Friederich Nietzschen 

(cartesiolaisen minä-käsityksen kritiikki) ajatukset. Klassisen modernismin 

kirjallisuudelle oli olennaista subjektiivisen todellisuuskuvan välittäminen ja 

tajunnanvirta-tekniikka. Kyseisten piirteiden tunnettuihin edustajiin kuuluivat mm. 

Virginia Woolf ja James Joyce (Saariluoma 1989, 234–236, 239.) 

Lopuksi käsittelen aikamme
4
 kirjallisuutta ja romaania. Postmodernismin käsite tuli 

esille Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Maan tärkeimpiin kirjailijoihin kuuluvat mm. 

Thomas Pynchon, John Barth, Donald Barthelme ja Ronald Sukenick. 

Kirjallisuudentutkimuksen puolella vallitsee epäselvyys, mikä on postmodernin suhde 

modernismiin. Terminologiassa esiintyy epäselvyyksiä liittyen modernismiin ja 

moderniin. Modernilla viitataan ranskalaisessa teoriassa 1800-luvun jälkipuoliskon 

tekijöihin, kuten Charles Baudelaireen ja Stéphane Mallarméhen ja modernismilla 

viitataan 1910–1950 –luvulla vaikuttaneeseen klassiseen modernismiin (Virginia 

Woolf, James Joyce, Franz Kafka ja Thomas Mann). Modernilla on myös 

                                                           
4
 Toisaalta käsitys ”meidän aikamme” on ilmaisuna ongelmallinen, koska historiallisten ominaispiirteiden 

määritteleminen niiden monimutkaisuuden takia ”aikanamme” on haastavaa (Saariluoma 1992, 9). 
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merkityksensä saksalaisessa yhteiskuntateoriassa, jossa modernilla viitataan 

valistuksessa määriteltyihin yhteiskunnallisiin prosesseihin, jotka alkoivat jo 

renessanssissa. Postmodernit kirjailijat kritisoivat realismin kirjallisuutta siitä, kuinka he 

pyrkivät kuvaamaan todellisuutta siitä huolimatta, että se todellisuus, mitä realistit 

pyrkivät kuvaamaan, on kielen luoma konstruktio. Postmodernissa kirjallisuudessa 

käsitellään paljon itse kirjallisuutta, kieltä ja sen ongelmia sekä yhteiskuntaa. Iso osa 

postmodernin kirjallisuuden vaikutteista tulevat strukturalismista ja 

jälkistrukturalismista (Saariluoma 1992, 9, 11, 23–25.) 

 

2 KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILU, LUETTELOINTI JA 

LUOKITUS 

Sisällönkuvailulla mahdollistetaan sisältönsä perusteella tiettyjen teosten tai 

dokumenttien löytäminen. Luettelointia kuvaa aiheiden ja suhteiden tarkka ja 

standardimainen esitystapa, kun taas sisällönkuvailu on tulkinnanvaraista ja laveaa. 

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sisällönkuvailussa pyrittäisi kuvailun standardoimiseen 

(Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 137.)  

Vesa Suomisen, Jarmo Saartin ja Pirjo Tuomen Bibliografinen valvonta –teoksessa 

(2009) erotellaan ne asiat, jotka voivat liittyä sisällönkuvailuun. Näitä asioita voivat 

olla:  

1. Todelliset tai fiktiiviset
5
 ilmiöt, 

2. Merkitykset, käsitteet, menetelmät, ajatteluperinteet, 

3. Merkitykset ja ajatukset, jotka heräävät ajatuksina vastaanottajan mielessä.  

(Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 139.)  

Sisällönkuvailun yksi ongelma liittyy ns. aboutness-analyysiin. Tällä viitataan 

sisällönkuvailussa pelkistämiseen, tai kuten Bibliografinen valvonta –teoksessa (2009, 

141) kirjoitetaan, eräänlaiseen ”kontrolloituun unohtamiseen”, eli dokumentin tai 

                                                           
5
 Sisällönkuvailussa fiktiivisien ilmiöiden kuvailu teoksesta viittaa kaunokirjallisten teosten sisältöjen 

erittelyyn. Verrattuna ”todellisiin” ilmiöihin, fiktiiviset viittaukset ovat laadultaan ”imaginatiivisia” (Saarti 

1999, 70–71). 
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teoksen sisällöstä pyritään tuomaan sen ydinsanoma tai keskeinen sisältö. Jarmo Saarti 

jakaa kaunokirjallisuuden kohdalla aboutness -ongelman kahteen osaan. 

Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua voidaan lähestyä: 1. puhtaasti aboutness –

viittauksella ja 2. ”esteettisen objektin” kuvailun kautta. 2. kohdalla tarkoitetaan 

tilannetta, jos romaani viittaa historiallisesti todellisiin tapahtumiin ja konkreettisesti 

todennettaviin asioihin Saarti 1999, 70–71.) 

Luetteloinnilla tarkoitetaan tiedontallennusta, jossa teoksia ja dokumentteja kuvataan 

niiden perustietoja hyödyntäen, esim. nimeke, julkaisutiedot ja muut ulkoasuun liittyvät 

seikat. Luetteloinnin yhdenmukaistamiseksi on luotu erilaisia standardeja, joista 

tyypillisin esimerkki on luettelointisäännöt, jotka määräävät sen, mitä ja mitkä tiedot 

esitetään dokumentista ja teoksesta (Suominen, Saarti ja Tuomi 2009, 67.) 

Luokitukset ovat järjestelmiä, joiden tarkoitus on osoittaa asioiden keskeisiä suhteita 

hyödyntämällä tavallisemmin keinotekoista ilmaisukaavaa. Luokitukset voidaan jakaa 

enumeratiivisiin ja fasetoituihin luokituskaavoihin. Enumeratiiviset luokituskaavat 

pyrkivät osoittamaan kaikille erilaisille teoksille ja dokumenteille omat luokkansa. 

Enumeratiivisissa luokissa usein spesifit ja kompleksit asiat muodostavat hierarkian. 

Fasetoitu luokitus koostuu sanastoista, kieliopista ja säännöistä, jotka antavat puitteet 

rakentaa luokkia dokumenteille ja teoksille. Yleisiä luokituskaavoja ovat: Dewey 

Decimal Classification (DDC), Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL), Yleinen 

kymmenluokitus (esim. UDK), Colon Classification (CC) ja Bibliografic Classification 

(BC). Erityisille tieteenaloille on olemassa omat luokituskaavansa (Suominen, Saarti ja 

Tuomi 2009, 152–156.) 

Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailussa huomio kiinnittyy kahteen erilaiseen seikkaan: 

kaunokirjallisuuden yleis– ja erikoisluokituksiin (Iivonen 1985; Saarti 1999, 72). 

Yleiset kirjastot käyttävät yleisemmin yleisluokituksiin kuuluvaa DDC:hen pohjautuvaa 

kymmenluokitusta (Iivonen 1985, 9). Kaunokirjallisuus kuuluu kirjallisuustieteen ja 

kielitieteen kanssa luokkaan 8. Verkko YKL:n mukaisesti alaluokat 8+:ssa menevät 

seuraavasti: 

 80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET 

81 KANSANRUNOUS  
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82 RUNOT 

83 NÄYTELMÄT  

84 KERTOMAKIRJALLISUUS 

85 SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT 

Luokkaan 80 kuuluu kaunokirjallisuutta, kirjallisuudentutkimusta ja kielitiedettä 

koskevat teokset, jotka luokitellaan kielen mukaan. Luokasta 86 lähtien alkaa 

kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluvat teokset, jotka kuuluvat tietokirjallisuuteen 

(Verkko YKL.) 

Kaunokirjallisuudelle esitetyt erikoisluokat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. 

Kaunokirjallisuuden enumeratiiviset hierarkiset luokitukset ja fasettiluokitukset, 2. 

Genreluokitukset ja 3. Käyttäjiin pohjautuva luokitus, jossa luokitus järjestyy, miten 

kaunokirjallisuutta kysytään. Kaunokirjallisuuden enumeratiiviseen hierarkkiseen 

luokitukseen luuluu Frank Heighin, Deweyn kymmenluokitukseen pohjaava, luokitus, 

jota hyödynnettiin 1930-luvulla Halifaxin keskuskirjastossa. L.A. Burgessin oma, myös 

Deweyn kymmenluokitukseen pohjaava luokitus kiinnittää huomiota kaunokirjallisen 

teoksen ”laatuun”, joka oli tarkoitettu kirjastonhoitajan apuvälineeksi. Genreluokituksen 

idean esitti E.V. Corbett vuonna 1938. Siinä kaunokirjallisuus luokitellaan seuraavasti: 

A=adventure, C=novellikokoelmat, HL=historialliset romaanit, HR=huumoriromaanit, 

L=rakkauskertomukset, M=mysteerit, trillerit, S=meritarinat ja W=lännentarinat. 

Vuonna 1978 A.W. McClellan esitti oman, Corbettin luokitusta muistuttavan 

kaunokirjallisuuden lukitusjärjestelmän, mutta se otti huomioon enemmän 

kirjallisuusgenrejä. Kaunokirjallisuuden fasettiluokituksen idea on Ranghanathanilta, 

jotka pohjaavat PMEST-ajatteluun, eli P=personality, M=matter, E=energy, S=space ja 

T=time. Tätä luokitusta hyödynsi englannissa R.S. Walker. Genreluokitukset 

pohjautuvat kirjallisuustieteisiin ja sen tavoitteena on tunnistaa kirjallisuudesta genret ja 

lajit. Käyttäjiin pohjautuvaa luokitusta kutsutaan AMP:ksi (analysis and mediations of 

publications), jota kehiteltiin Kööpenhaminan kuninkaallisessa kirjastokoulussa 1970-

luvulla. Nähtiin, että aikaisemmat kaunokirjallisuuden luokitustavat olivat 

arvolatautuneita, eivätkä kiinnittäneet erityistä huomiota kaunokirjallisuuden 

monimuotoiseen luonteeseen (Iivonen 1985, 23–26, 28, 30, 38–39, 48–50, 56.) 
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Kaunokirjallisuuden indeksointiin kiinnitettiin huomiota Helsingin yliopiston kirjaston 

järjestämässä kokouksessa vuonna 1992. Kokouksessa selvitettiin kaunokirjallisuuden 

indeksoinnin kokonaistilanne Suomessa. Siellä pohdittiin, olisiko kaunokirjallisuudelle 

keskitetty indeksointipalvelu hyvä vaihtoehto. Kaunokirjallisuutta silloin indeksoitiin, 

kuten jotkut maakuntakirjastot, käyttäen Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA). 

Keskustelussa tukea sai ajatus, että kaunokirjallisuudelle voisi kehittää asiasanaston, 

joka toimisi YSA:n erikoissanastona Musiikin asiasanaston (MUSA:n) tapaan 

(Kaunokki 1996, 7; Saarti 1999, 83.) Kaunokki on kaunokirjallisuuden tesaurus, jonka 

asiasanat ovat jaettu kuuteen ryhmään: 1. Genret ja niiden selitykset, 2. Aiheet, motiivit 

ja teemat, 3. Toimijat, 4. Miljöö, 5. Tapahtuma-aika ja 6. Muut typografisia ja teknisiä 

seikkoja kuvaavat asiasanat (Saarti 1999, 83–84.) 

Ulkomaisista kaunokirjallisuuden asiasanastoista esimerkkinä toimii Yhdysvaltojen 

kongressin kirjaston asiasanastoa varten laaditut ohjeet kaunokirjallisuuden 

indeksointiin. Indeksoitaviin aspekteihin kuuluvat kaunokirjallisuuden genret, teoksen 

kieli tai kansallisuus, edellisen kummankin yhdistelmät sekä sisältöön liittyvät asiat, 

kuten teema, henkilöt ja tapahtumat. Ruotsissa kaunokirjallisuutta varten on laadittu 

sanasto, Tesaurus för indexering av skönlitteratur, joka sisältää kuusi erityyppistä 

termiä: sisältö, genre, miljöö, aika, toimijat ja teeman käsittely (Saarti 1999, 81–82.)  

 

3 KAUNOKIRJALLISUUS SUOMEN YLEISTEN KIRJASTOJEN 

VUOSITILASTOISSA 

Koska tarjolla ei ole vielä vuoden 2015 yleisten kirjastojen tilastoja, joudun käyttämään 

viimeisimpiä, eli vuoden 2014 tilastoja. Esitän tilastoja kaunokirjoista, johon kuuluu 

sekä aikuisten että lasten kaunokirjat. Jos esittäisin ”kirja-aineistoista” vuositilastoja, 

kuuluisi mukaan kaunokirjojen lisäksi myös partituurit ja nuotit. Suomen yleisten 

kirjastojen tilastojen käsitteiden mukaan ”kirjoiksi” lasketaan kirjojen lisäksi myös 

käsikirjoitukset, sidotut kartat ja sidotut lehtivuosikerrat (Suomen yleisten kirjastojen 

tilastot – Käsitteet). Tarkoituksena on esittää tilastoista kaunokirjojen osuus kaikkien 

yleisten kirjastojen kokoelmissa, hankinnoissa ja lainoissa. Koko maan tilastoihin 

kuuluu kolme yleisen kirjaston tyyppiä, keskuskirjasto, kunnankirjasto ja 

maakuntakirjasto. Tilastoihin olisi ollut mielekästä ottaa myös mukaan fyysisten 
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kaunokirjojen kanssa e-kirjat, mutta tilastoista ei voi toistaiseksi erottaa kaunokirjoja 

erikseen kaikista e-kirjoista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ottaisin e-kirjat mukaan 

tilastoihin, laskisi se mukaan kaikki e-kirjat, jotka ovat tietokirjallisuutta. Suomen 

yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2014 lasketaan vuoden alusta (1.1.2014) alkaen.  

Kaunokirjat käsittivät vuonna 2014 kaikkien Suomen yleisten kirjastojen kokoelmista 

lähes puolet (49,64 %), kun laskuun otetaan mukaan sekä aikuisten että lasten 

kaunokirjat. Maassamme oli yleisissä kirjastoissa yli 18 miljoonaa kaunokirjaa. 

Asukaslukua kohden kaikkia kaunokirjoja oli 3,4 kirjaa. Aikuisten kaunokirjoja koko 

maan yleiset kirjastot mukaan lukien on noin 27 prosenttia yleisten kirjastojen 

kokoelmista. Kaikkiaan maassamme oli yleisissä kirjastoissa yli 10 miljoonaa aikuisten 

kaunokirjaa. Lasten kaunokirjoja on maassamme yleisissä kirjastoissa yli 8 miljoonaa ja 

kokoelmasta ne kattavat melkein 23 prosenttia (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 

2014.) 

Kaikkia kaunokirjoja hankittiin vuonna 2014 yleisiin kirjastoihin 995 824 kappaletta ja 

ne vastasivat yli 54 prosenttia kaikista yleisten kirjastojen hankinnoista. 

Kaunokirjahankinnoista 474 634 oli aikuisten kaunokirjoja ja ne olivat 25,9 prosenttia 

kaikista hankinnoista. Lasten kaunokirjoja hankittiin yhteensä 521 190 kappaletta ja ne 

vastasivat 28,75 prosenttia kaikista hankinnoista (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 

2014.) 

Vuonna 2014 lainattiin yli 46 miljoonaa kaunokirjaa Suomen yleisistä kirjastoista. Yli 

51 prosenttia tehdyistä lainauksista olivat kaunokirjoja, joista yli 22,5 prosenttia oli 

aikuisten kaunokirjalainoja. Aikuisten kaunokirjoja lainattiin koko maassa yli 20 

miljoonaa kertaa. Noin 29 prosenttia lainauksista koko maassa yleisissä kirjastoissa oli 

lasten kaunokirjoja. Määrällisesti yhteensä lasten kaunokirjoja lainattiin melkein 26 

miljoonaa kertaa (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2014.) 

Suomen yleisten kirjastojen tilastojen valossa kaunokirjallisuus on näkyvästi 

edustettuna kokoelmassa ja se näkyy myös yleisten kirjastojen lainatilastoissa. Etenkin 

lasten kaunokirjat ovat tilastoja katsellen edelleen iso osa yleisten kirjastojen 

kokoelmia. Vaikka en laskenutkaan mukaan kaikkia kirja-aineistoja mukaan, käsittää 

siitä huolimatta aikuisten ja lasten kaunokirjat isoimman osan yleisten kirjastojen 

kokoelmista koko maan tasolla. Voidaan sanoa, että kaunokirjojen määrä kaikkien 
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yleisten kirjastojen kokoelmista on merkittävä. Totuus on se, että vuoteen 2001 

tilastoihin verrattuna, kaunokirjojen määrä Suomen yleisten kirjastojen kokoelmista on 

vähentynyt vuonna 2014 yli 1,7 miljoonalla (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2014.) 

 

 

4 AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

Vuonna 2007 ilmestyi artikkelikokoelma Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa – Millaista 

osaamista kirjastot tarvitsevat, johon kirjastonhoitajat, kirjastoalan kouluttajat, 

opiskelijat ja alan järjestöt ovat kirjoittaneet kirjastonhoitajan ammattia ja kirjastoalaa 

koskevia näkemyksiä. Sinikka Sipilä (2007: 119, 121) artikkelissaan, Tulevaisuuden 

kirjastotyö vaatii moniosaajilta sosiaalisuutta ja uusia taitoja, korostaa 

kirjastoammattilaisen moniosaamista ja luovuutta, mutta myös sitä, että hänen tulee 

ottaa haltuun uutta teknologiaa. Sipilä on artikkelikokoelmassa ainoa, joka mainitsee 

kaunokirjallisuuden tuntemuksen erikoisosaamisen kirjastoammattilaisen työssä
6
 (2007, 

122).  

Kaisa Hypén kirjoittaa Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki –teoksessa, kuinka 

asenteet ovat vaihdelleet puhuttaessa yleisistä kirjastoista ja kaunokirjallisuudesta 

kokoelmissa. Vähättelevät puheet näkyvät siinä, että yleisistä kirjastoista puhutaan 

”romaanilainaamoina” ja kirjastoammattilaisen työtä ”romaanien kierrättämisenä”. 

Vähättelevistä sanoista huolimatta, kirjallisuuteen liittyvää asiantuntemusta pidetään 

yleisten kirjastojen vahvuutena (Hypén 2006, 13.) 

Pirjo Tuomen (2010, 37) tekemä, kirjastoalan ammattilaisille tarkoitettu ”Pitääkö 

kirjastoissa tietää kirjoista”–kysely on lähellä omaa tekemääni kyselyä aihealueeltaan. 

Kyselyn vastaajaryhmästä suurin osa työskentelee yleisissä kirjastoissa. Noin 60 

prosenttia kyselyn vastaajista työskentelee kaupunkien pää- tai sivukirjastoissa ja noin 

20 prosenttia pikkukuntien kirjastoissa. Loput muissa kirjastoissa, kuten 

oppilaitoskirjastoissa ja yliopiston kirjastoissa (2010, 39.) 

                                                           
6
 Tämän toteaa myös Pirjo Tuomi (2010, 28). 
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Pirjo Tuomen tekemässä verkkokyselyssä yli 70 % vastasi kirjallisuuden opetuksen 

sisältyneen heidän kirjastoalan koulutukseen. 52:lla kyselyyn vastanneista oli 

kirjallisuudesta pääaineopintoja. Noin puolet vastaajista vastasi, että he ovat saaneet 

kirjallisuudesta täydennyskoulutusta (Tuomi 2010, 40.) 

Kuten minunkin kyselyssäni, Pirjo Tuomen verkkokyselyssä on kysymys, missä hän 

pyytää kirjastoammattilaisia kertomaan, miten he ylläpitävät kaunokirjallisuuden 

tuntemustaan. Yleisin vastaus kysymykseen oli yksinkertaisesti ”lukemalla”. 

Vastauksista sai myös selville, että heidän harrastuneisuutensa kaunokirjallisuuden 

piirissä on monipuolista ja he seuraavat kaunokirjallisuuteen liittyviä uutisia 

monipuolisesti eri kanavilta (televisio, radio, lehdet ja kirjallisuusarvostelut). Kyselyyn 

vastanneet pitivät kaunokirjallisuuden tuntemuksen hankinnan kannalta myös 

kollegoiden ja asiakkaiden kanssa keskustelemista tärkeänä. (Tuomi 2010, 41–42.) 

Pirjo Tuomen kyselyn osiossa, ”kaunokirjallisuus kirjastossa”, hän pyysi vastaajia 

kertomaan, millä tavalla kaunokirjallisuus on esillä heidän työtehtävissään. 

Kaunokirjallisuus liittyy vastausten perusteella pääosin asiakaspalvelutilanteisiin. 

Toinen alue, missä kaunokirjallisuus näkyy, on tehdessä kokoelmaan liittyviä valintoja, 

hankintoja ja poistoja (Tuomi 2010, 44.) 

Kaunokirjallisuuden osa-alueiden tuntemuksesta kyselyssä esille nousivat kotimaisen 

kirjallisuuden tuntemus tärkeimpänä ja toiseksi nykykirjallisuus sekä kolmanneksi 

tärkeimpänä kirjallisuuden genret (Tuomi 2010, 47). Toisin sanoen, kaunokirjallisuuden 

vallitsevien trendien ja uuden kirjallisuuden seuraaminen on selvä osa 

kirjastoammattilaisen työtä yleisissä kirjastoissa.  

Kyselyssä oli kohta, jossa Tuomi pyysi vastaajia (tässä kohdassa vastaajia oli 233) 

kertomaan, kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että kirjastoalaan valmentavaan 

koulutukseen kuuluu kaunokirjallisuuden opetusta. Asteikolla 1-5, vastuksien 

keskiarvoksi muodostui 4.2. Toisin sanoen, he pitävät kirjallisuuden opetusta alaan 

valmentavassa koulutuksessa hyvin tarpeellisena (Tuomi 2010, 52.) 

Kuten Tuomi (2010, 56) kirjoittaa, kyselyn tavoitteena ei ole tehdä selvitystä 

kaunokirjallisuuden tietämyksestä ja sen tarpeesta koko kirjastoalalla, vaan luoda 
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yleiskuva siitä, millä tavalla yleisissä kirjastoissa työskentelevät kirjastoalan 

ammattilaiset näkevät nykyisen tilanteen ja mitä ajatuksia heillä on koulutusta kohti.  

Pirjo Tuomen kysely ja teos, Kirjojen keskellä – Kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden 

asiantuntijana, toimi innoittajana tehdä tämä tutkielma, kuten johdannossa kerroin. 

Pirjo Tuomen ”Pitääkö kirjastossa tietää kirjoista” –kyselyn vastaukset ovat 

mielenkiintoista materiaalia vertailukohteena minun teettämään verkkokyselyyni. 

Keskiössä on eritoten vastaukset, joissa Pirjo Tuomi pyysi vastaajia kertomaan heidän 

koulutustaustoistaan, harrastuneisuudestaan ja kuinka he ylläpitävät kaunokirjallisuuden 

tuntemustaan.  

5 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Kandidaattitutkielmani tutkimuskysymykset ovat:  

1. Kuinka moni Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista ja 

Oulun ammattikorkeakoulun tieto –ja kirjastopalvelun opiskelijoista haluaa 

työskennellä yleisissä kirjastoissa?  

2. Kuinka tärkeänä taitona kyselyyn vastanneet Oulun yliopiston 

informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat ja Oulun ammattikorkeakoulun tieto 

–ja kirjastopalvelun opiskelijoista pitävät kaunokirjallisuuden tuntemusta 

yleisissä kirjastoissa?  

3. Millä tavoilla Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat ja 

Oulun ammattikorkeakoulun tieto –ja kirjastopalvelun opiskelijat ylläpitävät 

kaunokirjallisuuden tuntemusta?  

Saadakseni selville, kuinka tärkeänä taitona kohderyhmäni pitää kaunokirjallisuuden 

tuntemusta yleisissä kirjastoissa, pidän tärkeänä tietää, kuinka moni on kiinnostunut 

työskentelemään tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa. Kaunokirjallisuuden tuntemus ei 

synny ihmisten päähän tyhjiössä, joten kaunokirjallisuutta harrastavilla on ajatuksia, 

miten kaunokirjallisuuden tuntemusta ylläpidetään.  

 

6 TUTKIMUSMENETELMÄ 
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Saadakseni vastauksia tutkimuskysymyksiini, tein Webropol –sivustolla 

(www.webropolsurveys.com) verkkokyselyn. Kohderyhmäni kyselyssä ovat Oulun 

ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelu koulutusohjelman opiskelijat ja Oulun 

yliopiston informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat (kandidaatti –ja maisteritutkintoa 

opiskelevat).  

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijat olen 

saavuttanut lehtori Pirjo Tuomen avustuksella, joka välitti saatekirjeen (LIITE 1) 

opiskelijoille. Informaatiotutkimuksen kandidaatin –ja maisteritutkintoa opiskelevat 

olen pääosin saavuttanut Informaatiotutkimuksen ainejärjestön (Index ry:n) 

sähköpostilistan kautta, jonka kautta lähetin saatekirjeen ja linkin verkkokyselyyn 

(LIITE 1). On selvää, että Index ry:n sähköpostilistan kautta en voi saada vastauksia 

täysin kaikilta informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoilta, koska kaikki alaa 

opiskelevat eivät välttämättä kuulu ainejärjestöön. Informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoita olisi tietenkin voinut saavuttaa sähköpostin lisäksi hyödyntämällä 

muitakin kanavia, kuten Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ainejärjestö Index 

ry:n Facebook-ryhmää.  

Webropol –kyselyssäni (LIITE 1) oli 9 kysymystä, joista kaksi olivat avoimia 

kysymyksiä ja lopuissa kysymyskohdat olivat valintakysymyksiä ja 

monivalintamatriiseja. Kyselyssä on sekä laadullisia että määrällisiä elementtejä. 

Kysymyksien luonteesta kerron tarkemmin alla.  

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitin, mitä vastaaja opiskelee. Vaihtoehtoina olivat 

AMK-tutkintoa, kandidaattitutkintoa ja maisteritutkintoa. Toinen kysymys oli 

pelkästään informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoita varten, koska kysymyksessä 

selvitän heidän sivuaineopintojaan. Kysymyksessä pyysin tietenkin kyselyyn 

vastanneita AMK-opiskelijoita ohittamaan kyseisen kohdan. Kolmas kysymys oli 

jälleen kaikkia varten. Siinä kysyin, ovatko vastanneet aikaisemmin työskennelleet 

yleisissä kirjastoissa. Neljännessä kysymyksessä selvitin, haluaisivatko vastanneet 

työskennellä tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa ja vastausvaihtoehtoina oli ”kyllä”, 

”en” ja ’’en tiedä’’. Laitoin vaihtoehdoksi myös ’’en tiedä’’, koska 

informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kohdalla suuntautuneisuus työelämässä ei ole 

täysin yksiselitteistä, kun huomioidaan oppiaineen monitieteellisyys. Myös AMK-

http://www.webropolsurveys.com/
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opiskelijoiden kohdalla suuntautuneisuus työelämässä ei rajoitu vain yleisiin 

kirjastoihin, joten vaihtoehto ’’en tiedä’’ on molempien kohderyhmien osalta 

perusteltua. Viidennessä kysymyksessä selvitin vastaajilta, harrastavatko he vapaa-

ajallaan kaunokirjallisuuden lukemista. Vastausvaihtoehtoina olivat ’’kyllä, paljon’’, 

’’jonkun verran’’, ”vähän” ja ’’en ollenkaan’’. Kuudes kysymys oli monivalintamatriisi, 

jossa kysyin vastaajia laittamaan kolmesta vaihtoehdosta mielestänsä tärkeimmät 

yleisissä kirjastoissa tarvittavat taidot tärkeysjärjestykseen. Vaihtoehtoina olivat 

’’kaunokirjallisuuden tuntemus’’, ’’tietokirjallisuuden tuntemus’’ ja ”ATK-taidot”. 

Paremmuusjärjestys kysymyksessä ilmoitetaan siten, että 1=tärkein jne. Seitsemännessä 

kysymyksessä otin selvää, kuinka tärkeänä taitona vastaajat pitävät kaunokirjallisuuden 

tuntemusta yleisissä kirjastoissa. Vastausvaihtoehtoina olivat ”tärkeänä taitona”, 

”jokseenkin tärkeänä taitona”, ”en kovin tärkeänä taitona” ja ”en ollenkaan tärkeänä 

taitona”. Kahdeksannessa kohdassa kysyin, kuinka todennäköisesti vastaajat tulevat 

tarvitsemaan kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa työelämässä. Neljään 

vaihtoehtoon kuului kohdat ”todennäköisesti paljon”, ”todennäköisesti jonkun verran”, 

”todennäköisesti en ollenkaan” ja ”en tiedä”. Tässä kysymyksessä on taas 

vastausvaihtoehtona ”en tiedä”, koska kummankaan kohderyhmän jäsenien kohdalla ei 

ole täysin yksiselitteistä se, tulevatko he olemaan tulevaisuuden työelämässä 

tekemisissä kaunokirjallisuuden parissa. Viimeinen, yhdeksäs kysymys, koski edellisen 

kysymyksen kahta vastauskohtaa, ”todennäköisesti paljon” ja ”todennäköisesti jonkun 

verran”. Yhdeksännessä kohdassa pyysin jompaankumpaan vastannutta kertomaan 

avoimesti, millä tavalla he ylläpitävät ja/tai hankkivat kaunokirjallisuuden tuntemusta. 

Avoimeen kysymykseen pystyi kirjoittamaan niin paljon kuin vastaajalla riitti ajatuksia. 

 

7 TULOKSET  

Esitän tulokset siten, että ensin tuon kaikkien vastanneiden vastaukset ilmi. Sitten tuon 

erikseen Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden vastaukset. Oulun yliopiston 

informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoiden vastaukset tuon prosentuaalisesti esille 

ensin siten, että he ovat yksi ryhmä ja lopuksi esittelen erikseen kummankin, sekä 

kandidaatti –että maisteritutkintoa opiskelevien vastaukset prosenttilukuina. 
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Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 68 ihmistä. Ensimmäisessä kysymykseen 

vastanneiden perusteella valtaosa vastanneista opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa 

(72,1 %) ja loput (27,9 %) opiskelee Oulun yliopistossa pääaineenaan 

informaatiotutkimusta. Kyselyyn vastanneista informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoista 14,7 % opiskelee kandidaattitutkintoa ja 13,2 % maisteritutkintoa 

(Kuva 1).  

 

(Kuva 1) 

 

Toiseen, informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoille suunnattuun kysymykseen, 

pyysin kertomaan heidän sivuaineopinnoista. Kysymykseen vastasi yhteensä 17 ihmistä. 

Yksi henkilö kirjoitti ”EOS”, mahdollisesti siksi, koska ei ole vielä päättänyt, mitä 

sivuaineita aikoo opiskella. Tämän takia vastausten määrä putoaa 16. Avoimessa 

kysymyksessä voidaan tuloksia esittää tuomalla esille yleisimmin esiintyvät sanat. 

Vastauksissa esiintyi selvästi eniten sanaa ”kirjallisuus” (8 kertaa). Toiseksi eniten 

esiintyi ”viestintä” (4 kertaa) ja kolme kertaa sanat ”sosiologia”, ”psykologia” ja 

”elokuvatutkimus”. ”Kulttuuriantropologia” esiintyi kaksi kertaa (Kuva 2.) 
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(Kuva 2) 

 

Kolmannessa kysymykseen vastanneista enemmistö (60, 3 %) ilmoitti työskennelleen 

aikaisemmin yleisissä kirjastoissa ja loput (39, 7 %) eivät (Kuva 3). Oamk:n kirjasto- ja 

tietopalvelun opiskelijoiden keskuudessa 57,1 % olivat aikaisemmin työskennelleet 

yleisissä kirjastoissa ja loput (42,9 %) eivät. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoiden keskuudessa jako on selkeämpi. Heistä 68,4 % vastanneista olivat 

ja 31,6 % eivät olleet aikaisemmin työskennelleet yleisissä kirjastoissa. Vastanneista 

kandidaattitutkintoa opiskelevista 70 % olivat ja 30 % eivät olleet työskennelleen 

yleisissä kirjastoissa. Maisteritutkintoa opiskelevista 66,7 % vastasivat ”kyllä” ja 33,3 

% ”ei”.  

 

(Kuva 3) 

Neljännessä kysymyksessä kaikista vastanneista 77,9 % haluavat tulevaisuudessa 

työskennellä yleisissä kirjastoissa. Vain 7,4 % vastasivat ”ei” ja loput 14,7 % ”en tiedä” 



21 

 

(Kuva 4). Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoista selvä enemmistö vastasi 

haluavansa työskennellä tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa (85,7 %). 8,2 % vastasi 

”ei” ja 6,1 % ”en tiedä”. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden 

vastauksissa oli verrattuna kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoihin. Kaikista vastanneista 

informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista vastasivat olevansa halukkaita 

työskennellä tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa (57,9 %). 5,3 % vastasivat ”ei” ja 

36,8 % vastanneista olivat epävarmoja. Kandidaatintutkintoa opiskelevissa oli 

vastanneissa jakoa. 50 % heistä vastasivat, että he haluavat työskennellä yleisissä 

kirjastoissa ja 40 % vastasivat ”en tiedä” sekä 1 (10 %) vastasi, ettei halua 

tulevaisuudessa olla töissä yleisissä kirjastoissa. Vastanneet maisteritutkintoa 

opiskelevat olivat taas selkeämmin sen kannalla, että he haluavat olla töissä yleisissä 

kirjastoissa tulevaisuudessa (66,7 %) ja loput vastanneet eivät olleet varmoja (33,3 %). 

Kukaan heistä ei vastannut ”ei”.  

 

(Kuva 4) 

 

Kysymyksessä 5, kaikki kyselyyn vastaajat ilmoittavat harrastavansa 

kaunokirjallisuuden lukemista paljon tai jossain määrin. Enemmistö harrastaa paljon 

vapaa-ajalla kaunokirjallisuuden lukemista (48,5 %). ”Jonkun verran” vastanneita on 

44,1 %. Vapaa-ajallaan kaunokirjallisuutta vähän harrastavia on vastaajissa 7,4 %. 

Vastaajissa ei ollut yhtään, joka olisi vastannut ”en ollenkaan” (Kuva 5.) Merkittäviä 

eroja ei ollut, kun verrataan kaikkien vastauksia Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun 

opiskelijoiden vastauksiin. Heistä 55,1 % vastasivat harrastavansa paljon ja 40,8 % 

jonkun verran kaunokirjallisuutta vapaa-ajallaan. ”Vähän” vastanneita oli nimensä 
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mukaisesti vähän (4,1 %). Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoissa riittää myös 

kaunokirjallisuuden lukemisen harrastajia. Kaikista informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoista vastasivat harrastavansa vapaa-ajallaan kaunokirjallisuuden 

lukemista 31,6 % ja ”jonkun verran” yli puolet (52,6 %). 15,8 % vastasi ”vähän”. 

Kandidaattitutkintoa opiskelevat vastaajat vastasivat pääosin harrastavansa paljon (40 

%) ja jonkun verran (40 %) kaunokirjallisuutta vapaa-ajallaan. Kaksi vastaajista (20 %) 

ilmoittivat lukevansa vapaa-ajallaan kaunokirjallisuutta vähän. Maisteritutkintoa 

opiskelevat vastanneet vastasivat, että he pääosin lukevat jonkun verran (66,7 %) ja 

paljon (22,2 %) kaunokirjallisuutta vapaa-ajallaan. 11,1 % vastasivat ”vähän”.  

 

(Kuva 5) 

 

Kuudennessa kysymyksessä pyysin vastaajia laittamaan kolme taitoa, 

kaunokirjallisuuden tuntemus, tietokirjallisuuden tuntemus ja ATK-taidot, 

tärkeysjärjestykseen. Kaikista vastaajista enemmistö (60,3 %) laittoi 

kaunokirjallisuuden tuntemuksen tärkeimmäksi taidoksi. Toiseksi tärkeimmäksi taidoksi 

vastaajat laittoivat ATK-taidot (36,8 %) ja kolmanneksi he laittoivat tietokirjallisuuden 

tuntemuksen (48,5 %). Prosenttiluvut suluissa kertovat, kuinka iso osa vastaajista 

laittoivat kunkin vaihtoehdon mihinkin kohtaan (Taulukko 1.) Kaikkiin vastaajiin 

verrattuna, Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden vastauksissa ei ollut isoja 

poikkeuksia. 65,3 % heistä laittoivat kaunokirjallisuuden tuntemuksen tärkeimmäksi, 

36,7 % laittoi ATK-taidot toiseksi tärkeimmäksi ja 49 % tietokirjallisuuden 
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tuntemuksen kolmanneksi tärkeimmäksi. Kun verrataan kaikkia vastaajien 

prosenttimääriä informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoiden vastauksiin, tuloksissa 

tuli vastaan mielenkiintoinen ilmiö. Ainoa yhtenevä vertailukohde on se, että 

informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista enemmistö (47,4 %) laittoivat 

kaunokirjallisuuden tuntemuksen tärkeimmäksi taidoksi, mutta vastaajien mielestä 

tietokirjallisuuden tuntemus on joko toiseksi tai kolmanneksi tärkein, koska he 

vastasivat samalla prosenttimäärällä (47,4 %) tietokirjallisuuden tuntemuksen olevan 2 

tai 3. Samanlainen ilmiö on ATK-taidot kohdassa, mutta siinä vastaajat laittoivat sen 

olevan joko tärkein tai toiseksi tärkein samalla prosenttimäärällä (36,8 %). Kun 

tarkastellaan kandidaattitutkintoa opiskelevien vastauksia, he laittoivat 

kaunokirjallisuuden tuntemuksen tärkeimmäksi taidoksi. Toiseksi tärkeimmäksi he 

vastasivat olevan joko tietokirjallisuuden tuntemus tai ATK-taidot. Kolmanneksi 

tärkeimmäksi he vastasivat olevan tietokirjallisuuden tuntemus, eli vastaajien mielestä 

se on joko toiseksi tai kolmanneksi tärkein taito. Maisteritutkintoa opiskelevien 

vastauksissa on se poikkeavaa verrattuna kaikkien vastauksiin, että täysin selkeää 

tärkeintä vaihtoehtoa ei voida sanoa vastauksista. Kaunokirjallisuuden tuntemuksen oli 

laittanut 55,6 % toiseksi tärkeimmäksi ja 44,4 % tärkeimmäksi taidoksi. 

Tietokirjallisuuden tuntemus oli heidän vastausten perusteella joko toiseksi tai 

kolmanneksi tärkein taito (molempiin vastauskohtiin oli vastattu 44,4 prosentin 

määrällä) ja ATK-taidot oli vastausprosenttimäärien (44,4 %) mukaan kolmanneksi 

tärkein taito. 

 

(Taulukko 1) 
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Kysymyksessä 7, kaikista vastaajista suurin osa vastasi, että kaunokirjallisuuden 

tuntemus on tärkeä taito työskennellessä yleisissä kirjastoissa. 70,6 % kaikista 

vastaajista vastasivat kaunokirjallisuuden tuntemuksen yleisissä kirjastoissa olevan 

tärkeä taito. 27,9 % vastasivat ”jokseenkin tärkeä taito”. Kukaan ei vastannut ”en kovin 

tärkeänä taitona”, mutta joukkoon mahtui yksi, jonka mielestä kaunokirjallisuuden 

tuntemus ei ole ollenkaan tärkeä taito yleisissä kirjastoissa (Kuva 6.) Tieto –ja 

kirjastopalvelun opiskelijat vastasivat kyselyyn selvästi, että kaunokirjallisuuden 

tuntemus on tärkeä taito yleisissä kirjastoissa. Heistä 75,5 % vastasivat ”tärkeänä 

taitona” ja loput (24,5 %) vastasivat, että ”jokseenkin tärkeänä taitona”. Kukaan heistä 

ei vastannut, että ”en kovin tärkeänä taitona” tai ”en ollenkaan tärkeänä taitona”. 

Vastanneissa informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoissa tuloksissa ei ollut suuria 

poikkeuksia. Heistä, sekä kandidaatti– että maisteritutkintoa opiskelevista, 57,9 % 

vastasi, että kaunokirjallisuuden tuntemus on tärkeä taito ja 36,8 % vastasi ”jokseenkin 

tärkeä taito”. Yksi heistä ei pitänyt kaunokirjallisuuden tuntemusta ollenkaan tärkeänä 

taitona. Kandidaattitutkintoa opiskelevista kuusi (60 %) pitivät kaunokirjallisuuden 

tuntemusta tärkeänä taitona, kolme (30 %) jokseenkin tärkeänä taitona ja yksi heistä ei 

ollenkaan tärkeänä taitona. Maisteritutkintoa opiskelevat pitävät kaunokirjallisuuden 

tuntemusta yleisissä kirjastoissa joko tärkeänä (55,6 %) tai jokseenkin tärkeän taitona 

(44,4 %).  

 

(Kuva 6) 
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Kysymyksessä 8, vastaajat arvioivat, että he tulevat todennäköisesti tarvitsemaan 

jossain määrin kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa työelämässä. Kaikista 

vastaajista yli puolet (55,9 %) vastasivat ”todennäköisesti paljon” ja 41,2 % vastasi 

”todennäköisesti jonkun verran”. Pieni prosenttimäärä kaikista vastaajista arvioi, ettei 

tulisi todennäköisesti ollenkaan tarvitsemaan kaunokirjallisuuden tuntemusta 

tulevaisuudessa työelämässä (1,5 %). Sama prosenttimäärä vastaajista vastasi ”en tiedä” 

(Kuva 7.) Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoista vastasi ”todennäköisesti paljon” 65,3 

% ihmisisistä ja loput (34,7 %) ”todennäköisesti jonkun verran”. Kukaan heistä ei 

vastannut ”todennäköisesti en ollenkaan” tai ”en tiedä”. Vastanneet 

informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat vastasivat, että 31,6 % heistä arvioi 

tarvitsevansa kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa työelämässä 

todennäköisesti paljon. Yli puolet (57,9 %) arvioi, että ”todennäköisesti jonkun verran”. 

5,3 % arvioi, ettei tulisi tarvitsemaan ollenkaan kaunokirjallisuuden tuntemusta 

tulevaisuudessa työelämässä ja sama prosenttimäärä vastasi ”en tiedä”. Suurin osa 

kandidaattitutkintoa opiskelevista arvioi, että he tulevat ”todennäköisesti jonkun verran” 

(70 % heistä) tarvitsemaan kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa. Kaksi 

heistä (20 %) vastasi ”todennäköisesti paljon”. Yksi heistä arvioi, ettei tulisi 

tarvitsemaan todennäköisesti ollenkaan kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa. 

Vastanneet maisteritutkintoa opiskelevat arvioivat, että he tulevat todennäköisesti paljon 

tai jonkun verran tarvitsemaan kaunokirjallisuuden tuntemusta tulevaisuudessa 

työelämässä, koska he vastasivat kumpaankin kohtaan samalla prosenttimäärällä (44,4 

%). Yksi heistä vastasi ”en tiedä”.  
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(Kuva 7) 

 

Viimeisessä kysymyksessä päädyin tarkastelemaan jokaista vastausta (58) erikseen 

tarkastelemalla, millaisia samanlaisia piirteitä vastauksissa esiintyi. Havainnollistan 

vastauksissa ilmeneviä yhteneviä piirteitä esittämällä sanapilven (Kuva 8), joka esittää 

yleisimmin esiintyvät sanat. Kysymykseen pyysin kaikkia niitä vastaamaan niiden 

henkilöiden, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen joko ”todennäköisesti paljon” tai 

”todennäköisesti jonkun verran”. Koska vastaukset ovat erilaisia ja eripituisia, käsittelen 

ne yksitellen.  

 

(Kuva 8) 

Monissa vastauksissa kerrottiin, että he ylläpitävät ja/tai hankkivat kaunokirjallisuuden 

tuntemusta yksinkertaisesti lukemalla kirjoja. 58 vastauksesta enemmistö mainitsi, että 

he ylläpitävät kaunokirjallisuuden tuntemusta lukemalla kirjallisuutta, kun kaikista 

vastauksista seuloo yleisimmin esiintyvät sanat ”lukemalla” ja ”luen” sekä ”lukemista”. 

Kuvasta 8 näkee, kuinka yleisesti esiintynyt sana ”lukemalla” on. Sanapilven mukaan 

”lukemalla” esiintyi vastauksissa yhteensä 22 kertaa. Kun vastauksia seuloi yksitellen, 

on mainittava, että vastaajat mainitsivat lukemisen kontekstissa myös kirja-arvostelut, 

blogit ja kirjaluettelot. Monien vastauksista kävi ilmi, että kirjallisuuden harrastuneisuus 

on monipuolista. Useiden vastauksissa luki, että he seuraavat kirjallisuusaiheisia uutisia 

(kulttuuripalstat), Internet-sivuja (blogit yms.), yleisesti kirja-arvosteluja ja 

kustantamoiden kirjallisuusluetteloita. Muodostamani sanapilven mukaan ”kirja-

arvosteluja” mainittiin 11 vastauksessa ja sana ”blogeja” 6 vastauksessa (Kuva 8). 

Monille kaunokirjallisuuden tuntemusta karttuu myös opiskelemalla kirjallisuutta 
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yliopistossa. Monet pitivät tärkeänä keskustella kirjallisuudesta opiskelutovereiden, 

kavereiden tai työkollegoiden kanssa. Työkollegoiden vinkit korostuvat eritoten niiden 

henkilöiden kohdalla, jotka ovat yleisissä kirjastossa töissä tai heillä on monen vuoden 

työkokemus yleisistä kirjastoista.  

 

8 TULOKSIEN ARVIOINTI  

Suurin osa vastaajista olivat Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun 

opiskelijoita (49) ja loput Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoita 

(19).  Jälkeenpäin ajateltuna informaatiotutkimusten pääaineopiskelijoiden määrä olisi 

voinut olla suurempikin.  

Kyselyyn vastanneita informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoita oli paljon 

vähemmän, mikä osaltaan voi selittyä sillä, että informaatiotutkimuksen ainejärjestön 

sähköpostilistan kautta lähetetyt saatekirjeet ja verkkokyselylinkit eivät saavuta kuin ne, 

jotka kuuluvat kyseiselle listalle. 

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista, jotka vastasivat kysymykseen 2 (17 

vastausta), iso osa mainitsi sivuaineekseen kirjallisuuden (8). Kuten Pirjo Tuomen 

(2010, 30) tekemässä kyselyssä, vastanneista yleisten kirjaston ammattilaisista noin 

puolet mainitsivat, että he ovat opiskelleet kirjallisuutta. Kyselyyni vastanneista 

muutama erikseen kertoi viimeisessä kysymyksessä, että he pitävät kaunokirjallisuuden 

tuntemusta ylläpitävänä ja/tai hankkivana aspektina kirjallisuuden opiskelun joko 

Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun koulutukseen kuuluvaan kirjallisuuden 

opintojaksojen
7
 tai sivuaineena Oulun yliopistossa.   

Laatimaani kyselyyn vastanneista vain pieni osa on työskennellyt aikaisemmin pitkään 

yleisissä kirjastoissa, mutta aikaisempaa työkokemusta alalta kuitenkin löytyy 

suurimmalta osalta vastanneista
8
. Vastanneista suurimmalta osalta löytyy paljon halua 

työskennellä tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa.  

                                                           
7
 Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma (210 op) (OAMK). 

8
 Tulee ilmi eritoten viimeisessä kysymyksessä, jossa kahden vastauksen kohdalla käy ilmi, että heillä on 

usean vuoden työkokemus yleisistä kirjastoista. 
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Kaunokirjallisuuden lukeminen vapaa-ajalla on kaikkien vastaajien keskuudessa 

suosittu harrastus. Vaikka Oamk:n opiskelijoiden ja informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoiden vastauksia vertaili keskenään, ei voida sanoa, että toinen ryhmä 

kohoaisi vastauksien joukosta edukseen aktiivisempana kaunokirjallisuuden 

harrastajana. Tietysti huomionarvoinen seikka on se, että informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoissa oli selvästi paljon niitä, jotka vastasivat harrastavansa ”jonkun 

verran” vapaa-ajallaan kaunokirjallisuuden lukemista.  

Kysymys, jossa pyysin vastaajia laittamaan mielestänsä tärkeimmät taidot yleisissä 

kirjastoissa tärkeysjärjestykseen, osoitti sen, että kaunokirjallisuuden tuntemus on 

kolmesta vaihtoehdosta (kaunokirjallisuuden tuntemus, tietokirjallisuuden tuntemus, 

ATK-taidot) tärkein. ATK-taitojen merkitystä vastanneet eivät ole unohtaneet, vaan sen 

merkitys kohosi toiseksi tärkeimmäksi. Tietokirjallisuuden tuntemus laitettiin 

kolmanneksi tärkeimmäksi. Kysymys on luonteeltaan kevyt ja vaihtoehdoiksi olisi 

voinut toki laittaa monta muutakin erilaista taitoa, mitkä kuuluvat yleisissä kirjastoissa 

työskentelevän ammattilaisen työnkuvaan. Toisaalta vaihtoehtoina olleiden 

vaihtoehtokohtien vastaukset antavat viitteitä siitä, millaiset taidot ovat tärkeimpiä 

kirjastoammattilaisen työssä yleisissä kirjastoissa.  

Kaunokirjallisuuden tuntemus on tärkeä taito yleisissä kirjastoissa kyselyyn Oamk:n 

kirjasto- ja tietopalvelun ja Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen 

pääaineopiskelijoiden keskuudessa. Tämä korostuu käytännössä viimeisen, avoimen 

kysymyksen, kohdalla, jossa pyysin vastaajia kirjoittamaan heidän tavoistaan ylläpitää 

kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kaunokirjallisuuden harrastuneisuus tuntuu olevan 

viimeisessä vastauskohdassa vastaajien keskuudessa monipuolista. Monipuolinen 

kaunokirjallisuuden harrastaminen kertoo vastaajien tiedostavan, että kaunokirjallisuus 

tulee näyttäytymään tärkeänä osaamisena, mikäli haluavat työskennellä yleisissä 

kirjastoissa.  

 

7 LOPPUSANAT 

Viimeisen luvun aluksi listaan varsinaiset vastaukset tutkimuskysymyksiini:  
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1. Suurin osa verkkokyselyyni vastanneista haluavat työskennellä tulevaisuudessa 

yleisissä kirjastoissa 

2. Vastanneet pitävät suurilta osin kaunokirjallisuuden tuntemusta yleisissä 

kirjastoissa tärkeänä taitona  

3. Vastanneet opiskelijat ylläpitävät kaunokirjallisuuden tuntemusta yleisimmin 

lukemalla kaunokirjallisuutta, seuraamalla kirjallisuusaiheisia uutisia, 

kirjablogeja ja kustantamoiden kirjaluetteloita. Vastaajat kokivat saavansa 

kirjallisuuden tuntemusta keskustelujen kautta  

Kyselyyni vastanneet opiskelijat vastausten perusteella suuressa määrin haluavat 

työskennellä tulevaisuudessa yleisissä kirjastoissa ja omaavat harrastuksissaan sellaisia 

käytäntöjä, jotka auttavat ylläpitämään tietämystä kaunokirjallisuudesta. 

Kuten Pirjo Tuomen (2010, 54) tekemän verkkokyselyn johtopäätöksissä, kyselystäni 

voidaan päätellä, että kaunokirjallisuuden tuntemus on vastaajien keskuudessa tärkeä 

pääoma. Se ei vain korostu siinä, että kyselyyni vastanneiden opiskelijoiden 

keskuudessa koulutuksen kautta (kirjallisuuden sivuaine ja ammattikorkeakoulun 

kirjallisuuden kurssit) oppii tuntemaan erilaista kirjallisuutta, vaan kaunokirjallisuus 

kulkee tiiviisti myös harrastuksissa. Kaunokirjallisuuden merkitys korostuu myös siinä, 

mihin he haluavat sijoittua tulevaisuudessa työelämässä.    

Pirjo Tuomen kyselyssä tulee vastaajien mielipiteistä selkeästi ilmi, että 

kaunokirjallisuuden tuntemus on hyvässä arvossaan. Vastanneet kirjastoalan 

ammattilaiset pitävät itseään ja kollegoitaan hyvinä kaunokirjallisuuden tuntijoina. 

Toisaalta joissakin vastauksissa kävi ilmi, että heillä on myös huolta tulevista, 

nuoremman polven kirjastoalan ammattilaisista ja heidän kaunokirjallisuuden 

tuntemuksen tasostaan. Osilla vastaajista oli käsityksiä, että heidän opintoihinsa ei 

kuulu lainkaan kaunokirjallisuuden opintoja. Nämä käsitykset, kuten Pirjo Tuomikin 

osoitti, ovat virheellisiä (Tuomi 2010, 44–45.) Samanlaisia virheellisiä käsityksiä ei voi 

mielestäni esittää kyselyyni vastanneiden opiskelijoiden kohdalla. 

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoilla on noin puolella vastaajista 

sivuaineopinnoissaan kirjallisuuden perusopinnot tai sekä perus– että aineopinnot. 

Oamk:n kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmaan kuuluu myös kirjallisuuden 
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opintoja. Vaikka vastauksista kävi ilmi, että joillakin ei ollut sivuaineopinnoissaan 

kirjallisuuden oppiainetta, heidän harrastuksiin kuuluu monipuolisesti 

kaunokirjallisuuden lukeminen.  

Kyselyyni vastanneiden opiskelijoiden voidaan sanoa tiedostavan, että yleisissä 

kirjastoissa työskentelevän kirjastoammattilaisen tärkeäksi osaamiseksi kuuluu 

kaunokirjallisuuden tuntemus. Tämän osaamisen ylläpito kyselyyni vastanneiden 

opiskelijoiden kohdalla ei poikkea Pirjo Tuomen kyselyyn vastanneiden kirjastoalan 

ammattia jo harjoittavien tavoista.  
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE  

 

Hyvä vastaanottaja, 
  
Opiskelen Oulun yliopistossa pääaineenani informaatiotutkimus. 
Kandidaatintutkielmani verkkokyselyn kohderyhmänä ovat Oulun yliopiston 
informaatiotutkimuksen kandidaatti –ja maisteritutkinnon sekä Oulun 
ammattikorkeakoulun kirjasto –ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijat. 
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Kandidaatintutkielmani verkkokyselyssäni pyrin selvittämään kohderyhmältäni, miten 
he näkevät kaunokirjallisuuden tuntemuksen ammattiin liittyvänä taitona yleisissä 
kirjastoissa. Kyselyssä kysyn myös heidän kaunokirjallisuusharrastuneisuudestaan ja 
työkokemuksistaan yleisissä kirjastoissa. 
 
Verkkokyselyn vastaukset käsittelen nimettömästi ja ehdottoman luottamuksellisesti. 
Kenenkään vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi tuloksissa. 
 
Verkkokyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Toivon, että mahdollisimman moni on 
kiinnostunut vastaamaan. 
 
Alta löytyy sähköpostiosoitteeni siltä varalta, mikäli verkkokyselystä nousee esille 
kysymyksiä. Ottakaa toki yhteyttä silloin, kun ilmenee kysymyksiä. Alta löytyy myös 
linkki verkkokyselyyn. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Timo Myllymäki 
  
Vastaamalla kyselyyn klikkaa linkkiä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/6A62300534186D2B.par 
  
  
Oulun yliopisto 
Humanistinen tiedekunta 
Informaatiotutkimus 
timo.myllymaki@student.oulu.fi 
 

 

 

 

Kaunokirjallisuuden tuntemus yleisissä kirjastoissa 

 

1. Opiskelen * 

https://www.webropolsurveys.com/S/6A62300534186D2B.par
mailto:timo.myllymaki@student.oulu.fi
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   AMK-tutkintoa 
 

   Kandidaattitutkintoa 
 

   Maisteritutkintoa 
 

 

 

 

 

2. Sivuaineet (vastaa tähän, jos vastasit edelliseen kandidaattitutkintoa tai 

maisteritutkintoa. Jos vastasit AMK-tutkintoa, siirry seuraavaan kysymykseen)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Oletko aikaisemmin työskennellyt yleisissä kirjastoissa? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

     

 

4. Haluatko tulevaisuudessa työskennellä yleisissä kirjastossa? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   En tiedä 
 

 

 

 

  

 

 

 

5. Harrastatko vapaa-ajallasi kaunokirjallisuuden lukemista? * 

   Kyllä, paljon 
 

   jonkun verran 
 

   Vähän 
 

   En ollenkaan 
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6. Mitkä taidot ovat mielestäsi tärkeimmät yleisissä kirjastoissa? Laita alla olevat 

vaihtoehdot mielesi mukaan tärkeysjärjestykseen (1=tärkein). * 

 1 2 3 

Kaunokirjallisuuden tuntemus  

 

   

Tietokirjallisuuden tuntemus  

 

   

ATK-taidot  

 

   

 

 

 

 

7. Pidän kaunokirjallisuuden tuntemusta yleisissä kirjastoissa * 

   Tärkeänä taitona 
 

   Jokseenkin tärkeänä taitona 
 

   En kovin tärkeänä taitona 
 

   En ollenkaan tärkeänä taitona 
 

 

 

 

   

 

8. Tulen tarvitsemaan kaunokirjallisuuden tuntemusta työelämässä tulevaisuudessa * 

   Todennäköisesti paljon 
 

   Todennäköisesti jonkun verran 
 

   Todennäköisesti en ollenkaan 
 

   En tiedä 
 

 

 

 

 

 

 

9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen joko todennäköisesti paljon tai todennäköisesti 

jonkun verran, kerro, millä tavalla ylläpidät ja/tai hankit kaunokirjallisuuden tuntemusta  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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