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TIIVISTELMÄ
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä aikuisten kertomakirjallisuuden
hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa, joka toimii työn tilaajana. Vieremä kuuluu Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkkoon, jossa aikuisten suomenkielistä kertomakirjallisuutta luokitetaan sisällön mukaisesti
seitsemään genreperusteiseen hyllyluokkaan: dekkareihin, eräkirjoihin, fantasiaan, romantiikkaan, scifiin,
sotakirjoihin ja uskonnollisiin romaaneihin. Suurin osa kertomakirjallisuuden kokoelmasta on kuitenkin
edelleen hyllyissä aakkosellisessa järjestyksessä.
Hyllyluokitusta on viime vuosina kehitetty, mutta kirjastoverkossa ei ole tehty virallisempaa tutkimusta
asiakkaiden suhtautumisesta tähän uuteen järjestykseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä sekä nykyisestä tilanteesta että tulevasta kehityksestä. Tavoitteena oli, että tutkimus
voisi antaa suuntaviivoja hyllyluokituksen kehitystyölle. Tutkimusongelmien selvittämiseksi suoritettiin
kvantitatiivinen asiakaskysely Vieremän kunnankirjastossa 2.–24.6.2010. Kyselyyn saatiin yhteensä 83
vastausta. Yksi puutteellisesti täytetty kyselylomake hylättiin. Vastausten analysointiin käytettiin Microsoft
Office Excel -ohjelmaa.
Kyselyn tuloksia verrattiin lähdeaineistona käytettyihin aikaisempiin kyselyihin ja tutkimuksiin, joihin perehdytään tarkemmin viitekehyksessä. Kertomakirjallisuuden hyllyluokitus on kirjastoissa yleinen käytäntö,
joka auttaa asiakkaita löytämään helpommin ”hyvää luettavaa”. Hyllyluokituskokeiluissa on vahvistunut,
että asiakkaat etsivät kirjoja mieluiten juuri hyllyjä selaamalla. Tutkimuksissa hyllyluokituksen on todettu
helpottavan ja nopeuttavan kirjaston käyttöä sekä parantavan vanhemman aineiston löytyvyyttä.
Vieremän kirjastolla suoritetun kyselyn tulokset myötäilevät aiempia tutkimustuloksia. Aiheen mukainen
etsiminen on yleistä, ja suosituin hakutapa on selailu. Hyllyluokitus siis helpottaa ja nopeuttaa asiakkaiden
kirjastonkäyttöä ja auttaa löytämään uutta luettavaa. Kaunokirjallisuuden haku on helppoa, ja halutessaan
vastaajat löytävät haluamansa teokset itsenäisesti. Myös kynnys henkilökunnan asiantuntemuksen hyödyntämiseen on matala. Kaikilla hyllyluokilla on lukijoita ja kirjavalikoimat ovat hyviä tai tyydyttäviä. Opasteisiin oltiin pääosin tyytyväisiä, joskin muutamat asiakkaat kokivat, että niitä pitäisi jotenkin selkeyttää.
Vastaajat ovat tyytyväisiä Vieremän kirjastossa tällä hetkellä olevaan hyllyluokitukseen, joka on heidän
mukaansa paras tapa järjestää kaunokirjallisuutta. Neljännes vastaajista kuitenkin toivoi laajempaa jakoa,
ja suosituimmat uudet mahdolliset hyllyluokat olivat novellit ja historia.
Nykyinen malli on siis riittävä ja toimiva, eikä akuuttia muutostarvetta ole. Tämä opinnäytetyö antanee
pohjaa tulevaisuuden keskustelulle. Jotta kirjastoverkon yhteinen luokitus saataisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin kaikkien yläsavolaisten kirjastonkäyttäjien tarpeita, tulisi kuitenkin kartoittaa muidenkin kirjastojen asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä. Apuvälineitä kaunokirjallisuuden etsimiseen kuitenkin
tarvitaan.
Asiasanat: yleiset kirjastot, asiakastyytyväisyys, kertomakirjallisuus, luokitus, genret, Vieremän kunnankirjasto
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ABSTRACT
The purpose of this thesis was fo find out how satisfied the customers of Vieremä Public Library are with
the genre-based shelving system of adult fiction. Vieremä is a part of the Upper Savo library network Rutakko in which the adulf fiction in Finnish is classified into seven categories based on the contents of the
books. These categories are detective novels, fiction about hunting and outdoor life, fantasy, romance,
science fiction, war novels and religious fiction. The books are shelved according to this categorization,
although most of the fiction is in alphabetical order uncategorized.
The shelving system has been under much development and discussion but the opinions of the customers
haven’t been researched. In this study the point is to find out what the customers think about this new
arrangement of adult fiction and how they think the books should be arranged. The purpose of this study
was to identify the customers' opinions both about the current situation and the future development. The
aim was that this research could be used to provide guidelines for the classification of fiction. A quantitative customer survey was carried out in Vieremä Public Library 2-24.6.2010. There was a total of 83 responses, but one form had to be rejected because it was inadequate. Responses were analyzed using
Microsoft Office Excel program.
Shelving fiction into genre-based groups is a common practice in Finnish public libraries because this kind
of arrangement helps customers to easily find a "good read". Shelf classification experiments have confirmed that customers prefer browsing the shelves when looking for fiction. The studies have also established that the genre fiction classification helps customers in finding for themselves what they are looking
for faster, easier and more efficiently. These experiments and studies have been used as source material
for this thesis. The results of this survey conforms to the earlier studies.
Browsing is the most popular way of searching books, and thus the genre shelving helps the customers of
Vieremä Library to find what they are looking for easier and faster, as the respondents stated themselves.
Every genre group has its readers and finding the right kind of fiction is easy . The customers find the
books they want without help, although asking the staff was more popular in Vieremä than in other surveys. The signage is good but there was still some need to clarify them. All in all the respondents were
satisfied with the current arrangement of adult fiction in Vieremä library, and they also stated that it is the
best way of arranging fiction. There was still one quarter of the respondents who wished for more genre
groups. The most popular suggestions for possible new genre groups were short stories and historical
novels.
This survey established that the current classification is purpose-built and serves the customers well, so
there is no acute need for changes. This thesis is a good starting point for further consideration but to
make sure that the shelf classification system meets the needs of all the customers of Upper Savo libraries there should be more questionnaires both for the users of the libraries and the library staff as well. The
collaboration is needed to help every reader to find his book.
Keywords: public libraries, customer satisfaction, fiction, classification, genre, Vieremä Public Library
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni aiheena on asiakkaiden tyytyväisyys aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa, joka toimii työni tilaajana. Vieremä on pieni 4000 asukkaan maalaiskunta, joka kuuluu Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkkoon. Kirjastoverkossa aikuisten suomenkielistä kertomakirjallisuutta luokitetaan sisällön mukaan seitsemään genreperusteiseen hyllyluokkaan, joita ovat dekkarit, eräkirjat, fantasia, romantiikka, scifi, sotakirjat ja uskonnolliset romaanit. Formaatin avulla omiksi ryhmikseen rajautuvat isotekstinen kirjallisuus, kaskut ja selkokirjat. Vieremän kunnankirjastossa nämä kaikki
luokat on erotettu myös fyysisesti omiksi hyllyryhmikseen. Suurin osa kertomakirjallisuuden kokoelmasta on kuitenkin edelleen hyllyissä aakkosellisessa järjestyksessä.
Kertomakirjallisuuden hyllyluokitusta on kehitetty viime vuosina, mutta kirjastoverkossa ei ole tehty virallisempaa tutkimusta asiakkaiden suhtautumisesta tähän uuteen järjestykseen. Tutkimukseni tarkoituksena olikin kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä sekä nykyisestä tilanteesta että tulevasta kehityksestä. Etsin siis
vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:
1. Kuinka paljon genreluokista on apua lukemista etsittäessä?
2. Miten hyvin nykyinen luokitus palvelee asiakkaiden kirjastonkäyttöä?
3. Ovatko opasteet riittävät?
4. Millainen järjestys olisi asiakkaiden mielestä optimaalinen?
Tavoitteena oli, että tutkimus voisi antaa suuntaviivoja hyllyluokituksen kehitystyölle. Luokitusta kehitetään koko kirjastoverkon yhteistyönä, joten vaikka Vieremän kaltaisessa pienessä kirjastossa ei välttämättä tarvita kovin pitkälle menevää hyllyluokitusta, esimerkiksi Iisalmen kaupunginkirjastossa tilanne on jo
toinen.
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Aiheeni rajautuu suomenkieliseen kertomakirjallisuuteen, joka käsittää aikuisten
suorasanaisen proosan eli romaanit ja novellit. En siis käsittele runoja ja näytelmiä lainkaan, vaikka genre eli lajityyppi tai kirjallinen laji voisikin tarkoittaa
Aristoteleen perinteistä jakoa lyriikkaan, draamaan ja epiikkaan. Tässä työssä
genrellä tarkoitetaan kuitenkin sitä, että samaan genreen kuuluvilla teoksilla on
sekä sisällöllisiä että muodollisia yhtäläisyyksiä, ja niiden välillä vallitsee myös
selvä funktionaalinen yhteys (ks. Jensen 1979, 170). Genren perusteella teos
voidaan määritellä kuuluvaksi johonkin hyllyluokkaan. Hyllyluokituksella tarkoitetaan tutkimuksessani nimenomaan teosten hyllyyn sijoittamista palvelevaa luokitusta eikä niinkään sisällönkuvailua. (ks. Saarti 1996, 11.)
Viitekehyksessä perehdytään tarkemmin kaunokirjallisuuteen ja genreen sekä
niiden merkitykseen kirjastoissa. Yksityiskohtaisemmin käydään läpi hyllyluokituksen perusteita sekä erilaisia hyllyluokitustapoja. Lisäksi paneudutaan lyhyesti
kirjastopalveluiden arviointiin erityisesti kaunokirjallisuuden ja asiakkaiden näkökulmista. Esittelen myös Vieremän kuntaa ja kirjastoa, sekä kerron tutkimuksen suorittamisesta ja tuloksista. Johtopäätöksissä ja pohdinnassa pyrin tutkimustulosteni perusteella miettimään kertomakirjallisuuden hyllyluokituksen nykytilaa ja tulevaisuutta Vieremän kunnankirjastossa ja Rutakko-verkossa.
Kaunokirjallisuus on aina muodostanut olennaisen ja paljon käytetyn osan suomalaisten yleisten kirjastojen kokoelmia, mutta kyseistä kokoelmaa ei ole järjestetty tiedonhakua ja käyttöön saattamista ajatellen (Laakso & Puukko 1992, 65).
Kaunokirjallisuutta ei aina ole arvostettu, ja kirjastoja on vähätellen kutsuttu
”romaanilainaamoiksi”. 2000-luvulla on havahduttu siihen, että kirjastot ovat ainoita kaunokirjallisuuden asiantuntijaorganisaatioita. Kaunokirjallisuuden merkitystä on korostettu opetusministeriönkin taholta esimerkiksi uudessa Kirjastopolitiikka 2015 -julkaisussa. Esiin on nostettu myös käyttäjäkeskeisyys, ja laaja ja
ajantasainen kaunokirjallinen kokoelma tulisikin järjestää asiakkaita parhaiten
palvelevalla tavalla. Jouko Raivion (1992a, 62) mukaan helpoin, halvin ja nopein tapa lisätä kokoelman informaatioarvoa ja palvelevuutta on kaunokirjallisuuden hyllyluokitus.
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Vaikka paras järjestys on aina kirjaston omien asiakkaiden tarpeiden mukainen,
kaunokirjallisuuden hyllyluokitusta voidaan lähestyä pääsääntöisesti kolmella eri
tavalla. Perinteisin ja yleisin tapa on erottaa muutama yksittäinen genre omiksi
hyllyryhmikseen. Toinen ryhmittelytapa on viihdekirjallisuuden järjestäminen
omiksi luokikseen ja niin sanotun vakavamman kaunokirjallisuuden jättäminen
yhtenäiseksi ryhmäksi. Kolmas, erittäin haasteellinen tapa, on koko kaunokirjallisuuden kokoelman luokittaminen. (Saarti 1995, 31.)
Jotta kokoelmaa voitaisiin kehittää mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita
vastaavaksi, kirjaston tulee tuntea asiakkaansa. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi survey-tyyppisellä käyttäjätutkimuksella, tavallisimmin kyselyllä tai haastattelulla. (Wilen & Kortelainen 2007, 146.) Survey-tutkimus, jossa aineistoa kerätään standardoidusti, eli kaikki vastaavat täsmälleen samoihin kysymyksiin, on
perinteinen kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimustyyppi. Keskeisen surveytutkimusmenetelmän eli kyselyn etuna on mahdollisuus laajan tutkimusaineiston
keräämiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 191, 193, 195.) Koska tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman suuren asiakasmäärän mielipiteitä, valitsin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi tilastollisen kyselytutkimuksen.
Kysely toteutettiin Vieremän kunnankirjastossa 2.–24.6. Olin itse 2.–11.6. päivittäin paikalla jakamassa kyselylomakkeita (Liite 1) ja kertomassa tutkimuksesta.
Lomakkeen täytti 83 henkilöä, mutta jouduin hylkäämään yhden puutteellisesti
täytetyn lomakkeen. Vastausten analysointiin käytin Microsoft Office Excel ohjelmaa. Lisäksi tein lyhyen sähköpostikyselyn (Liite 2) Rutakko-verkkoon kuuluville kirjastoille selvittääkseni kirjastojen nykykäytäntöjä sekä suhtautumista
hyllyluokitukseen. Kaikki kirjastot, Lapinlahden kunnankirjastoa lukuun ottamatta, vastasivat. Kirjastoille kohdistetun kyselyn tuloksia tuon esiin sekä viitekehyksessä että johtopäätöksissä, jossa on myös kommentteja keskusteluistani
Vieremän kunnankirjaston henkilökunnan kanssa.
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2 KAUNOKIRJALLISUUS JA GENRE KIRJASTOISSA

Kaunokirjallisuus on aina muodostanut olennaisen osan suomalaisten yleisten
kirjastojen kokoelmista. Vuonna 2009 kaunokirjallisuus kattoi aikuisten osastojen kokoelmista kaikkiaan 31,5 %. Aikuisten kaunokirjallisuuden osuus lainauksesta oli myös 31,5 %. (Yleisten kirjastojen tilastot 2010a, hakupäivä
12.5.2010.) Tästä huolimatta kaunokirjallisuuteen on suhtauduttu kirjastoissa
kaksijakoisesti, ja asenteet sitä kohtaan ovat vaihdelleet. Kirjastoja on vähätellen kutsuttu ”romaanilainaamoiksi”, mutta toisaalta kirjallisuuskokoelmat ja niihin
liittyvä asiantuntemus on nähty yleisten kirjastojen ainutlaatuisena vahvuutena.
(Hypén 2006, 13.)
Kirjastojen sivistys- ja valistustehtävä on ollut vallalla pitkään. Eskolan mukaan
Helle Kannilan ajatukset siitä, että muuta kuin ”taiteellista kaunokirjallisuutta”
sai olla korkeintaan 20 % kokoelmasta, ovat vaikuttaneet moniin kirjastonhoitajien sukupolviin. Kannilan teoksista otettiin uusintapainoksia vielä 1960luvullakin. Toisaalta kirjahankinnat eivät ainakaan 1920- ja 1930-luvuilla vastanneet valtionhallinnon suosituksia, vaan kirjastot huomioivat hankinnoissaan
asiakkaidensa mieltymykset ja toiveet. (Eskola 2004, 258–264.) Sittemmin kirjallisuuden vaikutukset ja merkitykset lukijoille ovat osoittautuneet vivahteikkaammiksi ja monipuolisemmiksi kuin Helle Kannilan aikoina ajateltiin. Muukin
kuin laatukirjallisuus ”opettaa ja jalostaa” lukijoita, eikä ”matalan viihteen” lukeminen ole ainoastaan mekaaninen suoritus. (Hypén 2006, 24.) Esimerkiksi naisten viihdekirjallisuus toimii usein voimanlähteenä, vaikka sitä on yleensä pidetty
lähinnä eskapismina (Linko 1997, 177, 188). Sivistystehtävä ei siis ole rapautunut, vaikka kevyempikin kaunokirjallisuus on löytänyt tiensä kirjastojen kokoelmiin.
Kaunokirjallisuuden lukijan rooli on aktiivinen ja luova: lukijat antavat teoksille
merkityksiä ja kokevat ja tulkitsevat teoksia subjektiivisesti. Kaunokirjallisuudesta voidaan etsiä konkreettisia malleja omalle elämälle tai voimia omaan elämään. Viihdekirjallisuus ei siis olekaan pelkkää ajankulua ja viihdykettä. Suoma9

laiselle lukijalle ominainen piirre on faktan kaipuu myös fiktiossa. (Saarti 1999,
59, 60.) Jokisen (1989, 55) mukaan viihdekirjallisuus auttaa suomalaisia omien
kokemusten totuudellisuuden vahvistamisessa nostamalla ne taiteen tasolle.
Näin ollen kaunokirjallisuudella on kaksi perustehtävää: viihdyttämisen lisäksi
sen avulla voidaan välittää subjektiivisesti värittynyttä tietoa (Juntunen & Saarti
1992).
Lyytikäisen mukaan kaunokirjallisuuden lukemiseksi ja ennen kaikkea ymmärtämiseksi lukijalta vaaditaan subjektiivisen elementin lisäksi kykyä tulkita teoksia
ja niiden käyttämiä kaunokirjallisia keinoja. Teosta voi toki lukea pelkkänä tekstinä, mutta sen merkitys muodostuu tällöin suppeaksi. Kun lukija tulkitsee teoksen sisältämiä merkityksiä kirjallisten tyylikeinojen sekä teoksen sisältämien
subtekstien ja intertekstuaalisten viitteiden avulla, hän kykenee muodostamaan
teoksesta perustellun ja pätevän tulkinnan. (Lyytikäinen 1995, 25–41.)
Yksi merkittävä teoksen tulkintaan vaikuttava tekijä on teoksen lajityyppi eli genre, joka määrittelee teoksen paikan kaunokirjallisessa kaanonissa, teoksen sisällön aspekteja sekä teoksen käyttämiä kerronnan keinoja. Genren avulla tekijät ja kokijat käsittelevät yksittäisiä teoksia. Genre antaa tekijälle mallin siitä,
kuinka teos tehdään vastaamaan vastaanottajien odotuksia tai päinvastoin rikkomaan niitä. Se myös määrittelee teoksen paikan kulttuurisessa ja kulttuurihistoriallisessa kontekstissa. Genre siis kertoo, onko teos jatkokertomus vai romaani ja tarkentaa vielä, onko kyseessä jännitys- vai rakkausromaani. Lukija
saa genrestä viitekehyksen eli tiedon siitä, kuinka teos pitäisi ottaa vastaan.
(Saarti 1999, 64.)
Genre on olemassa tullakseen käytetyksi. Perimmältään kyse on merkityksenannosta, eli tietyt tekstipiirteet viestittävät merkityksiä, jotka muodostavat
lukemisen ja kirjoittamisen käytäntöjä. Genrellä onkin Niemisen mukaan käytäntö- tai käytänneluonne. Genren ymmärtäminen merkityksentämisjärjestelmänä
perustuu siihen, että yksittäisten tekstien tulkintamahdollisuudet on määritelty
tuottajien ja lukijoiden välisissä ”sopimuksissa”. Genre onkin väline teoksen tulkitsemiseksi. (Nieminen 1996, 28, 29, 33, 38) Se siis kertoo, kuinka teosta luetaan.
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Laajasti määriteltynä genren voi muodostaa ryhmä teoksia, jotka on valittu vähintään yhden yhteisen piirteen, esimerkiksi henkilöhahmojen, juonirakenteiden
tai miljöön perusteella (Hypén 2006, 49). Johan Fjord Jensenin (1979, 170) mukaan genre on:
Laji, erikoisesti kirjallisuuden perinteisesti vakiintunut esitysmuoto
(kuten eepos, porvarillinen draama, sonetti, salapoliisiromaani jne.),
Edellytyksenä sille, että joidenkin teosten voi sanoa kuuluvan saman genre-nimikkeen alle on, että niillä on tiettyjä yhteisiä piirteitä.
Mikäli nämä yhteiset piirteet ovat pelkästään satunnaisia ja koskevat esimerkiksi aihetta tai motiivia (esim. Don Juan -kirjallisuus,
Faust -kirjallisuus), teokset eivät kuulu samaan lajiin. Mikäli yhtäläisyydet ovat sekä sisällöllisiä että muodollisia ja niiden välillä vallitsee selvä funktionaalinen yhteys, kyseessä on sama genre.
Koska laji koostuu konventioista, normeista ja säännöistä, se kantaa mukanaan
traditioita, kulttuurisia sisältöjä ja merkityksiä. Myöhempi kirjallisuus keskustelee varhaisemman kanssa hyödyntämällä lajikonventioita, mutta myös muokkaamalla ja rikkomalla niitä. (Brax 2001, 127.) Lajityypit siis lujittavat traditioita
ja vakiinnuttavat konventioita muistamalla aikaisemman, joten niiden on nähty
edustavan kirjallisuushistorian luovaa muistia (Hosiaisluoma 2003, 271). Tämän
vuoksi niiden roolin kirjastoissa voisi luulla olevan suurempikin. Yleisten
kirjastojen luokitusjärjestelmä ei kuitenkaan suoraan mahdollista sisällön ja
lajityypin huomiointia (Hypén 2006, 49). Asiasanoituksessa genre sen sijaan on
yksi niistä olennaisista asioista, joiden avulla teoksen ydinsisältö voidaan varsin
hyvin kuvailla (Saarti 1999, 172).
Niin sanotun genrekirjallisuuden asiasanoituksessa kuvailun kohteeksi nousevat
luontevasti juoni ja tapahtumien referointi (Hypén 2006, 50). Teosta ja tekstiä
tulee kuitenkin tulkita geneeristä viitekehystä vasten, joten kaunokirjallisuuden
sisällönkuvailijoilta

vaaditaan

substanssiosaamista.

Teoksia

pitää

kyetä

lukemaan lajityyppien säännöstöjen mukaan, ja sisällönkuvailijan tulee pystyä
valitsemaan teoksen kuvailuun kunkin lajityypin mukaiset olennaiset aspektit.
Lukijoiden tulee kuvailujen välityksellä löytää itseään kiinnostavat teokset
muiden joukosta, mutta teoksen henkilökohtainen tulkinta jää lukijan ja
kaunokirjallisen teoksen väliseksi prosessiksi. (Saarti 1999, 171.)
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Genreä voidaan hyödyntää kirjastoissa monella tapaa. Yksi uusi innovaatio on
Oulun kaupunginkirjaston Intro-verkkokirjaston ”kaunokirjallisuuden laji”
-hakumahdollisuus, jonka käyttöä Janhunen ja Jokikokko vuonna 2009 tutkivat
opinnäytetyössään Kaunokirjallisuuden genret Oulun kaupunginkirjastossa.
Kvantitatiivisella asiakastutkimuksella selvitettiin kyseisen palvelun käyttöastetta
ja merkitystä asiakkaille. Tulosten mukaan verkkokirjaston genre-perusteinen
hakumahdollisuus oli asiakkaille vielä melko vieras. Moni vastaaja ei edes ollut
tietoinen palvelun olemassaolosta.
tyytyväisiä

kirjaston

käyttämään

Asiakkaat kuitenkin olivat pääosin
genrejakoon

sekä

kaunokirjallisuuden

löytymiseen kirjastosta. Verkkopalvelua yleisempi tapa hyödyntää genreä onkin
käyttää sitä kaunokirjalllisuuskokoelman jakoperusteena, jolloin kirjastossa
voidaan hyllyttää esimerkiksi dekkarit omaksi kokoelmakseen. Genre toimii siis
hyllyluokitusperusteena. (Janhunen & Jokikokko 2009, 3.)
Koko kirjastoluokitus näyttäytyy joissain tapauksissa hyllyluokituksena, mutta
luokitus on kuitenkin selvästi laajempi käsite. Se voi olla informatiivinen
dokumentaatiokieli, joka välittää potentiaalisille käyttäjille tietoa dokumenttien
sisällöstä ja kuvaa aiheita, joista käyttäjät ovat kiinnostuneita. Luokitus voi olla
myös kirjastotyön metodi, jolloin sitä hyödynnetään kirjastotyön eri vaiheissa
kokoelman muodostamisessa ja sisällöllisessä hallitsemisessa. (Iivonen 1985,
6.)
Hyllyluokitus on siis tärkeää erottaa sisällönkuvailusta. Hyllyluokitus ja
indeksointi ja/tai luokitus tukevat toisiaan, sillä ne palvelevat kahta erilaista
tarvetta: ”hyvän lukemisen” etsijöitä sekä niitä, jotka hakevat aineistoa tietystä
aiheesta. (Saarti 1996, 36.) Asiasanoituksen avulla tarjotaan aineistoa niille
asiakkaille,

jotka

tietävät

tarkemmin,

mistä

aiheesta

haluavat

lukea.

Hyllyluokituksen avulla asiakas löytää ”hyvää luettavaa”, jos hän tietää jo
esimerkiksi sen, mihin kirjallisuudenlajiin teos voisi kuulua. (Hypén 2006, 48.)
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3 KAUNOKIRJALLISUUDEN HYLLYLUOKITUS

Luokitus kirjastotyön metodina kiinnittää huomion korostetusti kokoelmaan: se
organisoi kokoelmaan kuuluvia teoksia, tarkastelee niitä suhteessa muihin
kokoelman teoksiin ja välittää tietoa kokoelman sisällöstä. Iivonen esittää
Burgessin määritelmän, jonka mukaan luokitusta voidaan käyttää tallennus- ja
hakukielenä, mutta myös kokoelmien analysoinnissa, tasapainottamisessa,
esittämisessä ja evaluoimisessa. (Iivonen 1985, 7, 8.)
Yksinkertaisimmillaan luokitus on samanlaisten asioiden yhdistämistä ja
erilaisten

erottamista.

Kirjastoluokitus

toimii

välittäjänä

dokumentteihin

tallennetun tiedon ja tiedon tarvitsijan välillä. Se voi olla apuväline
dokumenttikokoelman

aiheenmukaiseen

ryhmitykseen,

käsitteiden

muodostamien luokkien ja niiden välisten suhteiden käsitejärjestelmä tai
pelkästään kieli, jolla dokumenttien sisältöjä kuvataan. (Meriläinen 1984, 3.)
Yleisluokitukset, kuten Suomen yleisissä kirjastoissa käytössä oleva yleisten
kirjastojen luokitusjärjestelmä, mahdollistavat kaunokirjallisuuden osalta varsin
pelkistetyn kuvailun. Esimerkiksi YKL:ssä teokset jaetaan pääluokkiin (81
kansanrunous, 82 runot, 83 näytelmät, 84 suorasanainen kertomakirjallisuus,
85 sadut. kuvakirjat. sarjakuvat) kirjallisuuden laji -jäsentelyn mukaisesti ja
alaluokkiin

teoksessa

käytetyn

kielen

mukaan.

(Iivonen

1985,

9–10).

Yleisluokituksien yleisen karkeuden vuoksi kaunokirjallisuudelle on kehitelty
erikoisluokituksia. Lähtökohtia on ollut kolme: yleisten luokitusperiaatteiden
pohjalta, kirjallisuustieteen genre-käsitteen avulla sekä asiakaslähtöisesti sen
mukaan, mitä kaunokirjallisuutta kirjastoista kysytään.

(Iivonen 1985, 23).

Tutkimuksessani keskitytään luokitukseen nimenomaan kaunokirjallisuuden
kokoelman aiheenmukaisen ryhmittelyn työkaluna. Luokitusta käsitellään siis
pelkistetysti hyllyluokituksena kirjojen fyysisen järjestämisen kannalta.
Hyllyluokitus

on

klassisin

tapa

kuvailla

sisältöjä,

sillä

ilmeisesti

jo

varhaisimmissa kirjastoissa oli tapana ryhmitellä aineistoa sisällön mukaan.
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Hyllyluokituksella tarkoitetaan siis aineiston fyysistä sijoittelua järjestykseen,
joka

kuvaa

dokumenttien

sisältöä.

Tätä

käytetään

erityisesti

avohyllykokoelmissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy, sillä hyllyluokitus välittää
käyttäjälle

tietoa

aineiston

sisällöstä

hyvin

konkreettisella

ja

helposti

hahmotettavalla tavalla. (Suominen, Saarti & Tuomi 2009, 161.)
Hyllyluokituksen avulla kokoelma voidaan järjestää selailua varten, mikä
palvelee asiakkaita erityisesti kaunokirjallisten aineistojen hakemisessa eli
”hyvän lukemisen” etsimisessä (Suominen ym. 2009, 275). Hyllyluokituksella
tarjotaan asiakkaalle jonkin logiikan mukaan valitut aineistoryhmät, joiden
sisältä hän voi tehdä valintoja (Saarti 1996, 36). Kirjaston työntekijä näkee
aakkosiin

kirjailijan

mukaan

järjestetyt

hyllyrivit

selkeänä

ja

helposti

hahmotettavana kokonaisuutena, josta hän löytää helposti tarvittavan teoksen.
Sen sijaan ”hyvää lukemista” etsivälle asiakkaalle kirjarivistö saattaa vaikuttaa
tiilimuurilta, joka ei juuri houkuttele selailemaan. Suuresta kokoelmasta on
vaikea aloittaa etsimistä, eikä sattumanvarainen kirjojen poimiminen ole kovin
innostavaa. Tämä voi olla yksi syy palautuskärryjen suureen suosioon, sillä
pienemmästä, hallittavasta kokonaisuudesta on mukavampi ja helpompi selailla.
(Trott & Novak 2006, 36.)
Hannu Kurjen Espoon kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa suorittaman
tutkimuksen mukaan suurin osa asiakkaista tuli kirjastoon ”seikkailemaan”.
Heillä ei ollut tiettyä etukäteiskysymystä tai rajausta, eli he tulivat ainoastaan
katselemaan, vilkuilemaan ja selailemaan. Vastaajista 49 % kuului tähän
ryhmään. Vastaajista 15 % puolestaan tuli kirjastoon määritelty kysymys
mielessään, mutta hekin ”seikkailivat”. (Kurki 1993, 78.) Myös David Spillerin
neljässä englantilaisessa kirjastossa tekemän tutkimuksen mukaan 89 %
vastaajista etsi kaunokirjallisuutta hyllyjä selailemalla. Vastaajista 11 % käytti
ainoastaan tätä hakustrategiaa, muut etsivät luettavaa jossain määrin myös
tekijöiden perusteella. (Spiller 1980, 245.)
Hyllyluokituskokeiluissa tehdyt havainnot ovat vahvistaneet, että asiakkaat
etsivät kirjoja mieluiten juuri hyllyistä selaamalla. Tämä taas on innoittanut
kaunokirjallisuuden

hyllyluokituksia.

Havaintoa
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tukevat

myös

kokeilujen

huomiot, joiden mukaan hyllyluokitus on lisännyt kaunokirjallisuuden lainausta
ja parantanut vanhemman aineiston löytyvyyttä. (Saarti 1996, 36–37.) Kokeiluja
ovat Suomessa tehneet muun muassa Jarmo Saarti, Jouko Raivio sekä Jaana
Laakso ja Oili Puukko. Esittelen näitä tarkemmin luvussa 3.1. Tutkimuksia ja
kokeiluja. Kaunokirjallisuuden etsintään on siis kehitelty apuvälineitä, mikä
onkin tarpeen.
Kaunokirjallisuus on yksi kirjastojen käytetyimmistä aineistolajeista. Aikuisten ja
lasten aineistojen kaunokirjat muodostavat yhdessä vähintään puolet yleisten
kirjastojen kokoelmista ja niiden käytöstä (Saarti 1999, 17). Tätä laajaa
kokoelmaa ei kuitenkaan ole järjestetty tiedonhakua ja käyttöön saattamista
ajatellen, ja kaunokirjallisuuden löytämisen apuneuvot ovat puutteelliset.
Kokoelma ja käyttäjäyhteisön tarpeet tulisi huomioida kirjastotyön metodeja
kehitettäessä. (Laakso & Puukko 1992, 65.)
Kun lisäksi Lovion ja Tiihosen mukaan yksi kirjastopalveluiden tärkeimpiä
kehityspiirteitä on ollut palveluiden loppukäyttäjän nostaminen keskeiseksi,
aktiiviseksi toimijaksi, olisi ensiarvoisen tärkeää, että kokoelmat ovat selkeästi
esillä, hyllyt järjestyksessä ja sijoittelu tarkoituksenmukainen. Kirjaston tulisi siis
auttaa omatoimisia asiakkaita löytämään itsenäisesti haluamansa. (Lovio &
Tiihonen 2005, 31, 90.)
Kaunokirjallisuuden ”massan” ryhmittely tukee sekä asiakkaiden itsepalvelua
että henkilökunnan neuvontatyötä (Hypén & Kesonen 2006, 1). Apuvälineitä
tarvitaan, sillä kertomakirjallisuutta kuitenkin lainataan yhtä valikoidusti kuin
tietokirjallisuutta (Raivio 1990b, 259). Jouko Raivion (1992a, 62) mukaan
helpoin,

halvin

ja

nopein

tapa

lisätä

kokoelman

informaatioarvoa

ja

palvelevuutta on kaunokirjallisuuden hyllyluokitus.
Hyllyluokituksen näkökulmasta kaunokirjallisuutta voidaan lähestyä kolmella eri
tavalla. Muutaman yksittäisen genren erottaminen omiksi hyllyryhmikseen on
perinteisin ja yleisin tapa. Nämä luokat sisältävät yleensä kirjastojen kysytyintä
aineistoa, esimerkiksi salapoliisiromaaneja, jotka ovatkin eräs tavallisimmista
omaksi

hyllykseen

erotetuista

ryhmistä.
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Toinen

ryhmittelytapa

on

viihdekirjallisuuden

järjestäminen

omiksi

luokikseen

ja

niin

sanotun

vakavamman kaunokirjallisuuden jättäminen yhtenäiseksi ryhmäksi. Kolmas
tapa on koko kaunokirjallisuuden kokoelman luokittaminen, mikä on erittäin
haasteellista. (Saarti 1995, 31.)
Viihdekirjallisuuden luokittaminen onkin yleisempi ratkaisu, koska sen ryhmittely
koetaan helpommaksi. Esimerkiksi kirjailijat ja kustantajat käyttävät genrejä
viihdekirjallisuuden mainonnassa ja teosten alanimekkeissä, sillä se helpottaa
teosten markkinointia ja ostajan tai lukijan päätöksentekoa. Viihdekirjallisuuden
lukijat ja julkaisijat pyrkivät selviin lajityyppeihin, ja teokset jopa jakautuvat
valmiiksi luokkiin muun muassa sarjojen perusteella. Esimerkiksi SaPo-sarjassa
julkaistaan

salapoliisiromaaneja

ja

Harlekiineissa

rakkausromaaneja.

Viihdekirjallisuuden lajityyppien ryhmittely on siis helppoa, joten perinteisesti
kirjastojen genreluokitukset ovat lähteneet juuri viihdekirjallisuuden lajien
erottelusta omiksi hyllyryhmikseen. Alkuvaiheessa on yleensä erotettu vain
muutamia

selkeimpiä

genreluokkia,

mistä

on

voitu

jatkaa

koko

viihdekirjallisuuden luokitteluun. (Saarti 1995, 31, 35.)
Kaunokirjallisuuden genreen perustuvissa hyllyluokituksissa voidaan edetä
parista yksittäisestä genreluokasta koko viihdekirjallisuuden genren mukaisen
luokituksen kautta siihen, että luokitetaan myös korkeakirjallisuus omiin
ryhmiinsä. Koko kertomakirjallisuuden kokoelman lajin mukaiseen luokitukseen
voidaan pyrkiä kahdesta lähtökohdasta. Luokittelun pohjaksi voidaan ottaa
kahtiajako viihde- ja korkeakirjallisuuteen. Ongelmana tässä on arvottaminen,
sillä

luokittajan

mielipide

ja

arvomaailma

vaikuttavat

viihteen

ja

korkeakirjallisuuden välisen rajan vetoon. Tasa-arvoisemmassa mallissa
kertomakirjallisuutta puolestaan käsitellään lajin mukaisiin luokkiin jakautuvana
kokonaisuutena, jossa ei arvoteta lajeja parempiin ja huonompiin. (Saarti 1995,
47, 48.)
Varsinaisista hyllyluokituksista hieman eroava tapa on säilyttää koko kokoelma
pääsanan mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja merkitä erilaiset ryhmät
luokkamerkinnöillä tai erilaisilla symbolisilla kuvatarroilla. Tällainen toimii
pienessä kirjastossa. Suurissa kirjastoissa se ei kuitenkaan auta jakamaan
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laajaa heterogeenistä aineistoa pienempiin, helposti hahmotettavissa oleviin
homogeenisiin ryhmiin. (Saarti 1995, 31–32.)

3.1 Tutkimuksia ja kokeiluja
Muutaman helpoimmin eroteltavissa olevan kaunokirjallisen ryhmän erikseen
hyllyttäminen

on

yleinen

kompromissiratkaisu

sekä

Suomessa

että

anglosaksisessa maailmassa. Saarti viittaa esimerkiksi Gail Harrelin vuonna
1985 Yhdysvalloissa 49 kirjastolle tekemään kyselyyn, josta on huomattavissa,
että vain pieni osa kaunokirjallisuudesta asetetaan hyllyluokkiin. Suurin osa
ryhmistä on lisäksi päällekkäisiä, sillä ne kuuluvat joko rakkaus- tai
jännityskirjallisuuteen. Saartin mukaan Harrelin tutkimuksesta käy myös ilmi,
että kirjastot suosivat selviä, helposti rajattavia ryhmiä, kuten salapoliisiromaanit
ja tieteiskirjallisuus. (Saarti 1995, 31–34.)

Arja Juntunen ja Jarmo Saarti selvittivät vuonna 1990 kaunokirjallisuuden
sisällönkuvailua suomalaisissa yleisissä kirjastoissa. Tutkimus tehtiin kyselyllä,
johon vastasivat aikuisten neuvontatyöhön osallistuvat henkilöt. Tutkimuksessa
selvisivät myös suomalaisten yleisten kirjastojen yleisimmät kaunokirjalliset
hyllyryhmät (Taulukko 1). Käytetyimmät varsinaiset sisältö- tai aiheluokat olivat
vitsikirjat ja dekkarit luultavasti ryhmien helpon erottuvuuden ja vakiintuneiden
määrittelyjen vuoksi. (Juntunen & Saarti 1992.)

TAULUKKO 1. Aihehyllyt suomalaisissa yleisissä kirjastoissa vuonna 1990.
(Juntunen & Saarti 1992.)
Hyllyluokka

% kirjastoja (n= 97)

Uutuudet

82,50 %

Palautetut

81,40 %

Vitsikirjat

75,30 %

Dekkarit

74,20 %

Isotekstiset/Helppolukuiset

70,10 %
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Nuorisohylly (aikuisten osastolla)

41,20 %

Sarjakuvat

21,60 %

Scifi

9,30 %

Rakkausromaanit

9,30 %

Sotakirjat

7,20 %

Uskonnolliset romaanit

5,20 %

Äänikirjat

5,20 %

Eräkirjat

4,10 %

Vieraskieliset

3,10 %

Kustantajien sarjat (esim. Tammen Keltaiset)

2,10 %

Historialliset romaanit

2,10 %

Isokokoiset

2,10 %

Selkokirjat

2,10 %

Eläinaiheiset romaanit

1,00 %

Kevyttä kesälukemista

1,00 %

Valitut teokset

1,00 %

Klassikot

0%

Formaatin avulla isotekstiset ja sarjakuvat erottuvat omiksi ryhmikseen, mutta
varsinaisten sisältöä kuvailevien ryhmien käyttö oli kyselyn mukaan kirjastoissa
vähäistä. Syynä tähän lienee ollut yhteisten ryhmittelysääntöjen puute, mikä
ilmeni muun muassa helposti luokitettavien kirjallisuudenlajien ryhmittelynä.
Omina luokkinaan olivat esimerkiksi sotaromaanit ja rakkausromaanit. Yhteisten
sääntöjen puuttuessa kaikkien kirjastojen pitäisi luoda ryhmittelyperiaatteet itse.
Tämä taas on useimmille kirjastoille mahdotonta, koska se vaatii paljon työtä ja
asiantuntemusta. (Juntunen & Saarti 1992.)
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Tilanne ei ollut juuri muuttunut Juntusen ja Saartin vuonna 1990 tekemästä
kyselystä, kun kesällä 2006 Suomen kirjastoseuran fiktioryhmä1 ja Turun
kaupunginkirjasto

tekivät

kyselyn

yleisten

kirjastojen

aikuisten

kaunokirjallisuuden luokittelusta ja ryhmittelystä. Kyselyyn vastasi 243 yleistä
kirjastoa vastausprosentin ollessa 57. Kyselyn seurauksena fiktiivisen aineiston
lisäluokat saatiin osaksi yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää. (Hypén &
Kesonen 2006, 1.)
Suomalaisessa

yhtenäisiin

kirjastomaailmassa

kertomakirjallisuuden

ryhmittelykäytännöt
pyrittiinkin

standardoituihin

ovat

etsimään

sisältöluokituksessa

poikkeuksellisia.
vastausta

mahdollista

ratkaisuihin
kirjavat

Vuoden

siihen,
saavuttaa

luokitus-

2006

olisiko

pyrkivässä

kyselyn

ja
avulla

kaunokirjallisuuden

yhtenäinen

valtakunnallinen

käytäntö. Kyselyllä haluttiin myös kartoittaa kirjastojen käytäntöjä aikuisten
kaunokirjallisuuden luokituksessa ja hyllyryhmittelyssä sekä luoda kokonaiskuva
kaunokirjallisuuden luokituksen nykytilanteesta ja kirjastoissa käytössä olevien
romaanien erilaisista luokitus- ja ryhmittelytavoista. Lisäksi tavoitteena oli
hahmottaa yhtenäisten luokituskäytäntöjen ja keskitettyjen palveluiden tarvetta
kirjastoissa. (Hypén & Kesonen 2006, 1.)
Vastauksista kävi ilmi, että kertomakirjallisuuden hyllyryhmittely on edelleen
erittäin kirjavaa. Vastanneista kirjastoista kuitenkin 93 % luokittaa ja/tai
ryhmittää jollain tavalla romaaninsa. Tavallisin tapa, jota käyttää noin 78 %
kirjastoista, on nostaa osa sisältöluokista omiksi ryhmikseen ja säilyttää muu
kokoelma

yksissä

aakkosissa.

Suosituimmat

hyllyryhmät

ovat

jännityskirjallisuus ja dekkarit, sota- ja eräkirjallisuus sekä romantiikka ja
romanttinen viihde. Myös fantasia- ja tieteiskirjallisuutta luokitettiin, mutta
variaatioita oli useita. Juuri nämä ryhmät saivatkin eniten mainintoja, kun
kyselyssä tiedusteltiin, mitkä sisältöluokat tai hyllyryhmät mahdollisessa

1

Fiktioryhmä

on

Suomen

kirjastoseuran

alaisuuteen

vuonna

2004

perustettu

kaunokirjallisuuteen erikoistuva työryhmä, jonka tehtävänä on kaunokirjallisuuden sekä muun
fiktiivisen aineiston aseman vahvistaminen Suomen yleisissä kirjastoissa (Hypén 2006, 24).
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valtakunnallisessa luokituskaavassa pitäisi ehdottomasti olla. (Hypén &
Kesonen 2006, 2, 3, 4–5.)
Kertomakirjallisuuden sisältöön perustuvaa luokittelua ja hyllyryhmittelyä piti
omassa kirjastossaan tärkeänä tai hyvin tärkeänä 74 % vastanneista. Heistä 59
% myös toivoi kertomakirjallisuuden yhtenäistä valtakunnallista luokituskaavaa.
Vastauksissa kuitenkin korostui voimakkaasti mahdollisen luokituskaavan
ohjeellinen luonne pakkoluokituksen sijaan, sillä sen haluttaisiin olevan
apuväline, josta kirjastot voisivat valita omiin tarpeisiinsa sopivat sisältöluokat ja
hyllyryhmät. (Hypén & Kesonen 2006, 4.)
Fiktioryhmä laati kyselyn tulosten perusteella esityksen Yleisten kirjastojen
luokitusjärjestelmää ylläpitävälle LUU-ryhmälle, joka totesi kokouksessaan
19.4.2007, että kaunokirjallisuuden luokitus voidaan ottaa osaksi YKL-luokitusta
ja, että fiktioryhmän tekemä ehdotus voidaan ottaa luokituksen lähtökohdaksi.
Fiktioryhmän muokkaamina YKL:ään saatiin fiktiivisen aineiston lisäluokat, jotka
kattavan luokituksen sijaan tarjoavat mahdollisuuden erottaa tietyt fiktiotyypit
omiin hyllyihinsä. Valitut ryhmät ovat helposti erotettavia ja asiakkaita erityisesti
kiinnostavia: Erä, Fantasia, Historia, Huumori, Jännitys, Kauhu, Novellit,
Romantiikka, Scifi, Sota, Urheilu ja Uskonto. (Turun kaupunginkirjasto 2009,
hakupäivä 21.2.2010.)
Kirjastot voivat siis valita käyttöönsä niille parhaiten sopivat lisäluokat, mutta
mikään ei myöskään estä kirjastoja kehittämästä lisää hyllyryhmiä oman
asiakaskuntansa

tarpeisiin

(Turun

kaupunginkirjasto

2009,

hakupäivä

21.2.2010). Hypénin ja Kesosen (2006, 4) kyselyssä esille nousseet seikat,
kuten kirjastojen erilaisuus sekä kokoelmien laajuuksien ja asiakaskuntien
rakenteiden vaihtelut, on siis otettu huomioon, ja lopputuloksena Suomessa on
valtakunnallinen kaunokirjallisuuden luokituskaava.

Jaana

Laakson

ja

maakuntakirjastossa

Oili

Puukon

kokeilussa

vuonna

ja

Salon

kaupunginkirjastossa

1991

Mikkelin

muodostettiin

asiakashaastattelujen perusteella viisi kaunokirjallista ryhmää, jotka asetettiin
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erilleen muusta kaunokirjallisesta kokoelmasta. Kuukauden kestäneen kokeilun
jälkeen kerättiin asiakashaastatteluilla palautetta, joka oli melko yksiselitteisesti
myönteistä. Kokeilun tavoitteena oli havainnollistaa, mitä kaunokirjallisuuden
aihepiiriluokitus
kaunokirjallisuuden

käytännössä

olisi,

sekä

luokitus

asiakkaiden

selvittää,

mielestä

parantaako

kirjaston

palveluja.

Kirjastonkäyttäjien mielipiteet olivat tärkeitä, sillä luokitus on funktionaalinen ja
riippuu käyttäjäyhteisön tarpeista. (Laakso & Puukko 1992, 61.)
Aihepiirinäyttely oli tarkoitus koota ainoastaan asiakkaiden haastatteluissa
ehdottamista luokista, mutta ne osoittautuivat useimmiten liian spesifeiksi tai
liian strukturoimattomiksi. Laakso ja Puukko valitsivat helposti rajattavat ja
sisällöltään kaikenikäisiä naisia ja miehiä kiinnostavat viisi aihepiiriä: Suomen
sodat, salapoliisiromaanit, historialliset rakkausromaanit, matkakertomukset ja
tieteiskirjallisuuden eli scifin. (Laakso & Puukko 1992, 62.)
Aihepiirit olivat esillä kuukauden ajan, jonka jälkeen molemmissa kirjastoissa
haastateltiin kymmentä esittelyhyllyjen ja -telineiden kirjoja tutkinutta asiakasta.
Melkein kaikkien mielestä kaunokirjallisuudesta voisi luokittaa osan, niin sanotut
selkeät luokat kuten dekkarit ja scifi, kokonaan ja osan osittain. Aihepiirijakoa
asiakkaat pitivät yhtä vastaajaa lukuun ottamatta hyvänä, sillä se säästi heidän
mielestään aikaa ja oli selkeä. Lisäksi asiakkaat löysivät kirjoja, joiden he eivät
muutoin olisi tienneet edustavan heille tuttua aihepiiriä. (Laakso & Puukko 1992,
64.)
Kaiken

kaikkiaan

parantavan

asiakkaat

kirjaston

arvelivat

palvelua,

mutta

kaunokirjallisuuden
he

eivät

silti

aihepiirijaon

halunneet

sitä

hyllyluokitukseksi. Tekijyys on hakuelementtinä niin itsestään selvä, ettei siitä
haluttu

vastaisuudessakaan

ainakaan

kokonaan

luopua.

Kuitenkin

jo

vakiintuneet ja selkeät genret, kuten esimerkiksi scifi ja salapoliisiromaanit,
voitaisiin asiakkaiden mielestä erottaa omiksi luokikseen. Asiakkaat selkeästi
kaipaavat vastaavia esittelyjä, sillä haastattelujen mukaan ne auttavat
kaunokirjallisuuden valinnassa. (Laakso & Puukko 1992, 64–65.)
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Kaunokirjallisuuden luokitusjärjestelmät ovat Laakson ja Puukon mukaan usein
joustamattomia ja vanhentuneita, joten tarkoituksenmukaista hyllyluokitusta
tulisi harkita tarkasti. Tärkeintä on järjestelmän joustavuus ja käyttäjäyhteisön
tarpeisiin sovitettavuus. Laakson ja Puukon mielestä yksi vaihtoehto voisi olla,
että

viihdekirjallisuudesta

korkeakirjallisuus
viihdekirjallisuus

erotettaisiin

muodostaisi

sen

oman,

merkittäisiin

selkeähköt

luokittamattoman

aihepiirin

mukaan

alaluokat,

mutta

ryhmänsä.

esimerkiksi

Jos

erivärisillä

selkänauhoilla ja kaikki teokset säilytettäisiin tekijännimen mukaisessa
aakkosellisessa hyllyjärjestyksessä, järjestelmä palvelisi sekä aihepiirilukijoita
että tekijäkeskeisiä lukijoita. Lisäksi suosituista, perusluokkien ulkopuolille
jäävistä

luokista

(esimerkiksi

uskonnolliset

romaanit)

voitaisiin

laatia

asiakkaiden käyttöön valikoimaluetteloita. (Laakso & Puukko 1992, 65.)

Englantilainen David Spiller pyrki tutkimuksessaan vuonna 1978 selvittämään
kaunokirjallisuuden

asemaa

ja

käyttöä

yleisissä

kirjastoissa.

Hänen

tavoitteenaan oli hankkia kirjastoille käytännön tietoa kaunokirjallisuuden
valinnan

ja

markkinoinnin

avuksi.

Spiller

haastatteli

kaikkiaan

500

kaunokirjallisuutta palauttanutta asiakasta neljässä kirjastossa ja lisäksi
analysoi kirjastoon palautettuja romaaneja. Analysoidakseen näitä aineistoja
hän loi koko kaunokirjallisuuden kattavan luokitusjärjestelmän (Taulukko 2).
Hän jakoi aineiston ensin kahteen pääryhmään, joista hän käyttää termejä
”recreational fiction” ja ”serious fiction”. (Spiller 1980, 238, 240.) Saarti (1995,
39) suomentaa nämä termeillä viihdekirjallisuus ja vakava kirjallisuus.

TAULUKKO 2. Spillerin kertomakirjallisuuden hyllyluokat. (Saarti 1995, 39.)
Viihdekirjallisuus (Recreational)
1. Salapoliisi- ja jännityskirjallisuus (mystery (including thrillers, “murders”, detectives))
2. Seikkailu (adventure (including “war”))
3. Lännenkirjat (western)
4. Romanssit (romance)
5. Historialliset romanssit (historical romance)
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6. Tieteiskirjallisuus (science fiction)
7. Perhekertomukset (family story)
8. Huumori (humour)
Vakava kirjallisuus (Serious)
9. Klassikot (classic (pre-1900 novelist of stature, any language))
10. Modernit klassikot (modern classic (died in twentieth century, novelist of
stature, any language))
11. Merkittävät (significant (living, some degree of regognition))
12. Käännökset (translation (living, serious author,in translation))
13. Vakavat (serious (serious writer not in above categories))
14. Novellit (short stories)

Spiller perustaa jaottelunsa Peter Mannin määritelmiin, joiden mukaan vakava
kirjallisuus haastaa lukijan asenteita ja uskomuksia, kun taas viihdekirjallisuus
vahvistaa niitä. Tämän oleellisen jaon jälkeen luokitus jatkuu jakamalla
kaunokirjallisuuden

14

alaluokkaan

(Taulukko

2).

Viihdekirjallisuuden

alaluokkien 1–8 jako perustuu genreihin ja vakavan kirjallisuuden alaluokat 9–
14 taas kronologisiin, kielellisiin ja laadullisiin tekijöihin. (Spiller 1980, 240.)
Saartin mukaan Spillerin luokitus tavallaan yhdistää perinteisen eli historialliskielitieteellisen ja modernimman eli genreihin perustuvan luokituksen. Mukana
on lisäksi arvottava elementti, joka näkyy jo pääryhmien jakautumisena viihdeja

vakavaan

kirjallisuuteen.

Lisäksi

vakavan

kirjallisuuden

alaluokat

muodostavat eräänlaisen ranking-listan. Saarti pitääkin Spillerin luokituksen
ongelmana arvottamista sen subjektiivisen luonteen vuoksi. Arvottamisen tulisi
mieluummin tapahtua neutraalisti, jotta asiakkaille voitaisiin kuitenkin ilmaista,
onko jokin teos hyvä vai huono. Arvottamisen tulisi tapahtua genren sisällä, sillä
asiakkaalle olisi mielekkäämpää tietää, onko jokin dekkari parempi kuin jokin
toinen dekkari. Saarti vertaa genrejen välistä arvottamista siihen, että
“laitettaisiin sadan metrin juoksija kilpailemaan 10 000 metrin juoksijoiden
kanssa”. (Saarti 1995, 39–40.)
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Tutkimuksen tuloksina Spillerille selvisi, että palautetuista 1314 romaanista noin
79 % luokiteltiin viihdekirjallisuudeksi ja noin 21 % vakavaksi kirjallisuudeksi.
Suosituin genre oli ”mystery” eli salapoliisi- ja jännityskirjallisuus (27 %).
Toisella sijalla oli romantiikka eli ”romance” (12,5 %), ja kolmannen sijan
jakoivat science fiction ja ”historical romance” (molemmat 10,4 %). Vakavan
kirjallisuuden

suosituin

genre

oli

”serious”

(9,8 %).

Yhdeksi

syyksi

viihdekirjallisuuden suuremmalle osuudelle Spiller ehdottaa, että vakavan
kirjallisuuden lukeminen vie kauemmin, jolloin niitä luonnollisesti lainataan
vähemmän kuin nopeasti luettavia viihdekirjoja. Asiakkaat saivat myös itse
määritellä lainaamaansa kirjallisuutta. Asiakkaista 64 % lainasi mielestään
ainoastaan viihdekirjallisuutta, 15 % vain vakavaa kirjallisuutta ja 19 % käytti
molempia ryhmiä. (Spiller 1980, 242.)
Spiller havaitsi myös, että 54 % lainatuista romaaneista oli valittu kirjailijan
nimen perusteella ja 46 % oli ainoastaan selailemalla löydettyä, lainaajalle
aikaisemmin täysin tuntematonta aineistoa. Haastattelujen perusteella suosituin
valintatapa oli kuitenkin hyllyjen selailun ja kirjailijan nimen yhdistelmä.
Asiakkaista 59 % oli sitä mieltä, että kaunokirjallisuutta voitaisiin luokitella
aiheen mukaisiin hyllyihin. Vastaajista 24 % taas piti aakkosellista järjestystä
parempana vedoten genrerajojen ahtauteen ja rajojen muodostumiseen
potentiaalisten lukijoiden ja teosten välille. (Spiller 1980, 245, 251.)

Suomessa Jouko Raivio jakaa Spillerin tavoin kaunokirjallisuuden kahtia viihdeja korkeakirjallisuuteen. Erona Spilleriin on kuitenkin se, että Raivio pyrkii
välttämään

arvottamista

miettimällä

muita

korkeakirjalliselle

kulttuurille

ominaisia luokitusperusteita eli koodeja, joiden avulla kaunokirjallisen kentän eri
alueet hahmottuvat lukijoille. Hän pyrkii siis löytämään nämä koodit muualta
kuin teoksia arvottavasta käytännöstä. (Saarti 1995, 41.)
Porissa kaunokirjallisuuden hyllyluokitus alkoi kokeiluna jo vuonna 1985.
Luokitusperustana oli aiheen lisäksi kerrontatapa sekä sen mukainen selvä
kahtiajako viihdekirjallisuuteen ja korkeakirjallisuuteen. Viihdekirjallisuuden
lajityypit olivat lähes yksiselitteisiä, ja esimerkiksi Sampolan kirjastossa
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käytettyjä

alalajeja

olivat

romantiikka,

jännitys,

lännenseikkailut,

salapoliisiromaanit, tieteisromaanit ja fantasiakirjallisuus. Lisäksi erotettiin eräja eläinkirjat sekä sotakirjat, pakinat ja novellit. (Raivio 1990b, 258–259.)
Raiviolla kaunokirjallisuuden kirjastoluokituksen perustana toimii erottelu
yksitulkintaiseen

"viihdekirjallisuuteen"

ja

monitulkintaiseen

"korkeakirjallisuuteen". Erottavana tekijänä on genre, joka viihdekirjallisuudessa
sallii vain yhteen tulkintaan perustuvia ratkaisuja. Viihdekirjallisuudesta
voidaankin helposti muodostaa esimerkiksi seuraavat luokat: 1. Jännitys, 2.
Romantiikka, 3. Sotaromaanit, 4. Erotiikka, 5. Tieteisromaanit, 6. Huumori ja 7.
Eräkertomukset. Näiden luokkien teokset huomioivat kunkin lajityypin kirjalliset
tabut, niiden tyyli ja henkilöt noudattavat konventioita ja teksti on rakenteeltaan
helppolukuista ja ”suljettua”. (Raivio 1992b, 68.)
Korkeakirjallisuuden tulkinnat ovat vaikeampia, koska konventioita välttävät
teksti ja tyyli, ristiriitaiset henkilöt sekä tekstin vaikealukuisuus ja ”avoimuus”
tarjoavat monia mahdollisia tulkintoja. Genren sijaan luokitteluperusteena
voitaisiinkin käyttää kulttuuria, johon teoksen fiktiivinen maailma viittaa. Raivion
mukaan

tämäkin

järjestelmällisesti

yksiselitteinen
käytettynä

koodi

moninkertaistaisi

hyllyjärjestelmän

tarjoaman

riittävän

informaation.

Kulttuurikoodi määrittyy ensisijaisesti teoksen alkuperäiskielen mukaan. Tähän
kytkeytyy usein myös maantieteellisesti ja historiallisesti yhtenäisiä moraali- ja
elämäntapakoodeja. (Raivio 1992b, 68–69.)
Toissijaisesti luokittelevana tekijänä on teoksen ikä, joka tarkoittaa historiallista
kulttuurista kontekstia, johon teos kuuluu. Korkeakirjallisuus voitaisiin siis
luokittaa

lisäämällä

kaunokirjallisuuden

luokitukseen

seuraavat

kulttuurikoodiperustaiset luokat: 8. Vanhempi kotimainen kirjallisuus, 9.
Uudempi kotimainen kirjallisuus, 10. Skandinavia, 11. Eurooppa, 12. VenäjäNL,

13.

Angloamerikkalainen

kirjallisuus,

14.

Latinalaisamerikkalainen

kirjallisuus, 15. Afrikka ja 16. Aasia. (Raivio 1992b, 68–69.)
Tätä 16-luokkaista karkeaa perusjakoa voi edelleen tarkentaa, mikäli
kaunokirjallisuuden kokoelman rakenne ja laajuus sekä käyttäjien tarpeet sitä
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edellyttävät.

Esimerkiksi

Jännitys

voidaan

jakaa

alaluokkiin

Dekkarit,

Lännenkirjat ja Toimintajännitys. Skandinavia puolestaan voitaisiin jakaa
alaluokkiin Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti. Jos tarvitaan vielä tarkempaa
kuvailua,

luokkina

voisivat

olla

vaikkapa

vanhempi

ruotsalainen

kaunokirjallisuus, uudempi ruotsalainen kaunokirjallisuus ja niin edelleen.
(Raivio 1992b, 69.)
Saartin mukaan Raivion luokituksessa on Spillerin tapaan ongelmana viihde- ja
korkeakirjallisuuden välinen raja-alue. Yksiselitteisiä määritelmiä ei ole, ja lisäksi
genrejen rajoilla on jatkuvasti liikettä suuntaan ja toiseen. Kulttuurialueiden rajat
ovat myös ongelmallisia esimerkiksi siirtolaiskirjailijoiden osalta. (Saarti 1995,
43.)

Jarmo

Saartin

lisensiaatintutkimuksessa

1990–1994

selvitettiin,

miten

kaunokirjallisuuden genreihin perustuva hyllyluokitus vaikuttaa asiakkaiden
kirjastonkäyttöön. Hän jakoi koko kertomakirjallisuuden 11 genrepohjaiseen
hyllyluokkaan Kajaanin kaupungin Lohtajan lähikirjastossa. Vertailukohtana
olivat Kuhmon kaupunginkirjaston hyllyluokitus sekä Kajaanin Kuurnan
lähikirjasto, jossa hyllyluokitus ei ollut käytössä. (Saarti 1995, 6–8.)
Lohtajan 11 hyllyluokkaa valittiin kirjaston henkilökunnan kirjaston käyttäjistä
tekemien huomioiden ja aikaisempien hyllyryhmittelykokeilujen perusteella.
Lisäksi huomioitiin paikallisesti suositut kaunokirjalliset ryhmät. Kokeilussa
käytettiin vain kaunokirjallisia ja mahdollisimman vähän arvottavia luokkia.
Kuhmossa luokkia valittiin yhteensä 14 kappaletta suuremman kokoelman
vuoksi, mutta vertailun mahdollistamiseksi pyrittiin samankaltaiseen jaotteluun
kuin Lohtajalla. Lopullisen päätöksen hyllyluokkien määrästä teki kuitenkin
kirjaston oma henkilökunta. (Saarti 1995, 50, 56.) Käytetyt hyllyluokat löytyvät
Taulukosta 3.
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TAULUKKO 3. Saartin tutkimuksessa käytetyt hyllyluokat. (Saarti 1995, 51, 53,
57.)
Lohtajalla

käytetyt

hyllyluokat

ja

luokkatunnukset. Suluissa hyllyluokkiin

Kuhmossa käytetyt hyllyluokat ja
luokkatunnukset

sijoitetut genret.
A historialliset romaanit

84.10 historialliset romaanit

(historialliset romaanit)

84.11 rakkaus

B huumori

84.111 lääkäriromaanit

(huumori, pakinat, satiiri, vitsit)

84.112 kartanoromantiikka

C jännityskirjallisuus

84.12 psykologiset romaanit

(jännitys-,

kauhu-,

meri-,

84.13 huumori

seikkailukirjallisuus)

84.14 yhteiskunnalliset romaanit

D psykologiset romaanit

84.141 uskonnolliset romaanit

(elämäkerrat, muistelmat, psykologiset

84.15 jännitys

romaanit)

84.151 rikos

E rakkausromaanit

84.16 sota

(aluksi romantiikka)

84.17 erä, eläimet

(erotiikka, rakkausromaanit)

84.18 tieteiskirjallisuus

F salapoliisiromaanit

84.19 sarjakuvat

(rikos-, salapoliisikirjallisuus)
G sotaromaanit
(sotakirjallisuus)
H tieteiskirjallisuus
(fantasiakirjallisuus,

saturomaanit,

tieteiskirjallisuus)
I uskonnolliset romaanit
(uskonnolliset romaanit)
J eräkirjat
(eläin-, eräkirjallisuus)
K yhteiskunnalliset romaanit
(sukuromaanit,

yhteiskunnalliset

romaanit, antologiat, valitut teokset)
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Lohtajalla tehtiin kaksi kyselyä: ensimmäinen heti kokeilun alettua ja toinen noin
kolmen vuoden kuluttua. Kuhmossa tehtiin samanlainen kysely kuin Lohtajan
jälkimmäinen. Kaikkiaan asiakaskyselyjä tehtiin neljä kappaletta: kaksi Lohtajan
kirjastossa, yksi Kuurnan lähikirjastossa ja yksi Kuhmon kaupunginkirjastossa.
Lisäksi Saarti käytti hyväkseen lainaustilastoja. Lopputuloksena oli, että
hyllyluokituskokeilun myötä asiakkaat 1–2 vuoden totutteluvaiheen jälkeen
löysivät nopeammin ja helpommin kiinnostavaa aineistoa. Lisäksi huomattiin,
ettei hyllyryhmittely ohjannut asiakkaiden lukemistottumuksia enemmän viihteen
suuntaan. Se vain auttoi heitä löytämään helpommin sen lajin teokset, jotka
heitä kiinnostivat. Sekä kirjaston käyttäjiä että henkilökuntaa siis helpottaa, kun
teokset löytyvät kirjastosta asiakkaiden logiikan mukaan. (Saarti 1995, 2, 7, 58.)
Toinen kokeilussa esille tullut seikka oli, että kaunokirjallisuutta voi ja tulee
käsitellä kuten muutakin kirjastoaineistoa. Aineiston saatavuuden parantaminen
ja sen esille asettamisen kehittäminen palvelevat kahdentyyppisiä kirjastoja:
Lainauslukujen maksimointiin tähtäävää lainastotyyppistä kirjastoa, joka pyrkii
tarjoamaan kysytyintä ja käytetyintä aineistoa, ja taide- ja kulttuurikasvattajan
roolin ottavaa kirjastoa, joka pyrkii tutustuttamaan asiakkaitaan erilaisiin
kirjallisuuksiin ja opettamaan kirjallisuuden lukemista ja ymmärtämistä. Yleisin
malli on näiden kahden kompromissi. (Saarti 1995, 111–112.)
Laakson ja Puukon (1992, 65) tapaan Saarti (1995, 43) korostaa, että
hyllyluokituksen on tärkeintä täyttää funktio, jota varten se on suunniteltu.
Raivion (1992b, 69) sanoin: ”Luokitus ei ole itsetarkoitus. Käyttäjän kannalta
toivottavin

on

hyllyluokitusjärjestelmä,

joka

mahdollistaa

löytöretket

hyvinviitoitetuissa, silmäiltävänkokoisissa kaunokirjallisissa maastoissa.”

3.2 Kaunokirjallisuuden hyllyluokituksen ongelmia
Yleensä kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun ja hyllyluokituksen esteenä on
pidetty kaunokirjallisuuden vastaanoton ja tulkinnan subjektiivisuutta (Saarti
1996, 37–38). Yksittäinen kirja on usein vaikea määritellä vain johonkin tiettyyn
luokkaan kuuluvaksi. Kaunokirjallisuuden monitulkintaisuuden vuoksi teoksia
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onkin vaikea yksiselitteisesti kategorisoida, mutta sama ongelma on myös
tietokirjallisuudessa.

Tietokirjallisuuden

yhteydessä

saman

teoksen

tulkitseminen eri luokkiin kuuluvaksi eri kirjastoissa ei ole ollut niin suuri
ongelma, että koko luokitusjärjestelmä olisi kyseenalaistettu – toisin on
kaunokirjallisuudessa.

(Hypén

2006,

48.)

Fiktioryhmän

ja

Turun

kaupunginkirjaston kyselystä kävi ilmi, että romaanit löytävät loppujen lopuksi
sisältöluokkansa/hyllyryhmänsä varsin helposti, sillä 86 % kirjastoista kokee
kertomakirjallisuuden sisältöön perustuvan luokituksen ja ryhmittelyn lähes
ongelmattomaksi (Hypén & Kesonen 2006, 2).
Ongelma on suurin korkeakirjallisuuden kohdalla, mutta sen voi kuitenkin
helposti ratkaista jättämällä ongelmalliset tapaukset omaksi luokakseen ja
ryhmittelemällä vain selkeimmät genret erikseen. Näin kirjastoissa usein
tehdäänkin. (Saarti 1996, 31.) Tämä käy ilmi myös fiktioryhmän ja Turun
kaupunginkirjaston kyselystä, jonka mukaan 78 % vastanneista suomalaisista
yleisistä kirjastoista erottaa osan sisältöluokista omiksi hyllyryhmikseen ja muu
kokoelma säilyy yhtenä aakkostettuna kokonaisuutena (Hypén & Kesonen
2006, 2).
Genrekirjallisuutta ei kuitenkaan varauksettomasti ole haluttu hyllyttää omiksi
ryhmikseen, koska on pelätty asiakkaiden siirtyvän lukemaan vain ”matalaa”
viihdettä (Hypén 2006, 53). Kirjaston sivistystehtävä siis epäonnistuisi. Saarti
(1996, 38) pitää omituisena, että tässä ajattelussa lukijaa pidetään impulssien
varassa toimivana objektina, joka lainaa ”parempaa” kirjallisuutta sen sattuessa
vahingossa hyllystä käteen. Saartin tutkimus kuitenkin osoitti, että asiakkaat
lukevat hyllyluokituksesta huolimatta oman makunsa mukaista kirjallisuutta, eikä
lukutottumuksia

voi näin

yksinkertaisesti muuttaa.

Viihteen

lainaus ei

tutkimuksen mukaan lisääntynyt, mutta asiakkaat löysivät tuntemattomampia ja
vanhempia teoksia suosikkien takaa. (Verho 1995, 6.)
Luokittelun subjektiivisuutta puolestaan voidaan vähentää sisältöluokkien
tarkemmalla

määrittelyllä.

valtakunnallisen
luokituskaavan

Yleisten

Luokituksen
kirjastojen

monitulkintaisuutta

helpottaa

luokitusjärjestelmään

sisältyvän

lisäksi palvelu, jossa BTJ Kirjastopalvelu antaa muun
29

sisällönkuvailun lisäksi keskitetysti luokituskaavaan perustuvan fiktiiivisen
lisäluokan. Näin kirjastoilla on mahdollisuus harmonisoida käytäntöjään. (Hypén
& Kesonen 2006, 2, 7.)
Tietotekniikka

ja

internet

helpottavat

nykyisin

luetteloijan

työtä,

ja

aineistorekisteriin on esimerkiksi mahdollista lisätä useampia vaihtoehtoisia
luokkia. Tällöin luokitus voi paremmin toimia myös sisällönkuvailun välineenä,
vaikka kaunokirjallisuuden kohdalla asiasanoitus avannee sisältöä paremmin.
Asiakkaiden kannalta on tietenkin hankalaa, jos saman kirjailijan teokset ovat
hajallaan eri puolilla kirjastoa, mutta usein tällaiset tekijäorientoituneet asiakkaat
ovat tottuneita kirjastonkäyttäjiä ja osaavat hyödyntää tietokantaa tai kysyä
apua henkilökunnalta. Kun teoksen hyllyluokka on merkitty rekisteriin, on
etenkin henkilökunnan helppoa vastata tietyn tekijän tuotantoa lukevan
asiakkaan tarpeisiin.
Jouko Raivion jaottelun mukaan tekijäorientoituneiden lukijoiden lisäksi kirjaston
asiakaskunnasta

löytyy

myös

laji-

ja

aiheorientoituneita

lukijoita.

Tekijänmukainen hyllyjärjestys palvelee ainoastaan tekijäorientuneita lukijoita ja
heitäkin vain kysytyn kirjailijan osalta. Samantyyppistä kirjailijaa etsiessään
asiakas on helposti eksyksissä. Lajiorientoitunut etsii sotakirjoja tai jännitystä, ja
juuri häntä genrejen mukainen hyllyluokitus palveleekin parhaiten. Aiheen
mukaan etsivä lukija taas saa apua asiasanoituksesta ja tietokannoista. Raivio
esittääkin,

että

kirjastoluokituksesta

luopumalla
voidaan

keinotekoisesta
tarjota

parempaa

tekijäkeskeisestä
palvelua,

koska

kaunokirjallisuuden yleisin lukijatyyppi on tekijä- ja lajikeskeinen. (Raivio 1990a,
44.)
Vähemmän tekijäkeskeisen luokituksen suuntaan ollaan jo menty, mutta
ongelmitta muutos ei tapahdu. Esimerkiksi Saartin kokeilussa ilmeni kaksi
suurempaa

ongelmaa.

Ensinnäkin

asiakkaan

kannalta

muutoksen

teki

hankalaksi vanhan tutun aakkosellisen järjestelmän vaihtuminen, jonka
seurauksena saman tekijän teokset eivät välttämättä olleetkaan enää vierekkäin
hyllyssä, vaan asiakkaat joutuivat käyttämään rekisteriä tai pyytämään apua
henkilökunnalta.

Lisäksi

teoksen

sijoittaminen
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yksiselitteisesti

johonkin

hyllyryhmään tai genreen oli Saartin kokeilussa vaikeaa: asiakas joutui taas
käyttämään tietokantaa löytääkseen teoksen, mikä vaikeutti ja hidasti
löytämistä. Asiakkaan kannalta parhaiksi hyllyryhmiksi osoittautuivat johonkin
selvään

ja

helposti

määriteltävään

genreen

perustuvat

ryhmät.

Korkeakirjallisuutta sisältäneet luokat olivat asiakkaille vaikeimpia hahmottaa.
(Saarti 1995, 107, 108)
Alkuvaiheessa ongelmana on tietenkin se, että asiakkaiden tuttu hakustrategia
ei enää toimikaan, ja he joutuvat opettelemaan kirjastonkäytön uudelleen. Heti
muutoksen jälkeen kirjasto saattaakin saada negatiivista palautetta, mutta kuten
Saartin

tutkimuksesta

kävi

ilmi,

parin

vuoden

totuttelun

jälkeen

hyllyluokituksesta oli jo tullut Lohtajalla tärkein hakuperuste (1996, 85). Etenkin
vanhempien asiakkaiden muutosvastarinta saattaa olla suurta, mutta hyvien
opasteiden ja henkilökunnan avustuksella hekin varmasti löytävät pian
itsenäisesti aivan uutta luettavaa.
Laakson ja Puukon kokeilussa asiakkaiden palaute oli hyvin positiivista, mutta
aihepiirijakoa ei kuitenkaan haluttu hyllyluokitukseksi. Vakiintuneet ja selkeät
genret, kuten esimerkiksi scifi ja salapoliisiromaanit, voitaisiin asiakkaiden
mielestä kuitenkin erottaa omiksi luokikseen. (Laakso & Puukko 1992, 64–65.)
Asiakkaat saattavat pelätä tuntematonta, eivätkä he välttämättä oikein
ymmärräkään, mitä hyllyluokitus käytännössä tarkoittaisi. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, etteikö kirjasto hyllyluokituksen avulla voisi palvella heitä entistä
paremmin.
Kirjaston tulisikin tarkastella kriittisesti palveluitaan, erityisesti kokoelmaansa, ja
ottaa selvää juuri kyseisen kirjaston omien asiakkaiden tarpeista. Jos vaativa
asiakas haluaa löytää kaipaamansa kirjat helposti ja nopeasti, kirjaston tulisi
järjestää aineisto siten, että se tukee asiakkaan kirjaston käyttöä ja näin tarjota
asiakkaalle

laadukas

kirjastokäynti.

Käyttäjälähtöisyys

onkin

nostettu

korostetusti esiin myös Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa 2010–2015
(Yleisten

kirjastojen

neuvosto

2010),

eikä

etenkään

nykyisessä

taloustilanteessa millään kirjastolla ole varaa hoitaa tehtäviään huonosti eli
asiakkaan tarpeet unohtaen. Lovion ja Tiihosen mukaan laatu maksaa, mutta
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huono laatu maksaa useimmiten vielä enemmän. Yhä vaativammalle
kirjastopalvelujen käyttäjälle on tarjottava korkealaatuisia ja tehokkaasti
tuotettuja palveluja. (Lovio & Tiihonen 2005, 67.)
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4 KIRJASTOPALVELUIDEN ARVIOINTI

Kirjasto- ja tietopalvelu kuuluu peruspalveluihin, joita kunnilla on lakisääteinen
velvollisuus

arvioida.

Arvioinnilla

selvitetään

kirjasto-

ja

tietopalvelujen

saatavuutta, tasoa ja sisältöä sekä palvelujen kehittymistä. Saatuja tietoja
käytetään yhteiskunnallisen päätöksenteon ja valtakunnallisten linjausten
pohjana. Arviointi antaa tietoa kirjastopalveluiden merkityksestä poliittisen
päätöksenteon pohjaksi myös kuntatasolla, joten kirjastoille arviointi on
välttämätön selviytymiskeino. Oikein käytettynä arviointi onkin mahdollisuus.
(Kekki 1999, 183.) Kirjastojen täytyy osoittaa, että palvelut vastaavat käyttäjien
tarpeita ja saavuttavat tavoitteensa tehokkaasti (Baker 1991, 1).
Myös

kirjaston

käyttäjät

saavat

arvioinnista

tietoa,

joka

on

tärkeää

kansalaisoikeuksien toteutumisen kannalta. Kirjasto- ja tietopalvelujen nopeasti
muuttuvassa toimintaympäristössä kansalaiset haluavat tietoa sekä oman
kuntansa kirjastopalveluiden kehityssuunnasta että tämän peruspalvelun
toteutumisesta ja kehittymisestä alueellisesti ja valtakunnallisesti. (Kekki 1999,
183–184.)
Paikallisesti olennainen osa kirjasto- ja tietopalvelujen laadun parantamista on
itsearviointi, jossa kunta ja sen ylläpitämät kirjastot tarkastelevat tarjoamiaan
palveluja suhteessa toimintaympäristöön. Asiakkaiden tarpeet korostuvat, sillä
tärkeintä on arvioinnin asiakaslähtöisyys, joka edellyttää asiantuntemusta ja
asiakastyytyväisyyttä.
palvelutarpeista

ja

Itsearvioinnin
valituista

kohteet

kehittämisen

määräytyvät

paikallisista

painopisteistä.

Toiminnan

onnistumista mitataan itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisella, minkä
myötä palvelussa ilmenneitä epäkohtia on mahdollista korjata. Arviointi tarjoaa
tosiasioita

toiminnan

kehittämisen

ja

palvelujen

parantamisen

tueksi.

Itsearviointi toimiikin paikallisena laatujärjestelmänä. (Lovio 1999, 189–190.)
Arviointimenetelmänä

voidaan

käyttää

esimerkiksi

erilaisia

laatupalkintokehikoita, Balanced Scorecard -mallia, vertailukehittämistä tai
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henkilöstötilinpäätöstä. Palvelujen laadun arviointiin soveltuvat muun muassa
asiakastyytyväisyyskyselyt. (Miksi arvioida kunnan palveluja? 2002, 63.)
Yksi osa kirjastopalvelujen laatua on palvelujen ja aineiston saavutettavuus,
jolla tarkoitetaan kirjaston tiloihin pääsyä ja aineiston tavoitettavuutta.
Tavoitettavuudella taas tarkoitetaan sitä, miten hyvin asiakas saa käyttöönsä
haluamansa aineiston. Siihen vaikuttavat ohjeet ja opasteet, luettelointi,
sisällönkuvailu, tietokannat, aineiston hyllytys ja hyllyjärjestys sekä uutuuksista
tiedottaminen. Kun arvioidaan laadullisesti aineiston saatavuutta, pyritään siis
selvittämään, kuinka helposti ja nopeasti asiakkaat mielestään löytävät ja
saavat käyttöönsä tarvitsemansa aineiston. (Lovio & Tiihonen 2005, 72, 73.)

4.1 Kaunokirjallisuus arvioinnin kohteena
Arvioinnilla pyritään valvomaan palvelujen laatua ja huolehtimaan kansalaisten
perusoikeuksien toteutumisesta. Kokoelman laatua arvioitaessa voidaan muun
muassa selvittää, miten hyvä kokoelma on, mitä hyvää kokoelma saa aikaan ja
miten hyvin kokoelma tarjoaa asiakkaille heidän haluamaansa aineistoa (Wilen
& Kortelainen 2007, 100). Jo kirjastolaissa asetetaan yleisten kirjastojen
kokoelmille tiettyjä tehtäviä. Yksi niistä on virkistys, jota tarjoaa nimenomaan
kaunokirjallisuus. Uudistuva kirja-aineisto, jossa on sivistyksen, kirjallisuuden ja
taiteen harrastamisen edellytykset, on kansalaisten perusoikeus. (Kirjastolaki
4.12.1998/904.) Kokoelmalta vaaditaan myös syvyyttä, mikä korostuu lain
lisäksi opetusministeriön julkaisuissa. Kirjastolaissa kokoelmalle asetetaan
perustavoitteet, joita muut tahot täsmentävät etenkin kaunokirjallisuuden osalta.
Jotta voitaisiin varmistua siitä, että kokoelma täyttää sille asetetut tavoitteet ja
palvelee käyttäjiä, kokoelmaa on arvioitava (Wilen & Kortelainen 2007, 102).
Kirjastopoliittisen ohjelman 2001–2004 (Koivunen, Kekki, Haavisto & Heinisuo
2001, 68) vision mukaan tietoyhteiskuntaan kuuluvat olennaisena osana tarinat
ja

elämyksellinen

aineisto.

Yleinen

kirjasto

visioidaankin

omakielisen

kulttuuriperinnön välittäjäksi ja monikulttuurisuuden tukijaksi, joka tarjoaa tietoa
muistakin kulttuureista. Lisäksi kirjasto sosiaalistaa monipuoliseen lukutaitoon ja
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tukee sitä. Kirjastolla onkin ainoana laitoksena Suomessa pitkäjänteisesti
hankittua,

valikoitua

kaunokirjallisuusaineistoa,

jonka

saatavuus

on

välttämätöntä luku- ja kirjoitustaidon ja kulttuurin kokonaisuuden ylläpitämiseksi.
Perinteinen kirjakokoelma tarjoaa elämyksiä, virkistystä ja opiskelun ja
tietopalvelun välineitä. Kaunokirjallisuus ja lehdet ovat myös osa tietopalvelua.
Yleisen

kirjaston

pitkäjänteisesti

minimipalvelutaso

rakennettua,

tietoyhteiskunnassa

ajantasaista,

aineistokokoelmaa,

joka

sisältää

kertomakirjallisuutta.

Palvelujen

systemaattisesti

painettua

lähtökohtana

edellyttää

ovat

järjestettyä

kirjallisuutta,

etenkin

kuntalaisten

tarpeet.

Käyttäjän näkökulman tulisikin olla keskeinen, ja paikallisella tasolla tavoitteena
ovat omien asiakkaiden tarpeiden mukaan muuttuvat kirjasto- ja tietopalvelut.
(Koivunen ym. 2001, 112, 119.)
Myös kirjastostrategiassa 2010 (2003, 10,11, 21) korostetaan yleisen kirjaston
asemaa ainoana kaunokirjallisuuden asiantuntijaorganisaationa. Kirjasto on
sivistyksellisten ja kulttuuristen sisältöjen välittäjä sekä paikallinen ja alueellinen
kulttuuri- ja tietokeskus perinteisessä ja digitaalisessa ympäristössä. Kirjasto on
keskeisin

sivistys-

ja

kulttuuripalvelu,

joka

palvelee

käyttäjän

tarpeita

kohdennetusti, ja näin sen vaikuttavuus oppimiseen, opetukseen ja aktiiviseen
kansalaisuuteen on laaja.
Kirjaston kehittämisohjelmasta 2006–2010 (2006, 8, 15, 17, 25) nousee esiin
kirjaston

peruspalveluluonne.

Monipalvelukeskus-kehityksestä

huolimatta

ensisijainen tehtävä on kirjasto-osaaminen. Lisäksi ainoastaan kirjastoista on
laajasti

saatavilla

kaunokirjallisuutta.

Kirjastoissa

tuleekin

vähenevistä

aineistomäärärahoista huolimatta olla alueittain sopivat, hyvin järjestetyt ja
ajantasaiset kokoelmat. Asiakkaita on pystytty palvelemaan seudullisella
yhteistyöllä ja yhteisesti luoduilla kuljetuksilla, mutta jokaisen yksittäisen
kirjaston tulee silti uusia aineistojaan ja pyrkiä tarjoamaan riittävän laadukas ja
monipuolinen kirjakokoelma.
Uusi Kirjastopolitiikka 2015 (Kekki, Sulin & Wigell-Ryynänen 2009, 13, 16)
nostaa esiin sisältöjen tuntemuksen ja kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan
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ratkaisevan merkityksen myös kaunokirjallisuuden löytämisessä. Jälleen
korostetaan, että vain yleisessä kirjastossa on saatavilla järjestettynä
monipuolinen

valikoima

kaunokirjallisuutta.

Tiedon

ja

kulttuurin

monipuolisuuden lisäksi kirjastot takaavat myös ajallisen syvyyden, sillä
hektisessä yhteiskunnassa kirjasto edustaa jatkuvuutta, luotettavuutta ja
pitkäjännitteisyyttä.
Erilaisissa opetusministeriön julkaisuissa kaunokirjallisuuden merkitys on
nostettu korostetusti esille ja painotettu sen arvoa tietokirjallisuuden vertaisena.
Esille nousevat myös kokoelman syvyys, monipuolisuus, laajuus ja uusiutuvuus.
Lisäksi kokoelma on järjestettävä siten, että oma asiakas löytää haluamansa
aineiston mahdollisimman helposti, eli laaja ja ajantasainen kaunokirjallinen
kokoelma on järjestettävä käyttöä varten.
Käyttö- ja käyttäjäkeskeisillä kokoelman arviointimenetelmillä on mahdollista
selvittää kokoelman hyödyllisyyttä käyttäjälle. Käyttötutkimuksella saadaan kuva
aineiston lainauskäytöstä, kun taas käyttäjätutkimuksella pyritään saattamaan
aineisto ja käyttäjät paremmin yhteen. Survey-tyyppisellä tutkimuksella,
tavallisimmin kyselyllä tai haastattelulla, määritetään, miten hyvin kirjaston
kokoelmat tyydyttävät käyttäjän tiedontarpeet. Erityisen tärkeäksi käyttäjien
tarpeiden määrittelyn tekee se, että ainoastaan siitä saadaan tietoa kuilusta
nykyisen ja potentiaalisen sekä aktuaalisen ja ideaalisen tilanteen välillä. (Wilen
& Kortelainen 2007, 141, 146, 147.)

4.2 Asiakkaat arvioijina
Kirjaston olemassaolon perusta on asiakkaiden palveleminen, joten arvioinnissa
asiakkaiden

mielipiteet

ovat

erittäin

tärkeitä.

Asiakkailta

on

kerättävä

systemaattisesti ja säännöllisesti tietoa suunnittelun ja kehittämisen tueksi, jotta
muuttuvassa toimintaympäristössä onnistutaan tekemään oikeita asioita
parhaalla mahdollisella tavalla. (Lovio & Tiihonen 2005, 76.)
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Sellaista palvelujen onnistuneisuutta, mikä ei näy tilastoista, voidaan selvittää
keräämällä palaute suoraan asiakkailta tai tekemällä kyselyt suoraan heille.
Tällöin vastaukset heijastavat asiakkaiden palveluihin kohdistamia odotuksia,
vaatimuksia ja asiakkaan itsensä tulkitsemia tarpeita. Asiakkaiden palaute myös
tasapainottaa asiantuntija- ja hallintokeskeisyyttä. Palautteen tulisi olla
mahdollisimman

suoraa

ja

perustua

todelliseen

kokemukseen,

jotta

asiakasarviointia voi pitää luotettavana. Lisäksi sen tulisi kattaa koko
palveluprosessi ja mahdollisimman laaja skaala eri tavalla ajattelevia asiakkaita.
(Lovio & Tiihonen 2005, 76, 77.)
Asiakkaille voi olla vaikeaa arvioida maksuttomia palveluita, sillä heidän ei ole
mahdollista suhteuttaa omia palveluodotuksiaan niiden kustannuksiin. Toisaalta
asiakkaat voivat ajatella, ettei maksuttomiin palveluihin voi kohdistaa samoja
laatuvaatimuksia kuin maksullisiin. Eniten asiakkaat arvioivatkin varsinaisen
asiointiprosessin sujuvuutta, kontaktitilannetta ja henkilökunnan toimintaa.
Kirjaston täytyy itse arvioida muun toimintansa laadukkuus, nopeus ja
ammattitaitoisuus,

jotta

kehittämistoimet

eivät

rajoitu

vain

välittömän

asiakaspalvelun parantamiseen. Asiakaspalaute on kuitenkin mahdollisuuksien
mukaan

huomioitava

palveluja

kehitettäessä,

jotta

asiakkaat

kokevat

pystyvänsä vaikuttamaan. Asiakkaille pitää vastata ja heidän esittämiinsä
seikkoihin pitää reagoida nopeasti. Tämä motivoi asiakkaita antamaan
palautetta. (Lovio & Tiihonen 2005, 77–80.)
Kirjaston kannattaa ehdottomasti hyödyntää asiakaspalautetta, sillä asiakkaiden
odotusten täyttymistä kuvaava tyytyväisyyden mittaaminen on perusteltu pohja
päätöksenteolle.

Kirjaston

on

kuitenkin

täydennettävä

asiakasarviointia

itsearvioinnilla, sillä asiakkaan on vaikea arvioida asiantuntijapalvelun laatua.
Asiakkaiden

näkemykset

kirjastolainsäädännön

suhteutetaan

tavoitteisiin.

ammatillisiin

näkökohtiin

Asiakaspalautejärjestelmät

ja

tarjoavat

kuntalaisille luontevia kansalaisvaikuttamisen kanavia sekä heidän toiveitaan
paremmin vastaavia kirjastopalveluja. (Lovio & Tiihonen 2005, 83–85.)
Opinnäytetyöhöni liittyvässä kyselyssä tarjotaan asiakkaille mahdollisuus
päästä vaikuttamaan hyvin konkreettiseen asiaan, sillä hyllyluokitus ja -järjestys
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vaikuttavat välittömästi ja konkreettisesti asiakkaan kirjastonkäyttöön. Hyvä
järjestys helpottaa ja nopeuttaa kirjastokäyntiä, tekee asioinnista sujuvaa ja
tarjoaa ehkä uusia elämyksiä. Epäkäytännöllinen hyllyjärjestys taas aiheuttaa
sen, että asiakas vaeltelee ympäri kirjastoa eikä löydä etsimäänsä, turhautuu ja
parhaassa

tapauksessa

pyytää

apua

henkilökunnalta.

Pahimmassa

tapauksessa asiakas poistuu pettyneenä ja vihaisena. Useissa tutkimuksissa on
käynyt ilmi, että vain harvat asiakkaat pyytävät kirjaston henkilökunnalta apua
kaunokirjallisuuden hakuun (ks. esim. Spiller 1980; Kurki 1993; Saarti 1995;
Janhunen & Jokikokko 2009).
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5 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTO

Vieremä on noin 4000 asukkaan maalaiskunta Ylä-Savon seutukunnassa,
Pohjois-Savon maakunnan pohjoisosassa, entisessä Itä-Suomen läänissä.
Kantatie 88 kulkee kunnan halki, ja Vieremälle pääsee myös vesitse. Vuonna
1922 perustettu kunta on pinta-alaltaan noin 1000 km² ja väestötiheys on
4,31 as/km². Kyliä Vieremällä on neljätoista, joten alue on melko suuri ja
harvaanasuttu.

(Vieremän

kunta

2010a,

hakupäivä

30.5.2010.)

Kuten

taulukosta 4 huomataan, vuonna 2009 kuntalaisista enemmistö (64 %) oli 15–
64-vuotiaita. Yli 65-vuotiaita oli reilu viidennes eli 21 %. Alle 14-vuotiaita oli
vähiten. Miehiä oli hieman enemmän kuin naisia. (Tilastokeskus 2009,
hakupäivä 3.6.3010.)

TAULUKKO 4. Vieremän kunnan väestö iän ja sukupuolen mukaan vuonna
2009. (Tilastokeskus 2009, hakupäivä 3.6.3010.)

Ikäluokat yhteensä

Sukupuolet yhteensä
3 985

Miehet
2 053

Naiset
1 932

607 (15 %)

301

306

2 535 (64 %)

1 390

1 145

843 (21 %)

362

481

–14
15–64
65–

Tärkeimpiä elinkeinoja kunnassa ovat maa- ja metsätalous, joista saa elantonsa
30 % vieremäläisistä. Vieremä onkin maan kolmanneksi suurin maidontuottaja.
Suurin

teollisuusyritys

on

metsäkoneita

valmistava

Ponsse

Oyj,

joka

alihankkijoineen on alueella merkittävä työllistäjä. Vieremän teollisuuselämässä
aktiivisia toimijoita ovat myös muun muassa Finnritilä Oy, Lujabetoni Oy ja
Jokeri-Talot Oy. Finnritilä toimii metallialalla, Lujabetoni valmistaa muun
muassa pihakiviä ja kaivonrenkaita ja Jokeri-Talot tuottaa elementti- ja
valmistaloja. (Vieremän palveluopas 2010 2010, 2.)
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Vieremältä löytyy myös vahva kulttuuriperintö. Kirjallisuuden kentältä alueella
ovat vaikuttaneet Juhani Aho, Kauppis-Heikki ja runoilija Kalervo Hortamo.
Tuula Hortamo ja metropoliitta Panteleimon taas ovat esimerkkejä nykypäivän
kirjailijoista. Myös sarjakuvataiteilija Jyrki Nissinen on vieremäläissyntyinen.
Paikkakunnan kulttuuria monipuolistamassa ovat olleet myös kuvanveistäjä Eva
Ryynänen ja kuvataiteilija Jaakko Rönkkö. Nykyään kulttuurista vastaavat muun
muassa kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, matkailutoimi ja
nuorisotoimi. Ne järjestävät erilaisia tilaisuuksia, näyttelyitä, kursseja ja retkiä
eri-ikäisille

kuntalaisille.

korkeatasoisia

Vieremän

pianoiltoja,

seurakunta

puolestaan

kirkkokonsertteja,

järjestää

kirjallisuus-

ja

kirjoittajaseminaareja sekä luentoja. (Vieremän kunta 2010b, hakupäivä
30.5.2010.)
Kirjastolaitoksen historia alkaa Vieremällä kansakoulujen perustamisen myötä
jo 1800-luvun loppupuolella, ja seuraavan vuosisadan alussa yhdistykset ja
kerhot perustivat kirjastoja. Toimikunta kunnallisen kirjaston perustamiseksi
asetettiin 1923. Seuraavana vuonna kantakirjaston eli pääkirjaston avaamiseksi
myönnettiin 3000 markan rahoitus ja perustettiin erityinen kirjastolautakunta.
Vuoteen 1927 mennessä oli kylille perustettu jo neljä piirikirjastoa. (Vieremän
kirja 1983, 277.)
Sivukirjastot lakkautettiin kahta lukuun ottamatta vuonna 1971, jolloin hankittiin
ensimmäinen kirjastoauto. Toinen kirjastoauto hankittiin 1984, minkä myötä
sivukirjastoista vähitellen luovuttiin. Viimeinenkin sivukirjasto lakkautettiin 1996,
ja vuonna 2008 saatiin jälleen uusi kirjastoauto. Pääkirjasto toimi aluksi
kunnantalon yläkerrassa, mutta vuonna 1968 kirjasto muutti ajanmukaisiin,
koulun käytöstä vapautuneisiin tiloihin. Nämäkin tilat jäivät vähitellen ahtaiksi, ja
vuonna 2002 kirjasto muutti jälleen uusiin, varta vasten rakennettuihin tiloihin,
joista löytyy lehtisali, näyttelytila, kokoushuone, musiikinkuuntelumahdollisuus ja
kuusi asiakaspäätettä internet-yhteyksillä. (Vieremän kirjasto. Esite.)
Nykyisin

kirjasto

on

kuntalaisten

runsaasti

käyttämä

olohuone,

jossa

järjestetään monenlaisia näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjasto toimii esimerkiksi
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kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikkana. Fyysisiä kirjastokäyntejä on koko
uuden kirjaston ajan ollut vuosittain yli 40 000, ja myös vuonna 2009 asiakkaita
kävi lähes 42 000. Lainaajia oli noin 1500, mikä tarkoittaa noin 35 %
kuntalaisista. Luku on yleisen suuntauksen mukaan valitettavasti laskeva. Sen
sijaan verkkokäynnit lisääntyivät viime vuonna huimasti vuoden 2008 reilusta
42 000 kävijästä 116 000:een. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2010b,
hakupäivä

30.5.2010.)

PallasPron

seurantaohjelman

mukaan

Vieremän

kirjastolla oli vuonna 2009 kaikkiaan asiakkaita eli kirjastokortin omistajia noin
3700 (hakupäivä 15.10.2010).
Taulukosta 5 näkyy Vieremän kunnankirjaston kokoelmien, hankintojen ja
lainauksen jakautuminen aineistojen mukaan vuonna 2009. Kokoelmiin kuului
vuonna 2009 noin 53 000 nidettä, joista 34,9 % oli aikuisten kaunokirjallisuutta.
Aikuisten tietokirjallisuutta oli lähes saman verran. Kirja-aineistoja lainattiin
yhteensä 48 465 kertaa, josta aikuisten kaunokirjallisuuden osuus oli suurin
(39,2 %). Aikuisten kaunokirjallisuutta hankittiin 473 nidettä, joka oli 30,2 %
kaikista hankinnoista. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2010c, hakupäivä
30.5.2010.)

TAULUKKO 5. Vieremän kunnankirjaston kokoelmat, hankinnat ja lainaus
vuonna

2009.

(Suomen

yleisten

kirjastojen

tilastot

2010c,

hakupäivä

30.5.2010.)
Kokoelmat

Hankinnat

Kpl

%

Kpl

Lainaus
%

Kpl

%

Kirjat yhteensä

52 909 100,00 %

1 565 100,00 %

48 465

100,00 %

Suomenkieliset kirjat

52 155

98,57 %

1 553

99,23 %

48 306

99,67 %

120

0,23 %

1

0,06 %

21

0,04 %

Ruotsinkieliset kirjat
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Muunkieliset kirjat

634

1,20 %

11

0,70 %

138

0,28 %

Aikuisten kirjat

36 796

69,55 %

871

55,65 %

28 917

59,67 %

Lasten kirjat

16 113

30,45 %

694

44,35 %

19 548

40,33 %

Kaunokirjat

33 021

62,41 %

1 123

71,76 %

37 263

76,89 %

Tietokirjat

19 888

37,59 %

442

28,24 %

11 202

23,11 %

Kaunokirjat, aikuiset

18 467

34,90 %

473

30,22 %

18 983

39,17 %

Tietokirjat, aikuiset

18 329

34,64 %

398

25,43 %

9 934

20,50 %

Kaunokirjat, lapset

14 554

27,51 %

650

41,53 %

18 280

37,72 %

1 559

2,95 %
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2,81 %

1 268

2,62 %

Tietokirjat, lapset

Kaunokirjallisuutta on Vieremän kunnankirjastossa jaettu Rutakko-verkon
yhteisen luokittelun mukaisesti seitsemään sisällön mukaiseen hyllyryhmään.
Ryhmät ovat dekkarit, eräkirjat, fantasia, romantiikka, scifi, sotakirjat ja
uskonnolliset romaanit. Lisäksi omina hyllyryhminään ovat isotekstiset, kaskut ja
selkokirjat.

Muu

kertomakirjallisuus

on

yhdessä

aakkosjärjestyksessä.

Hyllyluokat kuuluvat valtakunnallisiin fiktiivisen aineiston lisäluokkiin, joiden
kuvauksia on käytetty Rutakko-verkon hyllyluokkien sisältöjen kuvauksien
apuna. PallasPro-seurantaohjelman mukaan aineisto jakautuu alaluokkiin
taulukon 6 mukaisesti. Taulukon toisessa sarakkeessa on lainojen lukumäärä
vuoden 2010 alusta hakupäivään (15.10.2010), joten taulukosta näkyy myös
kokoelman ja lainauksen suhde.
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TAULUKKO 6. Hyllyluokkiin kuuluvien teosten määrä ja lainojen lukumäärä
vuoden 2010 alusta (PallasPro, hakupäivä 15.10.2010.)
Hyllyluokka

Teokset

Lainojen lukumäärä

kpl

vuoden 2010 alusta

84.2DEK

1321

1822

84.2ERÄ

336

381

84.2FAN

93

427

84.2RAK

1102

2257

84.2SCI

170

71

84.2SOT

466

628

84.2USK

255

167

PallasPron

seurantaohjelmasta

saaduista

tilastoista

selviävät

myös

lainatuimmat ja varatuimmat teokset vuoden alusta hakupäivään. Molemmissa
ryhmissä näkyy paikallisuus ja asiakaskunnan naisvaltaisuus. Kymmenen
lainatuimman teoksen joukossa on muun muassa viisi rakkausromaania, kaksi
paikallista teosta (Mansikkapaikka ja Tapahtui jouluaattona) ja yksi dekkari
(Taulukko 7). Lainatuimmat teokset ovat lähinnä vuosina 2009 ja 2010
ilmestyneitä uutuuksia, ainoastaan Sofi Oksasen Puhdistus (2008) ja Anneli
Kivelän Kotiin Katajamäelle (2007) ovat vanhempia.

TAULUKKO 7. Kymmenen eniten lainattua teosta vuoden 2010 alusta.
(Pallaspro, hakupäivä 15.10.2010.)
Teos

Tekijä

Hyllyluokka

Mansikkapaikka

kirjoittajaryhmä Karsikon

84.2

Kokoelma lapsuudesta
Morsiuskesä

Enni Mustonen

84.2RAK

Nappikaupan naiset

Tuija Lehtinen

84.2RAK

Tapahtui jouluaattona

metropoliitta Panteleimon

84.2

Puhdistus

Sofi Oksanen

84.2

Pihkovan kellot

Laila Hirvisaari

84.2
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Kotiin Katajamäelle

Anneli Kivelä

84.2RAK

Kadotetut

Marko Kilpi

84.2DEK

Muistot

Pirjo Rissanen

84.2RAK

Katajamäellä kuohuu

Anneli Kivelä

84.2RAK

Vuoden

2010

varatuimpien

teosten

joukossa

on

lähinnä

uutta

viihdekirjallisuutta. Kolme varatuinta teosta ovat Enni Mustosen Lapinvuokko
(84.2RAK), Tuija Lehtisen Kolme miestä netissä (84.2RAK) sekä Leena
Lehtolaisen

Minne

tytöt

kadonneet

(84.2DEK).

Seuraavana

kertomakirjallisuuden teoksena on Ilkka Remeksen Shokkiaalto (2010). Muuten
lista koostuu tietokirjallisuudesta. Huomattavaa on aineistojen kotimaisuus
molemmissa tilastoissa. Kolmenkymmenen tänä vuonna lainatuimman teoksen
listalla on ainoastaan yksi käännetty teos (Liza Marklundin Elinkautinen
84.2DEK). (PallasPro, hakupäivä 15.10.2010.)
Kaunokirjallisuus

on

kirjastossa

järjestetty

siten,

että

suomenkielisen

kertomakirjallisuuden luokka 84.2 alkaa sisään tullessa ensimmäiseltä hyllyltä.
Kyseisen luokan jälkeen sijoittuvat genreluokat (ks. Liite 3). Luokan 84.2
loputtua alkavat rakkausromaanit, sitten siirrytään dekkarihyllyyn, jonka toisella
puolella ovat eräkirjat, fantasia, scifi ja sotakirjat. Uskonnolliset romaanit
jatkuvat seuraavaan hyllyyn, ja niiden loputtua alkaa tietokirjallisuus. Hyllyjen
päädyissä on kyltit, joissa lukee luokan koko nimi. Samoin hyllyluokan alkaessa
on opaste hyllyn reunassa.

Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko
Vieremän kunnankirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon, jossa on
yhteensä kahdeksan kuntaa. Vieremän lisäksi mukana ovat Iisalmen ja
Kiuruveden

kaupunginkirjastot,

Keiteleen,

Lapinlahden,

Pielaveden

ja

Sonkajärven kunnankirjastot sekä Varpaisjärven ja Sukevan lähikirjastot.
Vuonna 1991 aloitetulla yhteistyöverkolla ei ole virallista johtajaa, mutta
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Sonkajärven kirjastonjohtaja toimii puheenjohtajana kirjastoverkon kokouksissa,
joita on noin kymmenen vuodessa. (Sirviö-Lappalainen & Haaksiala 2008, 4.)
Kirjastoverkkoa perustettaessa tarkoituksena oli yhteisen tietojärjestelmän
luominen

lainauksenvalvontaan

ja

tietopalveluun

sekä

päällekkäistyön

välttäminen aineistorekisterin luomisessa ja ylläpidossa. Kirjastoilla onkin
yhteinen aineistotietokanta, jonka perustana ollutta Iisalmen aineistotietokantaa
on täydennetty muiden kirjastojen aineistoilla, sekä yhteinen lainaajarekisteri.
(Sirviö-Lappalainen & Haaksiala 2008, 4.) Kirjastoverkolla on myös yhteisiä
sähkökirjoja. Sama kirjastokortti käy kaikissa verkkoon kuuluvissa kirjastoissa,
ja samoin aineistoa voi palauttaa kaikkiin Rutakko-kirjastoverkon kirjastoihin.
Aineistoa

toisesta

Rutakko-verkon

kirjastosta

voi

tilata

maksullisena

verkkolainana omaan kirjastoon. Kuljetuksia on kerran viikossa. Asiakas voi
tietokannan kautta tehdä tilauksen itsekin. (Iisalmen kaupunki 2010, hakupäivä
2.6.2010.)
Suurin vastuu verkon toiminnasta on Iisalmen kaupunginkirjastolla, joka on
verkon kirjastoista suurin. Se esimerkiksi käytännössä tekee suurimman osan
luetteloinnista, koska sillä on suurimmat hankintamäärärahat ja hankinnat.
Iisalmen

kaupunki

myös

tuottaa

atk-palvelut,

mikä

on

yhteisen

kirjastojärjestelmän (PallasPro) ohella merkittävimpiä verkon hyötyjä. Lisäksi
kirjastoverkon asiantuntemus ja ammattitaito ovat kaikkien yhteisessä käytössä.
Hankinnassakin tehdään yhteistyötä pyytämällä yhteiset tarjoukset. (SirviöLappalainen & Haaksiala 2008, 4.)
Yhteistyö tarjoaa muitakin etuja. Esimerkiksi opetusministeriön avustuksia
voidaan hakea yhteisesti. Yhdessä on teetätetty Lasten netti -internetsivusto ja
Nuorten netti on tekeillä. Lisäksi Lukuvelho-kirjadiplomi toteutetaan koko
kirjastoverkon yhteistyönä, ja kirjalistojen päivittämisestä huolehtii Iisalmen
kaupunginkirjasto, jolla on muun muassa oma kirjastonhoitaja lasten- ja nuorten
osastolla.
Myös luokituksia kehitetään yhteistyönä, mutta käytännön toteutus vaihtelee
hieman. Jokaisessa kirjastossa on tarroitettu hyllyluokkiin kuuluvat teokset,
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mutta kaikissa verkon kirjastoissa ei ole siirretty kaikkia kertomakirjallisuuden
genreluokkia

omiin

hyllyihinsä.

Esimerkiksi Kiuruvedellä

romantiikka ja

uskonnolliset romaanit ovat muun kertomakirjallisuuden joukossa tarroitettuna.
Luokkatunnus

kuitenkin

sijaintitietomerkintänä

näkyy

84.2RAK,

yhteisessä
vaikkei

tietokannassa

kyseisessä

esimerkiksi

kirjastossa

fyysistä

rakkausromaanien hyllyä olisikaan. Tämä saattaa aiheuttaa asiakkaille
hämmennystä, jos on tottunut asioimaan kirjastossa, josta kyseinen hylly löytyy.
Kirjastoissa on lisäksi omiakin käytäntöjä. Esimerkiksi Kiuruvedellä on erotettu
asiakkaiden toivomuksesta novellit omaksi hyllyluokakseen. Luokkaan kuuluvat
teokset on merkitty väritarralla. Sonkajärvellä taas on asiakkaiden toiveesta
eroteltu kauhukirjallisuus omaksi ryhmäkseen. (Koukkari 2010, 1–5.)
Rutakko-verkon

käytäntö,

jossa

osa

kokoelmasta

hyllytetään

omiin

ryhmiinsä ja loput jätetään yksiin aakkosiin, on vuonna 2006 yleisille kirjastoille
tehdyn kyselyn mukaan yleisin käytäntö, jota 78 % kirjastoista toteuttaa.
Yleisimmin hyllyluokkia on 4–6. Myös käytäntö, jonka mukaan ryhmittely näkyy
kokoelmatietokannassa

luokan

yhteydessä

numero-

ja

kirjainnotaationa

(esimerkiksi 84.2DEK), on yleisin tapa, joka on käytössä 28 %:ssa kirjastoista.
Kyselyn perusteella kirjastojen erilaiset kertomakirjallisuuden luokitus- ja
ryhmittelykäytännöt

eivät

vaikuta

juuri

mitenkään

kirjastojen

väliseen

yhteistyöhön, kuten esimerkiksi järjestelmäyhteistyöhön, kirjastokimppoihin tai
asiakkaiden orientoitumiseen. (Kysely kaunokirjallisuuden luokituksesta 2006,
2–3, 13–14.)
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6 KYSELY VIEREMÄN KUNNANKIRJASTOSSA

6.1 Tutkimusongelmat ja tutkimusmenetelmä
Tutkimukseni tarkoitus on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä aikuisten
kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa, sekä mihin
suuntaan

luokitusta

kannattaisi

tulevaisuudessa

kehittää.

Vieremän

kunnankirjasto toimi työn tilaajana. Seuraavien tutkimuskysymyksien avulla
pyrin

saamaan

tietoa

siitä,

kokevatko

asiakkaat

kertomakirjallisuuden

hyllyluokituksen parantavan kirjaston palvelua.
1. Kuinka paljon genreluokista on apua lukemista etsittäessä?
2. Miten hyvin nykyinen luokitus palvelee asiakkaiden kirjastonkäyttöä?
3. Ovatko opasteet riittävät?
4. Millainen järjestys olisi asiakkaiden mielestä optimaalinen?
Tarkoituksena on siis sekä hyllyluokituksen nykytilanteen kartoittaminen että
tulevaisuusvisioiden hahmottaminen. Tavoitteena on, että tutkimus antaisi
suuntaviivoja kertomakirjallisuuden hyllyluokituksen kehitystyöhön koko YläSavon Rutakko-kirjastoverkossa. Hyllyluokitusta kehitetään kuitenkin koko
verkon yhteistyönä, joten vaikka Vieremän kaltaisessa pienessä kirjastossa ei
välttämättä tarvita kovin pitkälle menevää hyllyluokitusta, esimerkiksi Iisalmen
kaupunginkirjastossa tilanne on jo toinen. Tutkimusta voi mahdollisesti käyttää
kehitystyön

pohjana

esimerkiksi

uusien

hyllyluokkien

muodostusta

pohdittaessa.
Tutkimuksellani

pyrin

kartoittamaan

kunnankirjaston

aikuisten

asiakkaiden

kertomakirjallisuuden

mielipiteitä

Vieremän

hyllyluokituksesta,

joten

tutkimusmenetelmäksi sopi kvantitatiivinen eli tilastollinen tutkimus. Siinä
riittävän

suurella

prosenttiosuuksiin

ja

edustavalla

liittyviä

otoksella

selvitetään

lukumääriin

ja

kysymyksiä, ja tuloksia pyritään yleistämään
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laajempaan

joukkoon

tilastollisen

päättelyn

keinoin.

Kvantitatiivisella

tutkimuksella siis kartoitetaan olemassa oleva tilanne. (Heikkilä 2008, 16.)
Perinteinen kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimustyyppi on survey-tutkimus,
jossa aineistoa kerätään standardoidusti, ja kohdehenkilöt muodostavat otoksen
tai näytteen tietystä perusjoukosta. Keskeinen survey-tutkimuksen menetelmä
on kysely. Kyselyn avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: vastauksia
voidaan saada useilta henkilöiltä ja voidaan kysyä monia asioita. Menetelmä on
tehokas ja tutkijan aikaa ja vaivaa säästävä. Hyvin suunnitellulla lomakkeella
kerätyn aineiston tallennus ja analysointi tietokoneella on nopeaa, ja tiedon
käsittelylle on valmiit tilastolliset analyysitavat ja raportointimuodot. Ongelmia
voi kuitenkin tulla tulosten tulkintavaiheessa. Tutkija ei voi tietää, miten
vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset tai miten huolellisia ja rehellisiä he ovat
olleet. Myöskään vastaajien tietämystä tutkitusta aihepiiristä ei tunneta.
Kyselytutkimusta onkin arvosteltu pinnalliseksi ja teoreettisesti vaatimattomaksi.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 191, 193, 195.)
Standardoidussa kyselyssä kaikki vastaavat täsmälleen samoihin kysymyksiin.
Informoitu kysely on kontrolloidun kyselyn muoto, jossa tutkija jakaa lomakkeet
henkilökohtaisesti paikassa, jossa hänen suunnittelemansa kohdejoukot ovat
tavoitettavissa

henkilökohtaisesti.

Lomakkeita

jakaessaan

tutkija

kertoo

tutkimuksensa tarkoituksesta ja kyselystä sekä vastaa kysymyksiin. (Hirsjärvi
ym. 2009, 193, 196–197.) Paikan päällä tehdyssä kyselyssä vastaajaa
motivoiva aihepiiri, kyselijä ja kyselylomake voivat säästää tutkimusaikaa ja
työvoimakustannuksia. Tutkija saa lomakkeet mukaansa ja voi jatkuvasti
seurata aineiston karttumista ja laatua. (Vilkka 2007, 75.)
Kirjastossa asiakaskysely on tavallisin tapa tutkia asiakkaiden mielipiteitä
palveluista. Parhaiten menetelmä toimii, kun halutaan varmistaa esimerkiksi
joitakin ennalta epäiltyjä ongelmia tai puutteita, joita on mahdollisesti noussut
esiin asiakaspalvelussa. Kokoelma ei esimerkiksi vastaa asiakkaiden tarpeita.
Jos asiakaskyselyssä ongelma osoittautuu yleisemmin huomatuksi, kirjaston
tulee korjata asia mahdollisimman pian. Palvelujen kehittämisen kannalta
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asiakaskyselyllä voi olla hyödyllisempää seurata eri osa-alueita erikseen. (Lovio
& Tiihonen 2005, 81–83.)
Koska tutkimukseni keskittyi aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen ja
vastaajajoukko oli rajattu ainoastaan tätä aineistoa lukeviin asiakkaisiin,
tilastollinen asiakaskysely oli toimiva menetelmä. Tavoitteenani oli saada
kyselyyn 50–70 vastausta, jotta tulos olisi jossain määrin yleistettävissä.
Kyselylomake (Liite 1) käsitti kolme A4-sivua, jotka tulostin kaksipuoleisesti eli
kysely käsitti kaksi yhteen nidottua A4-arkkia. Muutamaa avointa kysymystä ja
kommentointimahdollisuutta lukuun ottamatta kaikissa kysymyksissä oli valmiit
ympyröitävät vastausvaihtoehdot. Suurin osa oli monivalintakysymyksiä, mutta
mukana oli myös strukturoidun ja avoimen kysymyksen välimuotoja, joissa
valmiin vastausvaihtoehdon jälkeen esitettiin avoin kysymys. Lomakkeen
muotoilussa käytin apuna aikaisempia tutkimuksia, kuten Jarmo Saartin (1995)
lisensiaatintyön kyselyitä sekä Janhusen ja Jokikokon (2009) opinnäytetyön
kyselyä.
Testasin lomaketta sekä kirjastoalan opiskelijoilla että vieremäläisillä tavallisilla
kirjastonkäyttäjillä, ja heidän palautteensa perusteella muokkasin lomaketta
vastaajaystävällisemmäksi. Pyrin muun muassa käyttämään mahdollisimman
ymmärrettävää kieltä. Vältin esimerkiksi genre-termin käyttöä, sillä se saatetaan
ymmärtää eri tavoilla. Termillä saattaa myös joidenkin mielessä olla
negatiivinen kaiku, ja näin suhtautuminen koko kyselyyn olisi voinut olla
vastentahtoinen. Koehenkilöt eivät kokeneet kyselyä liian pitkäksi, mutta
iäkkäämmille asiakkaille se saattoi olla liian vaativa, sillä heidän vastauksissaan
oli enemmän tyhjää. Kyselyyn vastanneet pysyivät anonyymeinä, sillä
henkilötietoina tiedustelin ainoastaan ikää ja sukupuolta.
Aloitusseminaarissani esiin nousi idea järjestää pieni käytännön kokeilu kyselyn
tueksi Laakson ja Puukon (ks. luku 3.1. Tutkimuksia ja kokeiluja, 20–21) mallia
mukaillen. Tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat suhtautuvat genreihin,
joita kirjastossa ei tällä hetkellä ole eroteltu. Kun asiakkaat pääsivät
tutustumaan

teoksiin

ja

näkivät,

mitä
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esimerkiksi

huumori-hyllyluokka

käytännössä sisältäisi, he todennäköisesti kykenivät antamaan parempaa
palautetta. Näyttely toimi myös huomion herättäjänä ja kyselylomakkeen
markkinointikeinona.

6.2 Tutkimuksen toteutus
Kysely toteutettiin lomakekyselynä Vieremän kunnankirjastossa 2.–24.6. Olin
itse 2.–11.6. päivittäin paikalla jakamassa lomakkeita ja kertomassa kyselystä.
Muulloin kirjaston henkilökunta mainosti kyselyä lainauksen ja palautuksen
yhteydessä. Lomakkeita oli myös vapaasti saatavana kirjanäyttelyn yhteydessä
sekä lehtilukusalissa. Parhaiten kuitenkin sain vastauksia lähestymällä
asiakkaita

henkilökohtaisesti

ja

selostamalla

heille

kyselyni

suullisesti

informoidun kyselyn tavoin. Kiinnostava aihepiiri ja kyselijä motivoivat vastaajia
varsin hyvin.
Kyselyä pyrittiin myös markkinoimaan etukäteen. Siitä oli ilmoitus internetissä
Vieremän kunnan etusivun uutislistalla ja kirjaston kotisivuilla sekä pieni juttu
Vieremän paikallislehdessä Miilussa (Liite 4). Kirjaston eteisen ilmoitustaululla
ja palvelutiskillä oli myös mainoksia. Lisähoukuttimena vastanneiden kesken
arvottiin 20 euron lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan.
Kysely oli tarkoitettu nimenomaan aikuisten kertomakirjallisuutta lukeville, ja
kohdistinkin pyyntöni lomakkeen täyttämisestä henkilöille, jotka tutkivat
kertomakirjallisuuden hyllyjä tai rakentamaani näyttelyä tai jotka kuuluivat
muuten iältään kohderyhmään. Pelkästään lehtisalissa käyneitä asiakkaita en
pyytänyt osallistumaan kyselyyn.
Kyselyn oheen rakensin jo etukäteen kirjanäyttelyn, jossa esittelin uusia
mahdollisia hyllyluokkia: historiaa, huumoria, jännitystä, kauhua ja novelleja.
Näyttely myös korvasi kirjaston perinteisen Kivaa kesälukemista -näyttelyn.
Koska tavoitteena oli uusien lukukokemusten tarjoamisen lisäksi avata kyseisiä
genrejä niin, että asiakkaat paremmin hahmottaisivat sen mahdollisuudet
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uutena hyllyluokkana, asetin kirjojen yhteyteen myös lyhyet esittelyt jokaisesta
genrestä. Näyttelystä pidettiin ja siitä lainattiinkin paljon.
Valitsin yhdessä Vieremän kirjaston henkilökunnan kanssa näyttelyyn selkeät
genret, jotka oikeasti voisivat olla omina hyllyluokkinaan. Historia, huumori,
kauhu ja novellit ovat YKL:n fiktiivisiä lisäluokkia, joita Rutakko-verkossa ei vielä
ole käytössä, ja nämä luokat jätettiinkin Tuija Sirviö-Lappalaisen ja Elisa
Haaksialan

kirjasto-

kertomakirjallisuuden
kehittämistehtävässä

ja

tietopalvelualan

hyllyluokitus
myöhemmin

erikoistumisopintojen

Ylä-Savon
tarkasteltavaksi

Aikuisten

kirjastoverkossa

-

(Sirviö-Lappalainen

&

Haaksiala, 2008).
Lisäksi mukaan otettiin jännitys, joka etenkin Dan Brownin Da Vinci -koodi
-romaanin (2004) myötä on noussut laajan yleisön tietoisuuteen. 2000-luvulla
amerikkalaisen jännityskirjallisuuden salaliittojen ja terrorismin myötä tekemään
nousuun

liittyy

myös

jännityskirjallisuuden

eurooppalaisen,

renessanssi.

varsin

(Nummelin

monimuotoisen

2007,

25,

27.)

Jännityskirjallisuuden genre on siis laaja ja ehkä yllättävän laadukaskin.
Kirjastossa on paljon aineistoa, joka selkeästi voisi kuulua jännitys-luokkaan,
mutta joka on tällä hetkellä hajallaan aakkosellisesti järjestetyssä kokoelmassa.
Jännitys-genre ei näyttelyssä noudata YKL:n määritelmää, jonka mukaan
luokkaan

kuuluisivat

jännitysromaanit,
poliisikirjallisuus,

jännityskirjallisuus,

kovaksikeitetty

rikoskirjallisuus,

psykologinen

jännityselokuvat,
oikeudenkäyntiromaanit,

jännityskirjallisuus,

romanttinen

jännityskirjallisuus, rikoskirjallisuus, salapoliisikirjallisuus, seikkailukirjallisuus,
suljettu

huone

-kirjallisuus,

vakoilukirjallisuus,

jännitysnovellit

ja

jännityskertomukset (Verkko-YKL 2010, hakupäivä 30.5.2010). Rutakko-verkon
luokka 84.2DEK kattaa suurimman osan tästä aineistosta, joten uusi
mahdollinen jännitysluokka sisältäisi sellaisen jännityskirjallisuuden, joka ei
kuulu Rutakko-verkon luokkaan 84.2DEK.
Myös urheilu, kotirintama ja maaseutu olivat harkittuja aihepiirejä, mutta luokat
jäisivät todennäköisesti liian pieniksi. Lisäksi niiden määrittely on hankalahkoa,
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sillä esimerkiksi maaseutu-aiheiset teokset saattavat usein olla vaikkapa
romantiikkaa. Totesimmekin, että kyseisiä sisältöjä lienee paras tuoda esiin
muun muassa näyttelyissä tai aiheluetteloissa, kuten Laakso ja Puukko (1992)
artikkelissaan

ehdottavat.

Myös

klassikoita

harkittiin,

mutta

käsitteen

epäselvyyden ja kiistanalaisuuden vuoksi siitä luovuttiin. Kiinteää klassikkohyllyluokkaa ei ole juuri käytössä yleisissä kirjastoissa (ks. esim. Taulukko 1
Juntusen & Saartin tutkimustuloksista sivulla 17–18), mutta kuitenkin
näyttelyissä tai listauksissa voisi nostaa esiin vaikkapa palkintoja saaneita
teoksia. Esimerkiksi Finlandian, Nobelin tai Valtion kirjallisuuspalkinnon saaneet
teokset

voisivat

kiinnostaa

asiakkaita.

Listauksia

löytyy

esimerkiksi

Kirjallisuuspalkinnot Suomessa -teoksesta.
En tässä vaiheessa tehnyt kovin syvällistä analyysiä genreistä, vaan tyydyin
poimimaan näyttelyaineistoa lähinnä lajin selkeimpien kirjailijoiden teoksista.
Burgess ehdottaa, että moni lukija, joka etsii esimerkiksi Horleria, haluaa
nimenomaan jännitystä. Hull taas tarkoittaa sheikkejä ja Binns villihevosia ja
kuudestilaukeavia. Tekijännimet siis tarkoittavat nimenomaan tietyntyyppistä
kirjallisuutta. Asiakkaat vain ovat niin tottuneita käyttämään nimenomaan
kirjailijan nimeä yleisenä hakuperusteena ja standardina, että nimen taakse
kätkeytyvä tarve, esimerkiksi jännityksen kaipuu, saattaa asiakkaalta itseltään
jäädä tiedostamatta. Ilman apua esimerkiksi Horlerin lukija saattaakin jäädä
ilman luettavaa, jos kaikki kirjailijan teokset ovat lainassa tai jo luettu. (Burgess
1936, 179.) Suomessa esimerkiksi Arto Paasilinna tarkoittaa huumoria, Ilkka
Remes jännitystä ja Anni Polva ja Tuija Lehtinen taas romanttista naisviihdettä.
Kirjailijoiden

nimet

siis

käytännössä

määrittelevät

kaunokirjallisuuden

sisällölliset kategoriat, sillä kirjallinen keskustelu mainonnasta kritiikkiin käydään
hyvin tekijäkeskeisesti. Tämä tapa olisi kuitenkin Burgessin mukaan syytä
murtaa

ja

korvata

ainakin

kirjastoissa

enemmän

sisältöä

kuvaavalla

luokituksella. (Burgess 1936, 179.)
Lukijat siis Burgessin (1936, 179) mukaan ymmärtävät määrityksen, jossa
genret

täsmentyvät

ja

konkretisoituvat

tekijöiksi,

joten

noudatan

tekijäkeskeisyyttä omassa kokeilussani sen hämäävyydestä ja rajoittavuudesta
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huolimatta. Taulukossa 7 täsmennän genreä muutamien esimerkkikirjailijoiden
avulla, joiden teoksia asetin näyttelyyn. Pyrin valikoimaan mahdollisuuksien
mukaan sekä kotimaisia että ulkomaisia kirjailijoita monipuolisen kattauksen
tarjoamiseksi.

TAULUKKO 7. Uudet mahdolliset hyllyluokat ja esimerkkejä näyttelyssä esillä
olleista teoksista.
Luokka

Esimerkkikirjailija

Historia

Alexandre Dumas vanhempi, Jan Guillou, Laila Hirvisaari,
Conn Iggulden, Christian Jacq, Colleen McCullough, Walter
Scott, Pirjo Tuominen, Leila Tuure, Kaari Utrio, Mika Waltari

Huumori

Simo Frangén, Giovanni Guareschi, Veikko Huovinen, Simo
Hämäläinen, Kalle Isokallio, Eric Malpass, Sinikka Nopola,
Arto Paasilinna, Martin Woodhouse

Jännitys

Dan Brown, John le Carre, Lincoln Child, Tom Clancy, Mary
Higgins Clark, Robin Cook, Ian Fleming, John Grisham,
Robert Ludlum, Alistair Maclean, Ilkka Remes, Sidney Sheldon

Kauhu

Thomas Harris, Stephen King, Ira Levin, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, R.L. Stevenson, Bram Stoker

Novellit

Juhani Aho, Ernest Hemingway, Antti Hyry, Tove Jansson,
Guy de Maupassant, Veijo Meri, Joni Skiftesvik, Anton Tsehov

Tuloksien analysoinnin yhteydessä tein Rutakko-verkkoon kuuluville kirjastoille
lyhyen sähköpostikyselyn (Liite 2), jolla selvitin nykyisen hyllyluokituksen käytännön toteutusta ja toimivuutta sekä kirjastojen suhtautumista kertomakirjallisuuden luokitteluun. Kaikki kirjastot, Lapinlahden kunnankirjastoa lukuun ottamatta, vastasivat kyselyyn. Tarkoituksena oli ainoastaan saada lyhyesti taustatietoja analysoinnin tueksi, joten kyselylomake oli hyvin lyhyt, ja korostin kirjastoillekin lyhyiden vastausten riittävän. Lähetin kyselyn kirjastojen yleisiin sähkö53

posteihin ja pyysin kirjastoja joko pohtimaan asiaa yhdessä tai valtuuttaamaan
tietyn henkilön, esimerkiksi kaunokirjallisuudesta vastaavan henkilön tai kirjaston johtajan, vastaamaan kirjaston puolesta. Halusin kuitenkin vain saada pikaisen yleiskatsauksen kirjastojen tilanteesta, joten en pitänyt vastaajan henkilöllisyyttä oleellisena. Vieremän kunnankirjaston henkilökunnan kanssa keskustelimme molempien kyselyjen tuloksista tarkemmin. Vertaan heidän mielipiteitään
tuloksiin Johtopäätökset-luvussa.

6.3 Kyselyn tulokset
Sain asiakaskyselyyn yhteensä 83 täytettyä lomaketta, joista jouduin hylkäämään yhden puutteellisesti täytetyn lomakkeen. Suurin osa lomakkeista oli täytetty huolellisesti, mutta varsinkin iäkkäämpien vastaajien lomakkeissa oli jonkin
verran tyhjää etenkin paljon vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä 5, 6, 10 ja
11 (Liite 1). Mahdollisesti vastaajat olivat vain jättäneet tyhjiksi kohdat, joihin
tarkoittivat vastata ”en koskaan”, mutta en kuitenkaan ole tehnyt tuloksia analysoidessani tällaisia oletuksia, vaan jätin tyhjät kohdat tyhjiksi myös analyysivaiheessa. Tuloksien analysointiin käytin Microsoft Office Excel
-taulukkolaskentaohjelmaa.

Taustatiedot
Analysoituja lomakkeita oli siis 82 kappaletta. Vastaajista 76 % oli naisia ja 24
% miehiä. Vuonna 2007 tehdyssä asiakaskyselyssäkin (Kirjastopalvelut Vieremällä 2007, 1) alle viidennes oli miehiä. Suhteet siis pysyivät samoina, vaikka
yritin tietoisesti panostaa miespuolisten vastaajien hankkimiseen. Naiset kuitenkin lukivat miehiä enemmän kaunokirjallisuutta. Useimmat miehet, joita pyysin
vastaamaan kyselyyni, ilmoittivat, etteivät lue kaunokirjallisuutta. Tällöin he eivät
kuuluneet kyselyni kohderyhmään eivätkä siis täyttäneet lomaketta.
Kyselyyni osallistuneet miehetkään eivät olleet yhtä innokkaita kaunokirjallisuuden lukijoita kuin naiset. Kukaan miehistä ei lukenut kaunokirjallisuutta päivittäin, mutta toisaalta 45 % luki viikoittain. Neljännes miehistä luki kaunokirjalli54

suutta kuukausittain ja toinen neljännes harvemmin kuin kerran kuussa. Tästä
huolimatta miehet kuitenkin olivat melko aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Heistä 55
% kävi kirjastossa viikoittain, mikä eroaa kuviossa 2 esitetystä kaikista
vastaajista lasketusta jakaumasta.
Lomakkeen täyttäneiden ikäjakauma oli laaja ja monipuolinen: nuorin vastaaja
oli 13-vuotias ja vanhin 80-vuotias (Kuvio 1). Vastaajien keski-ikä jäi 46 vuoteen, vaikka Vieremällä on paljon vanhuksia, mikä näkyy myös kirjastossa ja
kuviossa 1. Yli 60-vuotiaita vastaajia oli kolmannes, mutta toisaalta yli 40 %
vastaajista oli alle 39-vuotiaita, mikä tasapainottaa ikäjakaumaa.

KUVIO 1. Vastaajien ikäjakauma.

Vastaajat olivat melko aktiivisia kirjaston käyttäjiä (Kuvio 2). Suurin osa
vastaajista käy Vieremän kirjastossa kuukausittain. Vastaajista 38 % ilmoitti
käyvänsä viikoittain ja vain 13 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mukana
oli myös muutamia kesälomalaisia, jotka asioivat Vieremän kirjastossa hyvinkin
harvoin. Yksikään vastaaja ei asioinut kirjastossa päivittäin, mikä johtunee siitä,
että ainoastaan lehtisalia käyttäneet asiakkaat eivät osallistuneet kyselyyn.
Kaunokirjallisuutta lainataan yleensä kerralla enemmän, ja romaanin parissa
viivähdetäänkin pidempään.
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KUVIO 2. Kuinka usein vastaajat käyvät Vieremän kunnankirjastossa.

Asiakkaat eivät siis hae joka päivä uutta luettavaa, vaikka vastaajista lähes
neljännes lukeekin kaunokirjallisuutta päivittäin (Kuvio 3). Kuviosta 3 on
nähtävissä, että vastaajat ovat muutenkin ahkeria lukijoita. Enemmistö
vastaajista lukee kaunokirjallisuutta viikoittain, ja vain 15 % ilmoitti lukevansa
kaunokirjallisuutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kyselyyn osallistui
ainoastaan kaunokirjallisuuden lukijoita, joten lomakkeessa ei edes ollut
vaihtoehtoa ”en koskaan lue kaunokirjallisuutta”. Ei olisi ollut mielekästä
tiedustella romaaneita lukemattomilta henkilöiltä mielipiteitä siitä, miten ne on
kirjastossa järjestetty.

KUVIO 3. Kaunokirjallisuuden lukutiheys.
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Kaunokirjallisuuden etsiminen ja löytäminen
Vastaajat etsivät kaunokirjallisuutta sekä aihepiirin, kirjan nimen että kirjailijan
perusteella (Kuvio 4). Useimmin lukemista etsitään tekijän mukaan, mikä onkin
vakiintunein ja perinteisin tapa valita kaunokirjallisuutta. Myös aihepiirin mukaan
etsitään hyvin usein. Aihepiiriä ja kirjailijaa käytetäänkin hakuperusteena lähes
yhtä paljon. Kirjan nimi sen sijaan oli usein perusteena vain neljänneksellä
vastaajista, mutta 55 % vastaajista etsii kirjan nimen mukaan joskus. Vastaajat
eivät ole kokonaan sulkeneet pois mitään hakuvaihtoehtoa, sillä ”en koskaan”
-vastauksia oli vähän. Kuitenkin vastaajat, jotka esimerkiksi eivät mielestään
koskaan etsi kaunokirjallisuutta aihepiirin mukaan, ilmoittivat kysymyksessä 10
(Liite 1) käyttävänsä ainakin yhtä kertomakirjallisuuden hyllyluokkaa, joten
mahdollisesti aihepiirin en koskaan -vastausten osuus (6 %) johtuu osittain siitä,
etteivät vastaajat ole ymmärtäneet kysymystä.

KUVIO 4. Kaunokirjallisuudet hakuperusteet.

Saartin

tutkimuksessa

hyllyluokitukseen

tekijän

siirtymistä.

Kun

nimi

oli

kokoelma
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tärkein
on

hakuperuste
pääsanan

ennen

mukaisessa

aakkosjärjestyksessä, lukemisen löytäminen edellyttääkin kirjailjan tietämistä.
Tekijän nimen suosiota hakuperusteena lisää sekin, että kirjallisuutta
markkinoidaan pääasiassa kirjailijoiden nimillä. Kun aakkosellinen järjestys
puretaan, myös hakustrategiaa täytyy muuttaa. Asiakkaiden hakustrategiat
olivatkin muuttuneet Lohtajan ensimmäisen ja toisen kyselyn välillä asiakkaiden
tottuessa uuteen kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen. Ensimmäinen kysely
tehtiin puoli vuotta muutoksen jälkeen ja toinen noin kolme vuotta myöhemmin,
jolloin aiheenmukaisesta hyllyluokasta oli tullut tärkein hakuperuste tekijän
nimen tilalle. (Saarti 1996, 85.)
Janhusen ja Jokikokon Oulun kaupunginkirjastossa tekemässä kyselyssä
selvisi, että kaunokirjallisuuden lukijat tietävät lähes aina kirjastoon tullessaan,
millaista kaunokirjallisuutta haluavat lukea. Yli 60 % vastaajista tiesi yleensä,
minkälaisia teoksia haluaa lainata. Janhusen ja Jokikokon mukaan asiakkailla
vaikuttaa usein olevan selvä käsitys heitä kiinnostavasta kirjallisuudesta tai
etsimistään teoksista. Suosituin hakutapa Oulussa oli katsella kirjoja hyllyistä,
johon

turvautui

73

%

vastaajista.

Muita

vaihtoehtoja

olivat

haku

verkkokirjastosta (48 %) sekä tietopalvelun käyttö (16 %). (Janhunen &
Jokikokko 2009, 45–46, 48.) Selailun suosio on havaittavissa myös Vieremällä
(Kuvio 5).
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KUVIO 5. Kaunokirjallisuuden hakutavat

Kuten kuviosta 5 käy ilmi, kaunokirjallisuutta valitaan useimmiten uutuus- ja palautushyllyistä sekä muuten esillä olleista, esimerkiksi näyttelyistä ja hyllynpäätyihin kiinnitetyistä telineistä. Suoraan aakkosista luokasta 84.2 (suomenkielinen
kertomakirjallisuus) etsiminen on vähiten suosittu selailumenetelmä. Viidennes
vastaajista ilmoitti, ettei koskaan etsi kaunokirjallisuutta kyseisellä tavalla. Erillisten hyllyluokkien selailu on selvästi suositumpaa, sillä 34 % katselee niitä usein
ja 54 % joskus.
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Myös Saartin (1996, 83) tutkimuksessa kävi ilmi, että asiakkaat etsivät lukemista mieluiten hyllyjä selailemalla. Palautus- ja uutuushyllyt olivat suosittuja sekä
Lohtajan että Kuhmon kirjastoissa. Näyttelyiden osuudet lukemisen etsimisessä
sen sijaan jäivät pieniksi. Samankaltaiseen tulokseen päätyivät kyselyssään
myös Janhunen ja Jokikokko (2009, 49). Oulussa kuitenkin eniten teoksia löytyi
suoraan aakkosista omilta hyllypaikoiltaan (76 %). Uutuus- ja palautushyllyjen
osuudet jäivät selvästi pienemmiksi (53 % ja 37 %).
Erään vieremäläisen vastaajan mukaan ”palautushyllystä on niin mukava valita,
kun siinä on kaikkea sekaisin”. Tästä mainitsivat artikkelissaan myös Trott ja
Novak, joiden mukaan asiakkaat aina mieluummin selailevat pienempää kokonaisuutta kuin harhailevat päämäärättä hyllyjen välissä. Esimerkiksi uutuushyllyn suosio perustuu osin siihen, että sen voi silmäillä läpi melko nopeasti. Palautushyllyn suosiota lisää heidän mukaansa myös se, että siinä toteutuu eräänlainen vertaissuosittelu: joku on lainannut ja palauttanut tämän kirjan, joten se on
todennäköisesti lukemisen arvoinen. (Trott & Novak 2006, 36.)
Uutuus- ja palautushyllyjen suosio onkin omaa luokkaansa, ja myös muuten
esillä olevien teosten lainaus on suurta. Vieremän tuloksien eroja Ouluun verrattuna selittänee, että ainakin omien havaintojeni mukaan Oulussa palautushyllyn
sijainti on melko syrjäinen, eikä se muutenkaan ole kovin houkutteleva. Myöskään uutuuksien sijoittelu ei ole niin optimaalinen kuin Vieremällä.
Vieremän kirjasto eroaa aiemmista tutkimuksista myös henkilökunnan asiantuntemuksen hyödyntämisen suhteen. Aiemmissa tutkimuksissa apua pyydetään
hyvin harvoin tai ei koskaan. Vieremällä sen sijaan henkilökunnan apuun turvautuu usein lähes viidennes ja joskus lähes 70 % vastaajista. Vain 12 % ilmoitti, ettei koskaan turvaudu henkilökunnan apuun. Henkilökunta sai paljon positiivista palautetta, ja kynnys avun pyytämiseen olikin hyvin matala. Usein apua
pyytävien suurta osuutta selittänee osaltaan iäkkäämpien vastaajien suuri
osuus, vaikkakin usein apua pyytävissä oli kaiken ikäisiä vastaajia.
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Spillerin (1980, 257) tutkimuksessa Englannissa 93,8 % haastatelluista ei koskaan pyytänyt apua kaunokirjallisuuden valintaan. Myös Janhusen ja Jokikokon
(2009, 48) Oulun kaupunginkirjastossa tekemän kyselyn mukaan valtaosa kaunokirjallisuutta lainaavista asiakkaista ei kokenut hyötyvänsä tai nähnyt tarvetta
tietopalvelulle, sillä tietopalvelua käytti ainoastaan 16 % vastaajista. Saartinkin
(1996, 81–84) tutkimuksessa ilmeni, että neuvontaan turvauduttiin vasta sitten,
kun aineistoa ei löydetty omin päin. Vain 2,3 % Kuhmon pääkirjaston vastaajista
kysyi virkailijalta usein ja 8,7 % joskus. Lohtajan sivukirjaston asiakkaista virkailijoihin turvautui usein 0,7 % ja joskus 10,4 %.
Saartin tutkimuksen asiakkaat jättivät usein kysymättä tai hakematta rekisteristä, jos eivät löytäneet haluamaansa romaania. Saartin mukaan tämä johtuu siitä, että romaani on melko helppoa korvata toisella samankaltaisella romaanilla.
Aiheenmukainen hyllyluokitus palvelee tässä tapauksessa lukijoita varsin hyvin,
sillä se tarjoaa näitä samankaltaisia romaaneja lähekkäin asetettuina. Lisäksi
noin puoli vuotta hyllyluokitukseen siirtymisen jälkeen tehdyssä Lohtajan ensimmäisessä kyselyssä virkailijalta kysyi joskus 19,6 % vastaajista, kun toisessa, noin kolmen vuoden jälkeen tehdyssä kyselyssä, virkailijan apua pyysi joskus enää 10,4 %. Usein apua pyytävien osuus nousi nollasta 0,7 prosenttiin ja
virkailijoilta kysymättömien osuus laski 5,5 prosentista 3,1 prosenttiin. (Saarti
1996, 83–84.)
Selailu siis säilyy suosituimpana hakumenetelmänä, eikä juuri muita keinoja
kaunokirjallisuuden etsimiseen vaikuttaisi olevan. Esimerkiksi tietokantoja ja
internetiä ei vielä osata kaunokirjallisuuden etsinnässä täysin hyödyntää. Tämä
kävi ilmi myös Janhusen ja Jokikokon opinnäytetyöstä, jossa lähes puolet vastaajista käytti verkkokirjastoa kaunokirjallisuuden hakuun. Asiasanat olivat kuitenkin hieman oudompia. Noin 45 % vastaajista käytti niitä joskus, mutta 40 %
ei käyttänyt lainkaan. (Janhunen & Jokikokko 2009, 48, 55.) Saartin tutkimuksen aikana atk-rekisteri toimi rinnakkain kortiston kanssa, mutta kummankaan
hyödyntäminen ei ollut kovin suurta. Lohtajalla rekisterin tai kortiston käyttö oli
vähentynyt ensimmäisen ja toisen kyselyn välillä huomattavasti, mutta Kuhmossa, jonka suurempaa kokoelmaa on vaikeampi hallita pelkällä hyllyjen selailulla,
rekisterin käyttö oli kolmanneksi suosituin hakumenetelmä. Kuhmo on lisäksi
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pääkirjasto, joten myös varsinaisten tiedonhakujen tarve on suurempi kuin Lohtajan lähikirjastossa. (Saarti 1996, 81–83.)
Vieremälläkin kaunokirjallisuuden etsiminen tietokannasta asiasanalla oli asiakkaille vierasta, sillä 35 % vastaajista ei koskaan etsi kaunokirjallisuutta kyseisellä tavalla (Kuvio 5). Kuitenkin 35 % vastaajista turvautuu asiasanoihin joskus.
Vastaajista 22 % oli jättänyt kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen, joten
mahdollisesti kysymystä ei ollut ymmärretty. Asiasana-termi saattoikin olla asiakkaille outo. Suurin osa kysymykseen vastaamatta jättäneistä oli vanhempaa
väkeä, joille tietokoneet saattavat muutenkin olla vieraita. En koskaan vastauksia esiintyi kaikissa ikäryhmissä, mutta suosituinta asiasanojen käyttö oli
alle 50-vuotiaiden keskuudessa.
Kaunokirjallisuuden löytäminen koettiin kaiken kaikkiaan helpoksi (Taulukko 8).
Vastaajista 77 % piti sitä melko helppona ja 12 % hyvin helppona. Ainoastaan
kolmen vastaajan (4 %) mielestä halutun kaunokirjallisuuden löytäminen oli hyvin vaikeaa ja kuuden (7 %) mielestä melko vaikeaa. Tämä poikkeaa Oulun
kaupunginkirjaston kyselystä, jossa 45 % vastaajista piti kaunokirjallisuuden
löytämistä jokseenkin helppona ja 20 % hyvin helppona. Vastaajista 18 % piti
sitä jokseenkin vaikeana ja 6 % hyvin vaikeana. Vastaajista 11 % ei osannut
sanoa mielipidettään. (Janhunen & Jokikokko 2009, 50)

TAULUKKO 8. Kaunokirjallisuuden löytämisen helppous Vieremän kunnankirjastossa ja Oulun kaupunginkirjastossa (Janhunen & Jokikokko 2009, 50).
Vieremä

Oulu

Hyvin helppoa

12 %

20 %

Melko/jokseenkin helppoa

77 %

45 %

–

11 %

Melko/jokseenkin vaikeaa

7%

18 %

Hyvin vaikeaa

4%

6%

En osaa sanoa
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Erot johtunevat suureksi osaksi kirjastojen kokoeroista. Vieremä on pieni kunnankirjasto ja Oulu maakuntakirjasto, joten luonnollisesti pienemmästä kokoelmasta on helpompi löytää haluamansa. Lisäksi Vieremän vastaajat ovat ahkeria
kirjastossa kävijöitä, joten kirjasto on heille tuttu ja he tietävät, mistä mitäkin löytyy. Oulussa vastaajiksi saattoi valikoitua enemmän satunnaisia asiakkaita, joiden on tietenkin vaikeampi löytää haluamaansa aineistoa vieraammasta kirjastosta. Janhunen ja Jokikokko (2009) eivät valitettavasti kyselyssään tiedustelleet vastaajien kirjaston käyttöä, joten oletustani ei voi varmistaa.
Tietyn romaanin löytää Vieremällä itsenäisesti 79 % vastanneista, mutta 16 %
ilmoitti, ettei edes halua etsiä itse vaan kysyy suoraan henkilökunnalta. Henkilökuntaan suoraan turvautuneet olivat lähinnä yli 60-vuotiaita. Kolme vastaajaa (4
%) ilmoitti, ettei löydä etsimiään romaaneja itse, mutta heidänkin mielestään
halutun kaunokirjallisuuden löytäminen oli edellisen kysymyksen mukaan helppoa joten tuloksissa esiintyy pientä ristiriitaisuutta. Hyllyluokitus kuitenkin vastausten mukaan helpottaa näidenkin vastaajien kaunokirjallisuuden löytämistä.
Vastaajista 94 % ilmoitti aihepiirin mukaisen hyllyluokituksen helpottavan halutun kaunokirjallisuuden löytämistä. Kolme vastaajaa taas koki hyllyluokituksen
vaikeuttavan aineiston löytämistä. He myös perustelivat näkemyksiään:
”Joskus olisi helpompi etsiä pelkästään aakkosten perusteella, jos
ei luokitusta heti hoksaa tai muista, mitkä kaikki on erikseen luokiteltu.”
”Helpompi etsiä kirjan tekijän mukaan, jos etsii tiettyä kirjaa.”
”Luen yleensä tiettyjen kirjailjoiden teoksia. Jos ”klassikot” olisivat
omana luokkanaan, niin niitä etsisin kyllä.”
Suurin osa vastaajista ilmoitti kuitenkin yksiselitteisesti hyllyluokituksen nopeuttavan, helpottavan ja selkeyttävän kirjojen valintaa. Yhtenä perusteluna käytettiin sitä, että hyllyluokka kertoo myös kirjan sisällöstä: ”Aihepiirin mukaan luokiteltuna tietää millaisen kirjan ottaa.” Eräs iäkäs asiakas totesi perusteluksi, että
”ovat samalla hyllyllä”, mikä voikin konkreettisesti helpottaa etenkin iäkkäämpien asiakkaiden kirjastokäyntejä: Kun mieleistä lukemista löytyy yhdestä paikasta, ei esimerkiksi huonosti kävelevän tarvitse liikkua ympäri kirjastoa. Toisen
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asiakkaan sanoin hyllyluokitus ”pienentää aluetta, jolta kirjaa etsii”. Tiivistetysti
”aihepiirin mukaan on helppo löytää mieluisia kirjoja”, mikä onkin koko hyllyluokituksen idea.
Samanlaisia tuloksia oli myös Saartin kyselyissä. Etenkin Lohtajan toisessa kyselyssä suurin osa asiakkaista oli jo ottanut hyllyluokituksen omakseen. Saartin
tiedustellessa asiakkailta, oliko hyllyluokituksesta ollut heille jotain käytännön
hyötyä, suurin osa vastasi uuden järjestelmän tehostavan ja nopeuttavan kirjaston käyttöä. Toinen vastaajien korostama seikka oli, että ryhmittely rajasi sopivasti alueen, josta etsiä lukemista itselleen. Tällä tavoin hyllyluokitus siis sielläkin helpotti ja nopeutti kirjaston käyttöä. Ryhmittely auttoi myös löytämään kirjoja silloin, kun lainattiin jollekin muulle kuin itselle: kirjastoon lähtijälle ei tarvinnut
nimetä teoksia etukäteen, vaan häntä voi pyytää lainaamaan teoksia aiheen
mukaan, esimerkiksi dekkareita tai rakkausromaaneja. (Saarti 1996, 104–106.)
Toki Saartikin sai kriittisiä kommentteja, sillä varsinkin alkuvaiheessa etsiminen
hankaloituu. Etenkin korkeakirjallisuuden lukijoilla oli vaikeuksia, sillä kirjailijoiden mukaan määrittyvää kirjallisuutta oli hyllyluokituksen myötä vaikeampi löytää. Saartin kokeilussa siis luokitettiin kaikki kertomakirjallisuus, joten vaikeasti
määriteltävä korkeakirjallisuuskin pakotettiin tiettyihin luokkiin, mitä asiakkaat
kritisoivat. Hyllyluokitus palveleekin parhaiten asiakkaita, jotka lukevat selvästi
genreen sijoittuvaa kirjallisuutta. (Saarti 1996, 106–109.)

Hyllyluokkien käyttö ja kirjavalikoimien laatu
Rutakko-verkossa luokitetaan vain viihdekirjallisuutta, joten hyllyluokat ovat vakiintuneita ja selkeitä. Kuviosta 6 käy ilmi hyllyluokkien käyttö. Vastaajien lukutottumukset myötäilevät muiden tutkimuksien tuloksia. Suosituimmaksi hyllyluokaksi osoittautui romantiikka, jota lukee usein tai joskus yhteensä 73 % vastaajista (Kuvio 6). Toiseksi käytetyin luokka ovat dekkarit. Mahdollisesti tuloksiin
vaikutti kesäaika, jolloin juuri selvimmän ”viihdekirjallisuuden” eli dekkareiden ja
rakkausromaanien kysyntä kasvaa.
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KUVIO 6. Hyllyluokkien käyttö.

Saarti huomasi kertomakirjallisuuden lainausta analysoidessaan, että luokkien
sisällä esiintyi kuukausittain ja vuodenajoittain suuriakin eroja. Vuosirytmi siis
vaikuttaa ihmisten ajankäyttöön ja siten myös lukuharrastukseen. Saartinkin
tutkimuksessa salapoliisiromaaneiden lainaus lisääntyi selvästi kesäkuukausina
sekä alkuvuodesta. Talvella taas eräkirjojen suosio kasvoi. Saartin lainaustutkimuksen perusteella suosituimmat hyllyluokat olivat rakkaus, jännitys sekä salapoliisiromaanit. (Saarti 1996, 119, 120.)
Saarti (1996, 119) osasi odottaa rakkausromaanien suosiota, sillä kirjastojen
asiakkaista suurin osa oli naisia. Tämän huomaa myös Vieremän kirjastossa.
Rakkausromaaneja luetaan eniten, ja perinteistä ”mieskirjallisuutta” eli erä- ja
sotakirjoja luetaan kyselyn mukaan melko vähän. Eräkirjat ovat kyselyn mukaan
vähiten käytetty hyllyluokka. Myös uskonnollisia romaaneja ja scifiä luetaan vähän. Scifi sai myös eniten mainintoja (8 kpl), kun avoimella kysymyksellä tiedustelin hyllyluokkaa, josta ei halua lainata. Fantasian suosio taas kolmanneksi lue65

tuimpana ryhmänä on hieman ristiriitainen, sillä sekin sai useita mainintoja luokkana, josta ei haluta lainata.
Myös erä- ja sotakirjat sekä dekkarit saivat muutamia mainintoja. Romantiikkahyllyluokkaa sen sijaan ei mainittu kertaakaan luokkana, josta ei voisi lainata.
Kuitenkin 45 % miehistä ja 18 % kaikista vastaajista ei koskaan lainaa kyseisestä luokasta. Vastaajista 76 % ilmoitti voivansa hyvin lainata kaikista hyllyluokista
ja 23 % ilmoitti hyllyluokan rajaavan lukemistoa. Perusteluksi asiakkaat totesivat, ettei jokin aihepiiri yksinkertaisesti kiinnosta.
Asiakkaat osaavatkin sanoa ehdottoman epäkiinnostavat aihepiirit, sillä en koskaan -vastausten osuudet nousivat suurimmiksi neljässä luokassa seitsemästä
(Kuvio 6). Kaikilla hyllyluokilla on kuitenkin käyttöä, sillä jokaista hyödyntää joskus vähintään viidennes vastaajista. Ilmeisesti mitään vakiintuneita ehdottomia
suosikkiluokkia ei ole, sillä usein-vastausten osuudet eivät minkään hyllyluokan
kohdalla nouse suurimmiksi.
Oulun kaupunginkirjastossa suosituimmat genret olivat jännityskirjallisuus (56,9
%), elämäkertaromaanit (51,9 %), historialliset romaanit (40,7 %) ja salapoliisikirjallisuus (40,7 %). Rakkausromaaneja luki 26,6 % vastaajista. Vähiten mainintoja saivat mieskirjallisuus (3,0 %) ja eräkertomukset (3,6 %), mutta sotakirjallisuutta luki kuitenkin lähes viidennes vastaajista. Vastaajista 64 % oli naisia
ja 36 % miehiä. (Janhunen & Jokikokko 2009, 43, 51.) Sukupuolijakauman perusteella tulokset ovat hieman yllättäviä, mutta yleinen linja on sama kuin muissakin tutkimuksissa. Englannissakin suosituimmat viihdekirjallisuuden lajit olivat
mystery (27,2 %), romance (12,5 %), historical romance (10,4 %), family story
(10,4 %) ja adventure (9,9 %) (Spiller 1980, 242).
Vieremän hyllyluokista löytyy ”hyvää luettavaa”, sillä pyysin asiakkaita myös
arvioimaan käyttämiensä luokkien kirjavalikoimaa. Kuvion 7 prosenttiosuudet on
siis laskettu kysymyksen 10 (Liite 1) mukaan luokkaa usein tai joskus
käyttävistä. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja arvioivat käyttämiensä luokkien
kirjavalikoiman hyväksi tai välttäväksi. Yhtään huono-mainintaa ei tuloksissa
esiintynyt. Dekkareiden hyllyluokan arvioi hyväksi peräti 71 % luokan käyttäjistä.
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KUVIO 7. Hyllyluokkien kirjavalikoimien laatu luokan käyttäjien mukaan.
Prosentit laskettu kysymyksen 10 mukaan hyllyluokkaa käyttävistä.

Suuri osa vastaajista oli jättänyt käyttämänsä hyllyluokat arvioimatta ja luokkia
usein lukevien osuudet olivat melko pieniä (Kuvio 6), joten luokan käyttäjätkään
eivät välttämättä ole täysin päteviä arvioimaan kokoelmaa. Tästä johtunee
todennäköisesti myös tyhjien vastausten suuri määrä, sillä jos luokkaa käyttää
vain satunnaisesti, sitä on vaikea arvioida. Vastaajien mielipiteitä luokkien
kirjavalikoimista

voitaneekin

pitää

lähinnä

suuntaa

antavina,

mutta

yleisvaikutelmaltaan hyllyluokkien kirjavalikoimat ovat asiakkaiden mielestä
hyviä. Ainakin dekkarivalikoima vaikuttaa vastaajien mielestä olevan kunnossa,
ja samoin eräkirjoja vaikuttaa lukijoiden mielestä olevan kokoelmissa hyvin. Sen
sijaan fantasia-, scifi- ja uskonnollisten romaanien kokoelmia voisi parantaa.
Vuoden

2007

asiakastyytyväisyyskyselyssä

aikuisten

kaunokirjallisuus

-

kokoelman laatua pidettiin tyydyttävänä (46 %) ja hyvänä (57 %). Lisäksi
pidettiin hyvänä sitä, että aineistoa saa kiitettävästi tilattua, jos sopivaa kirjaa ei
ole

omassa

kokelmassa.

(Kirjastopalvelut
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Vieremällä

2007,

2,

3.)

Tyytyväisyyteen voi olla syynä sekin, että romaani on melko helppoa korvata
toisella samankaltaisella romaanilla (Saarti 1996, 84).
Hyllyluokitus onkin tuonut uusia tuttavuuksia 52 % vastanneista, mutta 45 %
ilmoitti, ettei ole hyllyluokituksen myötä lainannut teoksia, joita ei muutenkaan
olisi lainannut. Asiakkaat mainitsivat etenkin romantiikka- ja dekkarihyllyt uusia
tuttavuuksia tuottaneina hyllyluokkina. Nämä ovatkin määrällisesti suurimmat
hyllyluokat. Esimerkiksi Danielle Steel, Anneli Kivelä ja Sue Grafton olivat
löytyneet tällä tavoin. Toisaalta avoimessa kohdassa mainittiin paljon myös
tietokirjallisuutta, joten asiakkaat eivät olleet täysin ymmärtäneet kyselyn
keskittyvän kaunokirjallisuuteen, mikä oli nähtävissä muissakin kohdissa. Tässä
kysymyksessä kyseinen seikka nousi selvimmin esiin.
Saartin haastatteluissa useat vastaajat kertoivat löytäneensä hyllyryhmistä
uusia

teoksia

muistaneetkaan.

ja/tai tekijöitä,

vaikka

eivät

haastattelutilanteessa nimiä

Saarti tekee kuitenkin johtopäätöksen, että hyllyluokitus

tutustuttaa asiakkaita heille ennestään tuntemattomiin teoksiin ja tekijöihin, eli
”ulottaa lukemisen yli niiden teosten ja tekijöiden, jotka ovat päivän
puheenaiheena

mainoksissa

tai/ja

lehtikritiikissä”.

Ihmisen

muistin

rajallisuudesta johtuen myös muistettujen kirjailijoiden määrä on rajattu, mikä
hankaloittaa etsimistä pääsanaan perustuvassa hyllyryhmittelyssä. (Saarti
1996, 98.)

Opasteet
Vieremällä opasteita pidettiin melko yksimielisesti hyvinä (Kuvio 8). Tosin
kysymyksen riskinä oli, etteivät asiakkaat välttämättä ymmärtäneet, mitä
esimerkiksi luokkatunnuksilla kirjoissa tarkoitetaan. Sijaintitieto tietokannassa
luultavasti jäi monilla ymmärtämättä, minkä vuoksi 40 % ei osannut sanoa
mielipidettään opasteista. Tähän kohdan olivat jättäneet tyhjäksi 12 vastaajaa.
Myöskään vuonna 2007 tehdyssä asiakaskyselyssä (Kirjastopalvelut Vieremällä
2007, 2–3) 43 % vastaajista ei ollut vastannut kysymykseen asiakastiedonhaun
helppokäyttöisyydestä. Ainakin kysymyksen 6 mukaan kaunokirjallisuuden
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asiasanoilla etsimisen osalta tietokannan käyttö oli vähäistä (Kuvio 4), mikä
selittää myös en osaa sanoa -vastausten suurta osuutta. Jos tietokantaa ei
käytä, ei sen sijaintitietoja voi arvioidakaan. Opasteita koskevaan kysymykseen
14

(Liite

1)

en

osaa

sanoa

-vastanneet

käyttivätkin

tietokantaa

asiasanahakuihin joskus tai eivät koskaan.

KUVIO 8. Tyytyväisyys opasteisiin..

Kokonaisuutena opasteet vaikuttaisivat olevan toimivia. Kysymyksessä 20 (Liite
1) pyysin vastaajia vertaamaan Vieremän tapaa järjestää kaunokirjallisuus
muuhun kirjastoon, jossa aineisto olisi järjestetty toisin. Tässä kysymyksessä
nousi esiin, etteivät asiakkaat juuri mieti asiaa sen tarkemmin. Tutun kirjaston
järjestys on niin itsestään selvä, ettei asiakas ehkä osaa edes sanoa, miten
kirjat on siellä järjestetty. Tästä kertovat myös seuraavat kommentit:
”En ole juuri asiaa ajatellut. ”
”Olen varmasti asioinut, mutta en muista. En yleensä pahemmin
mieti luokituksia, selvitän vain missä haluamani kirja on ja haen
sen.”
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Vastanneista 80 % oli sitä mieltä, ettei opasteita tarvitse parantaa, mutta 11 %
kuitenkin toivoi parannuksia. Parannusehdotuksia esittäneetkin pitivät opasteita
hyvinä, mutta kuitenkin lisäselkeyttä toivottiin. Asiakkaat esittivät seuraavat
parannusehdotukset:
”Jotenkin voisi osoittaa missäpäin hyllyluokitukset hyllyissä ovat
(siis missä ko. luokka on kirjastossa) ”
”Värikoodia voisi käyttää hyllyjen reunoissa. Ne voisi auttaa
(helpottaa), kuten monessa muussakin.”
Saartinkin

tutkimuksessa

asiakkaat

myönteisesti

hyllyryhmittelyn

selkämyksiin

liimattuihin

suhtautuivat

opasteisiin

värillisiin

eli

teippeihin.

lähes

poikkeuksetta

hyllyopasteisiin
Teippeihin

ja

kirjojen

suhtauduttiin

negatiivisemmin, mutta niitäkin piti Kuhmossa ja Lohtajalla tarpeettomina
yhteensä vain seitsemän vastaajaa ja huonoina yhteensä 11 vastajaa. Saarti
kuitenkin huomasi negatiivisuudelle kaksi selkeää syytä: vastaaja joko vastusti
hyllyryhmittelyä

kokonaan,

tai

sitten

kyseessä

oli

iästä

johtuva

havainnoimiskyvyn heikkeneminen, jolloin opasteiden tulisi olla vieläkin
suurempia ja selkeämpiä. (Saarti 1996, 104.)

Kaunokirjallisuuden järjestäminen
Nykyistä Vieremän kaunokirjallisuuden hyllyluokituksen tilannetta pidettiin
hyvänä, eikä yksikään vastaaja ollut tyytymätön nykyiseen kaunokirjallisuuden
hyllyluokitukseen. Suurin osa vastaajista (65 %) oli melko tyytyväisiä ja 29 %
peräti hyvin tyytyväisiä. Viisi vastaajaa ei ollut tyytyväisiä eikä tyytymättömiä.
Tyytyväisyys nykyiseen järjestykseen näkyi myös siinä, että 57 % piti nykyistä
mallia parhaana tapana järjestää kaunokirjallisuus hyllyihin (Kuvio 9).
Vastaajista 26 % toivoi laajempaa jakoa, jonka mukaan uusiksi hyllyluokiksi
voitaisiin ottaa esimerkiksi historia, huumori, kauhu ja/tai novellit. Vastaajista 9
% halusi kaiken kaunokirjallisuuden yksiin aakkosiin, mutta hyllyluokat pitäisi
kuitenkin merkitä kirjoihin. Yksikään vastaaja ei halunnut suppeampaa jakoa,
mutta kaksi vastaajaa haluaisi kaiken kaunokirjallisuuden yksiin aakkosiin
mitenkään erittelemättä. Kyseiset vastaajat olivat yli 70-vuotiaita. Kaikissa
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ikäryhmissä esiintyi sekä nykyisen että laajemman jaon kannatusta. Yhden
aakkosjärjestyksen kannalla olevien enemmistö oli yli 40-vuotiaita, mutta myös
alle 20-vuotiaista löytyi kyseistä järjestystä kannattavia vastaajia.

KUVIO 9. Paras tapa järjestää kaunokirjallisuus hyllyihin.

Saartin tutkimuksessa nuoret ja miehet olivat innokkaampia jaottelemaan
kaunokirjallisuutta genren mukaan. Vastaajien iän noustessa kasvoi myös
aakkosjärjestykseen

perustuvan

ryhmittelyn

kannatus.

Aakkosjärjestystä

pidettiinkin parempana vain naisten kahdessa iäkkäämmässä (36–55-vuotiaat
ja yli 56-vuotiaat) ja miesten kaikkein iäkkäimmässä ryhmässä (yli 56-vuotiaat).
(Saarti 1996, 115, 116.) Vieremällä miehet olivat keskimäärin 50-vuotiaita ja
ilmeisesti siis jo sen verran iäkkäitä, että heistä 75 % piti nykyistä mallia
parhaana tapana kaunokirjallisuuden järjestämiseen. Laajemman jaon kannatus
olikin suurinta 20–30-vuotiaiden keskuudessa.
Oulun kaupunginkirjastossa asiakkaiden enemmistö (41 %) toivoi laajempaa
jakoa. Tällöin uskonto, sota, scifi, fantasia, historia, jännitys, kauhu, romantiikka,
erä, huumori ja novellit olisi hyllytetty erikseen, ja loput teokset olisivat yhdessä
aakkosjärjestyksessä. Oulussa teoksia onkin jaoteltu vain muutamaan genreen.
Vastaajista 28,5 % tyytyisi tähän nykyisin käytössä olevaan suppeampaan
jakoon, jossa omina hyllyluokkinaan olisivat jännitys ja kauhu, sota, scifi ja
71

fantasia. Noin viidennes kannatti hyvin laajaa mallia, jossa kirjallisuus jaettaisiin
Intro-verkkokirjaston kaunokirjallisuuden ”lajien” mukaan 30 hyllyluokkaan.
Vastaajista 11 % haluaisi säilyttää kaikki teokset yhdessä aakkosjärjestyksessä.
(Janhunen & Jokikokko 2009, 56–57, 62.)
Eroa laajemman jaon kannattajiin selittänee taas Vieremän ja Oulun suuri kokoero. Oulussa on enemmän asiakkaita ja suurempi kokoelma, joten genreihin
riittäisi teoksia ja hyllyluokille lukijoita. Vieremällä on jo käytössä varsin toimiva
perusluokat kattava ryhmittely, joten asiakkaat eivät ehkä toivokaan sen tarkempia jaotteluja.
Hieman ristiriitaista oli, että vaikka nykyiseen hyllyluokitukseen oltiinkin Vieremällä erittäin tyytyväisiä, vain 8 vastaajaa ilmoitti, ettei halua uusia hyllyluokkia
ainakaan historiasta, huumorista, jännityksestä, kauhusta tai novelleista (Kuvio
10). Eniten kannatusta uudeksi hyllyluokaksi saivat novellit. Kyseinen genre
mainittiin myös avoimissa vastauksissa: ”Laajempi jako olisi hyvä asia. Esim.
novellit olisi mukava löytää tietystä hyllystä.” Toiseksi suosituin genre oli historia. Jännitys, huuumori ja kauhu jäivät vähäisemmälle huomiolle. Ehdotukset
otettiin yllättävän tasaisesti vastaan eri ikäryhmissä. Kauhu oli ainoa genre, jossa ikä vaikutti selvästi vastauksiin, sillä vaihtoehto oli suosituin lähinnä alle 30vuotiaiden keskuudessa.

KUVIO 10. Uudet mahdolliset hyllyluokat.
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Näyttelyä asiakkaat pitivät hyvänä, ja toivottavasti se myös selkeytti, mitä hyllyluokkiin mahdollisesti voisi kuulua. Asiakkailta tulikin ideoita uusiksi hyllyluokiksi, mutta valitettavasti tässäkin kauno- ja tietokirjallisuus saattoivat mennä hieman sekaisin. Toivottiin esimerkiksi matkailua, luonnontieteitä ja kansanperinnettä, joista tuskin saa kaunokirjallisuuden hyllyluokkia. Lähinnä näyttelytyyppiseksi jäänevät myöskin vakavasti otettavat ehdotukset:
”Oma hylly paikallisille kirjailijoille (tai täältä lähtöisille) voisi olla
hauska. Vai onko sellainen jo? Ei se ainakaan liikaa tilaa veisi…”
””Hömppäkirjat”? :D (Himoshoppaajat, Bridgetit) ”
”Metsästys ja kalastus erikseen eräkirjoista? Maanosittain (amerikkalaiset, venäläiset etc)? ”
”Klassikot (ulkomaiset ja kotimaiset erikseen)”
Vastaajien muun avoimen palautteen voisi tiivistää yhteen kommenttiin: ”Hyllyluokitus on toimiva.” Palautetta annettiin muustakin kuin kaunokirjallisuudesta ja
hyllyluokituksesta, mutta pääosin vastaajat pysyivät asiassa. Jotkut vastaajat
innostuivat pohtimaan hyllyluokitusta perusteellisemminkin ja antoivat hyvää ja
asiantuntevaa kritiikkiä sekä parannusehdotuksia. Kirjasto keräsi toki myös kehuja.
”Liian tarkassa aihepiirijaossa (historia, huumori jne) on ongelmana
se, että useissa kirjoissa on noita kaikkia piirteitä ja jaottelu olisi
siksi hieman väkinäistä. Lisäksi ongelmaksi tulisi se, että etsii jonkun tietyn kirjailijan teosta, jonka olettaisi olevan jollain tietyllä osastolla, mutta joka luokittelun vuoksi olisikin jossain muualla. ”
”Tällainen hyllyluokkasysteemi on varmaankin tosi hyvä suurimmalle osalle lukijoita, jotka lukevat kevyempää kirjallisuutta. Eli vaikka
vastaukseni olisivat ”negatiivisia”, niin se ei tarkoita, etteikö tämä
systeemi olisi mielestäni hyvä. Itse harrastan lukemista enemmän
siihen tyyliin, että perehdyn esim. uuteen amerikkalaiseen kirjallisuuteen tai amerikkalaisiin 60-70-luvun klassikoihin, tai tietyn runoilijan tuotantoon. ”
”Laajempi valikoima eri kertomakirjallisuutta. Ehkä joku yhtenäinen
opaste, josta näkee mistä minkäkin löytää. ”
”Mahdollisimman selkeä järjestys, mutta en tiedä, millainen sen tulisi olla ”
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”Nykyinenkin järjestelmä on mielestäni hyvä, mutta ainahan sitä voi
jotain uutta kokeilla. Sittenhän sen näkee, toimiiko ajatus myös käytännössä! ”
”Mielestäni kaikki kirjallisuus on esillä hyvin. ”
”Hyvä kirjavalikoima Vieremän kirjastossa! ”
”Vieremän kirjastossa on aina hyvä järjestys ja täällä on erittäin
mukava käydä. Kodikaskin vielä! ”
”Vieremän kirjasto on palvellut tarpeitani kiitettävästi. Kiitos! ”
”Ihan hyvin te vedätte! ”

6.4 Johtopäätökset
Kysely Vieremän kirjastolla onnistui hyvin, ja tulokset myötäilevät aiempia tutkimustuloksia. Taustakysymysten perusteella vastaajia voidaan pitää pätevinä
arvioimaan aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitusta. Vastaajat ovat aktiivisia kaunokirjallisuuden lukijoita ja asioivat usein Vieremän kirjastossa. Vastaajissa on myös laajasti ja melko tasaisesti eri ikäryhmiin kuuluvia asiakkaita, joten erilaiset mielipiteet tulevat kuulluiksi.

Taustatiedot
Etenkin 20–39-vuotiaiden vastaajien määrä tasapainottaa iäkkäämpien vastaajien suurta osuutta. Nuorempien mielipiteet olisi tärkeä huomioida, sillä pysyessään Vieremällä kyseiseen ikäluokkaan kuuluvat ihmiset todennäköisesti käyttävät kirjaston palveluja vielä pitkään. Lisäksi he ovat perheenperustamisiässä,
joten myös tulevia kirjastonkäyttäjiä ajatellen näitä asiakkaita kannattaisi pyrkiä
palvelemaan mahdollisimman hyvin. Kaunokirjallisuutta lukevien vanhempien
lapset todennäköisesti oppivat itsekin lukemaan romaaneja. Lisäksi juuri nuoremmat asiakkaat ovat jo oppineet etsimään kaunokirjallisuutta tietokoneella tai
hyllyjä aihepiirin mukaan selaillen, joten he myös asettanevat suurempia vaati-
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muksia kirjaston palveluille. Esimerkiksi kertomakirjallisuuden laajempikin hyllyluokitus otettaisiin todennäköisesti positiivisesti vastaan.
Ikäjakaumasta huomataan kuitenkin, miten monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin
hyllyluokituksen tulisi vastata. Vieremällä on paljon vanhusväestöä, mikä tulisi
myös huomioida palveluja kehitettäessä. Ikäihmisiä tulisi kuunnella hyvin
herkällä korvalla, sillä he eivät välttämättä tuo mielipiteitään esiin. Suuri osa
kyselyyn vastaamisesta kieltäytyneistä asiakkaista olikin juuri iäkkäämpää
väkeä. Ilmeisesti lomakkeen täyttäminen tuntui heistä liian raskaalta, ja osa
sanoikin suoraan jättävänsä mielipiteen kertomisen nuoremmille. Toinen yleinen
syy vastaamatta jättämiseen oli, että asiat ovat jo nyt hyvin, eikä parantamisen
tarvetta tuntunut olevan.
Vaikka vanhukset eivät sitä tuntuneet uskovan, hyllyluokituksella voidaan
palvella heitäkin erottamalla ikäihmisiä erityisesti kiinnostava kirjallisuus, kuten
uskonnolliset romaanit tai romantiikka, omiin hyllyihinsä niin kuin Vieremällä on
tehty. Tämä helpottaa myös siinä, ettei vanhuksen tarvitse välttämättä kävellä
kuin yhden hyllyn luo. Jos liikkuminen on vaikeaa, tämä helpottaa asiointia
huomattavasti. Erityisesti vanhuksia kiinnostava aineisto olisi myös syytä sijoittaa sellaiselle hyllykorkeudelle, ettei asiakkaan tarvitse kurkotella tai kumarrella.
Lisäksi voisi miettiä myös valaistusta. Ikäihmiset tulisi huomioida myös erityisen
selkeillä opasteilla.

Kaunokirjallisuuden etsiminen ja löytäminen
Nykyinen hyllyluokitus on vastaajien mukaan onnistunut ja palvelee vieremäläisiä asiakkaita. Aihepiiri ja kirjailija ovat suosituimmat hakuperusteet, ja hyllyluokitus auttaakin etenkin aihepiirin mukaista kirjallisuuden etsintää. Sen voisi
kuvitella toki auttavan myös tekijän mukaan teoksia etsiviä, sillä eiväthän kaikki
kirjailijan teokset välttämättä ole samantyylisiä. Esimerkiksi Mika Waltarin tuotantoon kuuluu uskonnollisia romaaneja, dekkareita, historiallisia romaaneja ja
novelleja. Waltarin uskonnollisista ja historiallisista teoksista pitävä ei välttämättä halua lukea dekkaria, vaikka kirjailijan tuotannosta muuten nauttisikin.
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Suosituin kaunokirjallisuuden etsimistapa on Vieremälläkin hyllyjen selailu, ja
jopa kirjaston järjestys tukee kyseistä hakutapaa mainiosti (ks. Liite 3). Tulosten
perusteella vaikuttaisi siltä, että asiakkailla on kirjastokäynneillään tietty rutiini:
Kierros aloitetaan uutuus- ja palautushyllyiltä, jotka sijaitsevat optimaalisesti
palautustiskin vieressä. Siitä jatketaan syvemmälle kirjastoon ja matkalla hyllyjen luo vilkaistaan näyttelyt ja muuten esille nostetut teokset. Varsinainen hyllyjen selailu aloitetaan ilmeisestikin genrehyllyistä ja sieltä jatketaan edelleen suuremman 84.2-kokoelman selailuun.
Henkilökunnan mukaan ehdottamani rutiini, jossa asiakas aloittaa selailun uutuus- ja palautushyllyiltä jatkaen näyttelyiden kautta hyllyjen väleihin, on selkeästi havaittavissa. Näyttelyiden suuri vaikutus asiakkaiden lainaukseen on myös
huomattu, sillä näyttelyistä lainataan aina. Vieremällä näyttelytoiminta onkin
aktiivista ja näyttelyihin panostetaan, sillä kirjastossa on jatkuvasti vähintään 1–
2 näyttelyä. Teemoiltaan näyttelyt liittyvät usein vuodenaikoihin, tapahtumiin tai
muuten ajankohtaisiin aiheisiin, mikä lisää niiden suosiota. Kirjasto siis pyrkii
ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja vastaamaan niihin. Esimerkiksi jouluaskarteluun liittyvät aineistot asetetaan esille hyvissä ajoin. Selailun suosio on henkilökunnan tiedossa. Tätä hakustrategiaa pyritään tukemaan, mutta asiakkaita
pyritään palvelemaan muutenkin. Esimerkiksi jotain tiettyä teosta etsivät voivat
käyttää tietokantaa, josta teoksen sijainti selviää, tai vielä mieluummin kysyä
henkilökunnalta.
Henkilökunnan asiantuntemuksen hyödyntäminen oli Vieremällä poikkeuksellisen suosittua muihin tutkimuksiin verrattuna. Tämä voi kertoa joko siitä, että
aineistoa ei löydetä itse, tai sitten asiakkaat yksinkertaisesti noudattavat vähimmän vaivan lakia. Asiakkaat siis tiedostavat, että henkilökunta löytää teoksen vaivattomammin kuin asiakas itse ja, että henkilökunta on paikalla nimenomaan asiakasta varten. Asiakkaat luottavat henkilökunnan ammattitaitoon.
Usein apua pyytävien suurta osuutta selittänee osaltaan iäkkäämpien vastaajien suuri osuus, vaikkakin usein apua pyytävissä oli kaiken ikäisiä vastaajia.
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Kysymyksissä 7 ja 8 (Liite 1) kaunokirjallisuuden hakua ei kuitenkaan pidetty
vaikeana, vaikka välineitä kaunokirjallisuuden etsimiseen ei hyllyjen selailun
lisäksi juuri vaikuta olevan. Nuoremmat asiakkaat ovat ehkä jo oppineet käyttämään esimerkiksi asiasanahakua myös kaunokirjallisuuden haussa, mutta muuten asiakkaat ovat melko riippuvaisia henkilökunnasta ja siitä, mitä teoksia he
nostavat esille näyttelyissä ja hyllyillä. Suurin osa kirjaston asiakkaista kuitenkin
haluaa etsiä kaunokirjallisuutta itsenäisesti, mikä käy ilmi aiemmista tutkimuksista (ks. Spiller 1980, Saarti 1995, Janhunen & Jokikokko 2009).
Saartin (1996, 83–84) tutkimuksessa kirjaston käytön itsenäisyys vaikuttaisi parantuneen asiakkaiden oppiessa käyttämään uutta luokitusta, mutta apua toisaalta saatetaan tarvita enemmän jonkin tietyn teoksen löytämiseen. Hyllyluokitus kuitenkin auttaa asiakkaita löytämään aineistoa itsenäisesti, mikä on tärkeää, kun kynnys avun pyytämiseen vaikuttaa yleisesti olevan korkea. Vieremällä
tilanne on kuitenkin hyvä, sillä asiakkaat hyödyntävät henkilökunnan ammattitaitoa myös kaunokirjallisuuden saralta. Tämä parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia löytää juuri se oikea kirja pitkistä hyllyriveistä.
Henkilökunnan mukaan heille esitetään kaunokirjallisuuden osalta varsin monenlaisia kysymyksiä. Yleisimpiä ovat muun muassa tiedustelut jonkin tietyn
kirjailijan uusimmasta teoksesta ja jonkin tietyn teoksen kirjoittajasta. Jälkimmäinen liittyy usein kirjan löytämiseen hyllystä, sillä asiakkaat tietävät teosten
olevan kirjailijan sukunimen mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi jonkin verran
tiedustellaan samantyyppistä kirjallisuutta kuin juuri luetun suosikkikirjailijan teokset. Tekijäkeskeisyys on siis edelleen melko voimakasta, vaikka Burgess
(1936, 179) kritisoikin tätä jo 1930-luvulla. Hän ehdotti, että ainakin kirjastoissa
tekijäkeskeisyydestä pitäisi pyrkiä eroon. Siihen suuntaan ollaankin pikku hiljaa
menossa muun muassa aiheenmukaisen hyllyluokituksen ja kaunokirjallisuuden
asiasanoituksen avulla.
Aineistotietokantaa ei kuitenkaan juuri osata hyödyntää kaunokirjallisuuden
haussa, vaikka verkkopalvelujen käyttö muuten onkin kasvanut huomattavasti.
Nuoremmat asiakkaat ovat jo tottuneet tietokoneen käyttöön, ja henkilökunnan
mielestä lainojen uusiminen ja varausten teko verkon kautta on suosittua eten77

kin nuorempien keskuudessa. Janhusen ja Jokikokon (2009, 45) mukaan suurin
osa asiakkaista tietää kirjastoon tullessaan, millaista kirjallisuutta haluaa lukea.
Tieto saattaa kuitenkin usein jäädä vain tasolle, että haluaa lukea esimerkiksi
dekkareita. Tietokannan käyttöön tarvitaan spesifimpi ajatus, mikä saattaa olla
syynä asiasanojen vähäiseen käyttöön. Kirjastoon kun tullaan usein vain etsimään ”hyvää luettavaa”. Lisäksi asiakkaat eivät välttämättä vielä tiedä, että
kaunokirjallisuuttakin asiasanoitetaan.
Kaunokirjallisuuden hakutapojen rajallisuudesta huolimatta asiakkaat kokevat
kaunokirjallisuuden etsimisen helpoksi, ja haluamansa teoksen löytävät itsenäisesti ne, jotka haluavat itse etsiä. Osa vastaajista kysyy suoraan henkilökunnalta. Ilmeisesti suurin osa vastaajista tarvitsee apua satunnaisesti ja todennäköisesti lähinnä silloin, kun jotakin tiettyä teosta ei löydy. Suoraan henkilökuntaan
turvautuvat lähinnä iäkkäämmät asiakkaat. Hyllyluokitus helpottaa lähes yksimielisesti vastaajien kaunokirjallisuuden löytämistä. Saartin (1996, 83–84) mukaan romaani onkin varsin helppoa korvata toisella romaanilla, ja tähän tarpeeseen voidaan vastata hyllyluokituksella tarjoamalla samankaltaisia teoksia
omissa ryhmissään.
Hyllyluokitukseen suhtaudutaan Vieremällä hyvin positiivisesti, ja se helpottaa
lähes kaikkien vastaajien kaunokirjallisuuden löytämistä. Hyllyluokituksen vastustajien kommenteista nousevat esiin termit joskus, jos ja yleensä. Hyllyluokitus ei siis ilmeisesti aina ole lukemisen etsimistä haittaava tekijä näillekään asiakkaille. Genren mukaisista hyllyluokista asiakkaat löytävät helpommin ja nopeammin heitä kiinnostavia teoksia, mutta myös vältettävät aiheet, jotka eivät heitä kiinnosta. Tällöin hyllyluokitus toimii edelleen auttavana tekijänä, sillä sen
avulla on helppo välttää teoksia, joita ei ainakaan halua lukea. Luokitus siis kertoo teoksen sisällöstä tästäkin näkökulmasta. Toki hyllyluokitus saattaa toimia
myös rajoittavana tai poissulkevana tekijänä, mutta tuskinpa vahingossa eräkirjan käteensä napannut sitä innostuu lukemaan, jos ”eräjormailu ei pahemmin
kiinnosta”, kuten eräs avoimeen kysymykseen vastannut asian ilmaisi. Asiakas
ei luultavasti suhtaudu eräkirjaan yhtään myötämielisemmin, vaikka se löytyisi
suosikkidekkarin vierestä, eikä siinä edes olisi paljastavaa 84.2ERÄ luokkatunnusta.
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Hyllyluokkien käyttö ja kirjavalikoimien laatu
Kaikkia hyllyluokkia käytetään, joten asiakkaat lukevat ilmeisen monipuolisesti.
Kirjastossa erotetut hyllyluokat vaikuttavatkin olevan vieremäläisille asiakkaille
sopivia. Satunnaisesti hyvää luettavaa saattaa löytyä mistä tahansa hyllyluokasta, mutta suosituimmat genret ovat rakkausromaanit ja dekkarit kuten muissakin
tutkimuksissa. Henkilökunnalle hämmennystä aiheutti erä- ja sotakirjojen hyllyluokkien vähäinen käyttö, sillä heidän tuntumansa mukaan kyseisiä teoksia luetaan paljon.
Tulokset johtunevat nuorten ja naisvastaajien suurehkoista osuuksista, ja lisäksi
kyselyn sijoittuminen kesäkuulle vaikutti todennäköisesti tuloksiin. Saartin
(1996, 119) mukaan eräkirjat olisivat enemmän talvilukemista. Vieremän henkilökuntaa ei sen sijaan yllättänyt, että uskonnollisia romaaneja ja scifiä luetaan
vähän, sillä nämä genret ovat marginaalisempia ja niiden lukijakunnat pienempiä. Scifi ei pienessä maalaiskunnassa ole kovinkaan suosittu genre. Uskonnollisten romaanien pientä osuutta saattaa selittää se, että hyllyluokkaa käyttävät
lähinnä iäkkäämmät ihmiset, jotka eivät välttämättä jaksa lukea ja lainata kovin
paljon, vaikka heitä onkin suuri osuus asiakkaista.
Hyllyluokkien käytön perusteella voisi sanoa, että asiakkaat osaavat selkeästi
kertoa ehdottoman epäkiinnostavat aiheet, kuten scifin, sotakirjat tai uskonnolliset teokset. Asiakasta siis palvelee paremmin se, että epäkiinnostavat teokset
on rajattu pois muusta kokoelmasta. Tällöin voitaisiinkin ajatella, että selkeät
genret erottelemalla selkeytetään myös yhtenäisiin aakkosiin jäävää kokoelmaa
ja lisätään todennäköisyyttä, että asiakas löytäisi hyllyjä selaillessaan vaikkapa
juuri korkeakirjallisuuden klassikkoteoksia.
Kun kirjariveistä on karsittu esimerkiksi fantasiakirjat, jotka eivät varmastikaan
kaikkia kiinnosta, kokoelmasta löytyy todennäköisemmin jotakin kiinnostavaa.
Tällöin asiakas ehkä tarttuu tuntemattomiin teoksiin rohkeammin, kun voi luottaa siihen, ettei sisältö kerro ainakaan velhoista ja lohikäärmeistä. Toki tällöin
myös pienennetään mahdollisuutta, että asiakas vahingossa lainaisi fantasiate79

oksen ja innostuisi genrestä, mutta fantasiaromaaneja voi toki yrittää sekoittaa
muiden teosten joukkoon esimerkiksi palautus- ja uutuushyllyillä. Todennäköisempää kuitenkin lienee, että asiakas kiinnostuu fantasiasta jonkin muun seikan
kuin hyllystä sattumalta löytämänsä teoksen vuoksi.
Hyllyluokitus auttaa asiakasta löytämään uutta luettavaa oman suosikkigenrensä sisällä. Erään asiakkaan mukaan ”aiheen kirjailijoita ei välttämättä tiedä, eikä
osaisi etsiä nimen mukaan. Aihepiirin hyllystä löytyy helpommin uusiakin hyviä
kirjailijoita.” Tämä onkin yksi hyllyluokituksen eduista (ks. myös Saarti 1996,
98). Hyllyluokitus on Vieremällä tuonut uusia tuttavuuksia yli puolelle
vastanneista, ja eniten mainittiin juuri rakkausromaaneja ja dekkareita eli
suosituimpiin ja määrällisesti suurimpiin hyllyluokkiin kuuluvia teoksia ja
tekijöitä.
Hyllyluokkien kirjavalikoimia pidettiin pääosin hyvinä. Täytyy kuitenkin muistaa,
että kokoelman arviointiin vaikuttaa se, miten asiakkaan etsimät teokset ovat
paikalla. Asiakkaat eivät osaa arvioida kokoelmaa kokonaisuutena, vaan
näkemys muodostuu siitä, mitä selailuhetkellä on hyllyssä. Hyllyluokkia usein
lukevien osuudet ovat melko pieniä, joten luokan käyttäjätkään eivät välttämättä
ole täysin päteviä arvioimaan kokoelmaa. Myös tyhjien vastausten suuri määrä
johtunee siitä, että on vaikea arvioida luokkaa, jota käyttää vain satunnaisesti.
Vastaajien mielipiteitä luokista voitaneekin pitää lähinnä suuntaa antavina,
mutta ne kannattaisi kuitenkin huomioida. Esimerkiksi fantasian, scifin ja
uskonnollisten romaanien kokoelmissa olisi vastaajien mielestä parantamisen
varaa.
Tiettyjen kokoelmien parantamistarve on henkilökunnan tiedossa, mutta nämä
hyllyluokat ovat toisaalta pieniä ja niitä luetaan melko vähän, joten nykyisillä
resursseilla hankintaa ei juuri kannata kohdentaa vähän käytettyyn genreen.
Nämä seikat luultavasti liittyvät toisiinsa, sillä huono kokoelma ei innosta
lukemaan, ja näin käyttökin vaikuttaa vähäiseltä. Noidankehä on siis valmis:
katsotaan, ettei kokoelmaa käytetetä, joten sitä ei uudisteta, ja näin ollen
käyttökin vähenee entisestään. Kuitenkin fantasia oli kolmanneksi luetuin
hyllyluokka, mikä on genren nousukauden myötä ymmärrettävää. Viime aikoina
80

on ilmestynyt paljon aineistoa ja ne ovat olleet esillä medioissa, joten lukijat ovat
myös tietoisia siitä, mitä ilmestyy ja mitä näin ollen kokoelmasta puuttuu. Fantasiakokoelmaan kannattaisikin ehkä panostaa enemmän.
Myös romantiikka-hyllyluokkaa voisi mahdollisesti parantaa. Tosin tämän
suurehkon ja käytetyn luokan osalta tulee huomioida, että teoksia lainataan
paljon, jolloin hyllyvalikoima huononee. Toisaalta romaani on kuitenkin melko
helppoa korvata toisella samankaltaisella romaanilla, ja tässä hyllyluokituksesta
on paljon apua. Jos ei etsi mitään erityistä, on helppo tyytyä siihen, mitä on saatavilla.

Opasteet
Hyllyluokitus selkeästi palvelee asiakkaiden tarpeita. Nykyiseen järjestykseen
ollaan tyytyväisiä ja myös hyllyluokkien opasteet ovat hyviä niiden asiakkaiden
mielestä, jotka kiinnittävät niihin huomiota. Vastauksista kävikin ilmi, etteivät
asiakkaat tutussa kirjastossa juuri huomioi opasteita, sillä he tietävät muutenkin
hyllyluokkien ja suosikkikirjojensa sijainnit. Tutun kirjaston järjestys onkin
yleensä niin itsestäänselvä, ettei asiakas ehkä osaa edes sanoa, miten kirjat on
siellä järjestetty. Tärkein opaste vaikuttaisivat olevan juuri hyllyopasteet, jotka
ovatkin konkreettisin aineiston löytämiseen vaikuttava seikka aineiston
selailijoillakin.
Luokkatunnus ja sijaintitieto tietokannassa olivat ehkä vaikeampia ymmärtää, ja
etenkin sijaintitietoa on tietokantaa käyttämättömien mahdotonta arvioida.
Luokkatunnukseenkaan tuskin moni kiinnittää huomiota vaikkapa palautushyllyn
teoksia silmäillessään, mutta tuloksista voinee päätellä, että luokkatunnuksiin
valitut lyhenteet ovat kuitenkin asiakkaiden mielestä selkeitä ja ymmärrettäviä.
Kaiken kaikkiaan opasteet vaikuttaisivat olevan toimivia. Verkkopalvelut
vaatisivat muutakin markkinointia, jotta niiden käyttö kasvaisi ja asiakkaat
oppisivat käyttämään niitä. Vieremän asiakkaat eivät ilmeisesti ole vielä
ottaneet atk-tiedonhakua omakseen. Henkilökunta tiedostaa, että verkkopalve81

luiden markkinointiin ja tiedotukseen pitäisi muutenkin panostaa. Tietokannan
käyttäjät kuitenkin pitävät tietokannan sijaintitieto-opastetta hyvänä. Vieremällä
hyllyluokka näkyy selkeästi tietokannassa. Henkilökunnaltakin on helppo kysyä
apua, jolloin opasteisiin ei tarvitse juuri kiinnittää huomiota.
Vaikka suurin osa asiakkaista olikin sitä mieltä, ettei opasteita tarvitse parantaa,
olisi ehkä syytä pohtia, voitaisiinko nykyisiä opasteita jotenkin selkeyttää.
Toisaalta Vieremä on pieni kirjasto, eikä oikean hyllyn löytämisen pitäisi tuottaa
liian suuria vaikeuksia. Eräs asiakas totesikin isojen kirjastojen olevan asia
erikseen: hänen mukaansa ”Vieremällä homma ok”. Henkilökunnalta on helppo
kysyä luokan ja/tai kirjan sijaintia, mutta jonkinlainen värikoodein varustettu
kartta saattaisi kuitenkin olla tarpeellinen ainakin isommassa kirjastossa, kuten
Iisalmessa tai Kiuruvedellä. Iisalmen kaupunginkirjastosta kartta jo löytyykin.
Värikoodin voisi yhdistää hyllyopasteisiinkin, vaikka kirjoihin ei liimattaisikaan
lisätarroja. Opasteiden selkeyttämistä olisi syytä vakavasti harkita, sillä suuri
osa

asiakkaista

tulevaisuudessa.

on

vanhuksia

ja

ikäihmisten

määrä

vain

kasvaa

Iän tuoman havaintokyvyn heikkenemisen myötä myös

opasteilta vaaditaan entistä parempaa selkeyttä ja näkyvyyttä.
Vieremällä henkilökunta huomioi asiakkaiden palautteen heti, ja hyllypäätyjen
genreluokkien

opastekilpiä

suurennettiin

saman

tien.

Myös karttaa ja

värikoodeja harkitaan. Eri väriset opasteet hyllyjen reunoissa ja päädyissä
todennäköisesti auttaisivat asiakasta hahmottamaan eri aineistot paremmin.
Kirjoihin väritarroja ei kuitenkaan liimata. Jos esimerkiksi opastekilvetkin
tulostettaisiin genren omalle värille, saattaisi yleisvaikutelma olla hieman
sekava, mutta se auttaisi ehkä asiakasta erottamaan hyllyluokat muusta
aineistosta. Värillä voitaisiin lisäksi luonnehtia genreä. Punainen esimerkiksi
sopisi romantiikka-hyllyluokalle varsin hyvin.

Kaunokirjallisuuden järjestäminen
Asiakkaat ovat kuitenkin tyytyväisiä Vieremän kirjaston nykyisiin palveluihin,
eikä välitöntä muutostarvetta ole. Kukaan ei ollut tyytymätön nykyiseen hylly82

luokitukseen, ja vastaajat pitivätkin nykyistä mallia parhaana tapana järjestää
kaunokirjallisuutta. Neljännes vastaajista oli laajemman jaon kannalla, eikä sitä
muutenkaan täysin torjuttu, sillä vain muutama vastaaja ilmoitti, ettei halua ehdotettuja genrejä eli historiaa, huumoria, jännitystä, kauhua tai novelleja uusiksi
hyllyluokiksi.
Suosituimmiksi mahdollisiksi hyllyluokiksi nousivat novellit ja historia, joista pidettiin kaikenikäisten vastaajien keskuudessa. Muiden genrejen suosio oli selvästi vähäisempää. Novellit voisikin olla looginen ja helppo jatkumo hyllyluokitukseen, sillä kyseiset teokset erotellaan jo esimerkiksi Kiuruvedellä omaan hyllyynsä. Luokkaan kuuluvat teokset olisi lisäksi helppo tunnistaa ja luokittaa.
YKL:n fiktiivisen aineiston lisäluokkien kuvauksen mukaan hyllyluokkaan kuuluvat novellit, pienoisnovellit, kertomukset, tarinat, pakinat ja lyhytproosa (YKL,
hakupäivä 6.10.2010). PallasPro-kirjastojärjestelmän mukaan Rutakko-verkosta
löytyy 1104 nimekettä asiasanalla novellit ja luokkana 84.2, jolloin kyseiset kertomuskokoelmat eivät siis kuulu jo eroteltaviin hyllyluokkiin. Vieremänkin kokoelmiin kuuluu 494 tällaista nimekettä (hakupäivä 6.10.2010).
Historia-hyllyluokka vaatisi hieman enemmän pohdintaa, sillä tulisi harkita tarkasti, minkätyyppiset historialliset teokset luokkaan kuuluisivat. Keskustelua
syntyisikin varmasti. Näyttelyä varten kokoamassani esittelytekstissä määrittelin
historiallisen romaanin näin: Historiallisen romaanin tapahtumat sijoittuvat menneisyyteen (Nummelin 2009, 7). Teoksen ajan ja miljöön kuvaus, tapahtumien
kulku ja usein ainakin osa teoksen keskeisistä henkilöistä on historiallisiksi havaittavia. Historiallisessa romaanissa uudelleenrakennetaan mielikuvituksen
keinoin menneisyyden tapahtumia. (Hosiaisluoma 2003, 314.) Lukija voi kirjan
henkilöiden kautta kokea menneisyyden sellaisena, kuin osalliset itse sen kokivat (Hatavara 2009, 26).
YKL:n fiktiivisten lisäluokkien kuvauksen mukaan historia-luokkaan kuuluisivat
historialliset romaanit, historialliset seikkailuromaanit, historialliset kertomukset,
historialliset tarinat ja historialliset novellit. Tämäkin määritelmä jättää kuitenkin
paljon sijaa tulkinnoille. Miten meneteltäisiin esimerkiksi historiallisen jännityskirjallisuuden suhteen, vai kuuluisiko luokkaan lähinnä historiallisia rakkausro83

maaneja, joita ei ole otettu romantiikka-luokkaan? PallasPro-kirjastojärjestelmän
haun mukaan Rutakko-verkosta löytyy 1204 nimekettä asiasanalla historialliset
romaanit ja luokkarajauksena 84.2 (hakupäivä 6.10.2010). Hakutuloksessa on
aineistoa Leila Tuuresta Conn Igguldeniin. Historia-hyllyluokkaa ei juuri ollut
käytössä kirjastoissa ainakaan kesällä 2006 (Hypén & Kesonen 2006, 3), mutta
kuitenkin esimerkiksi Kajaanin kaupunginkirjastossa on käytössä historiallisten
romaanien hyllyluokka, johon on sijoitettu historiasta kertovat romaanit (Kajaanin kaupunki, hakupäivä 6.10.2010). Mallia voisi siis ottaa heidän luokittelustaan.
Vieremällä nykyiseen hyllyluokitukseen ollaan henkilökunnankin puolelta melko
tyytyväisiä, mutta laajempaan jakoon suhtaudutaan positiivisesti. Rutakkokirjastoissa ollaan yleisesti melko tyytyväisiä hyllyluokitukseen, ja suurin osa
kirjastoista

pitää

kaunokirjallisuutta.

nykyistä
Laajempaan

järjestystä
jakoon

parhaana
positiivisesti

tapana

järjestää

suhtautuvat

ovat

vähemmistönä, mutta uutena mahdollisena hyllyluokkana suurimman suosion
saivat kirjastojenkin näkökulmasta novellit. Hyllyluokitus kuitenkin edelleen
jakaa kirjastoammattilaistenkin mielipiteitä, mikä kävi ilmi kyselyyni saamista
avoimista palautteista: (Koukkari 2010, 1–5.)
”Nykyinen jaottelu riittävä sekä toimiva. Lisää luetteloinnin vaikeutta, jos vielä lisätään genrejä, esim. historialliset rakkausromaanit,
jännitys tms. Nytkin on välillä vaikea vetää rajaa, onko kyseessä
jännitys vai dekkari. Kauhukirjallisuuskin löytyy asiasanahaulla.”
”Kenttä muuttuu koko ajan…”
”Hyllyluokitukset ovat hyvä asia fantasian, dekkareiden, sotakirjojen
jne harrastajille. Samoin on helppo ohjata uskonnollisia romaaneja
tai rakkausromaaneja lukevat asianomaiselle hyllylle. Mutta toinen
puoli asiassa on, että aina löytyy niitä, jotka hakevat tekijän mukaan. Tätä ongelmaa ei pysty kokonaan poistamaan. Nykyinen
jaottelu kuitenkin mielestäni toimiva.
Hyllyluokitus sopii parhaiten viihdekirjallisuuteen ja sitähän Rutakon
hyllyluokissa lähinnä on.”
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Kirjastot eivät siis olleet kovin innoissaan hyllyluokituksen laajentamisesta, mutta asiakkaiden suhtautuminen oli ennakkoluulottomampaa. Asiakkaiden omat
ehdotukset mahdollisiksi hyllyluokiksi olivat hyviä, mutta toiveiden uskottavuutta
heikentää, että kauno- ja tietokirjallisuuden rajaa ei täysin hahmoteta. Vastaajat
toivoivat esimerkiksi matkailua, luonnontieteitä ja kansanperinnettä, joista ei
luultavasti saa kaunokirjallisuuden hyllyluokkia. Myöskään vakavasti otettavia
kaunokirjallisuuden luokitusehdotuksia tuskin voidaan toteuttaa, sillä hyllyluokat
jäisivät todennäköisesti liian pieniksi.
Paikallista aineistoa kerätään kotiseutukokoelmaan, mutta toki vastaava kokoelma voisi olla mukava myös lainattavasta aineistosta, jota on kuitenkin ollut
näyttelytyyppisesti useinkin esillä. Hömppäkirjat eli virallisemmin Chick lit, josta
käytetään myös termiä sinkkukirjallisuus, taas taitaa jäädä Vieremällä hieman
marginaaliseen asemaan, ja osa aineistosta kuulunee romantiikka-luokkaan.
Sinänsä ajatus on hyvä ja genre on selkeä, joten ainakin näyttelyyn löytynee
aineistoa. Myös metsästyksen ja kalastuksen erottaminen voisi olla hyvä ajatus,
mutta eräkirjoja on ainakin Vieremällä niin vähän, ettei jako välttämättä ole järkevä. Lisäksi osa teoksista todennäköisesti käsittelee molempia aiheita. Eräs
asiakas ehdotti suullisesti sotakirjojen järjestämistä sotien mukaan. Tällainen
jaottelu on mahdollista toteuttaa tietokirjojen puolella, joten mahdollisesti ajatus
on tullut sieltä. Vieremällä ei tosin ole tällaista käytäntöä. Kaunokirjallisuuden
järjestämisessä vaikeutena olisivat aineiston vähäinen määrä sekä se, että sama teos saattaa käsitellä useampia sotia.
Jouko Raivio (1992b, 68–69) esitti maanosat tai oikeammin kulttuurin, johon
teoksen fiktiivinen maailma viittaa, yhtenä korkeakirjallisuuden luokitteluperusteena. Kulttuuri taas määrittyisi lähinnä teoksen alkuperäiskielen mukaan. Vieremälläkin yksi vastaaja ehdotti suurin piirtein tällaista luokittelua. Maanosittaisen luokittelun mukaan päädyttäisiin kuitenkin luokittamaan koko kaunokirjallisuus. Korkeakirjallisuuden luokittaminen on vaikeaa, eikä järjestyksen toimivuuskaan ole taattu. Raivion luokituksen ongelmia käsittelin perusteellisemmin
luvussa Tutkimuksia ja kokeiluja. Ehkä jälleen voisi turvautua näyttelyyn, jossa
olisi esillä eri maanosien tai valtioiden kirjailijoita. Myös erilaiset listaukset voisivat toimia.
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Myös klassikoiden osalta paras ratkaisu saattaa olla näyttelyihin ja vaikkapa
kirjalistoihin turvautuminen. Myös tietokannan asiasanahaku ”klassikot” tuottaa
osumia. Internetiä voisi käyttää hyödyksi esimerkiksi juuri erilaisten listauksien
julkaisukanavana. Virtuaalisia kirjanäyttelyitäkin voisi harkita. Klassikot tuntuvat
helpolta ja osittain myös itsestään selvältä hyllyluokalta, mutta tarkemmin ajatellen siitä tuleekin hyvin mutkikas. Ongelmaksi muodostuu klassikon määritelmä.
Sinänsä esimerkiksi kustantajien klassikko-sarjat (Tammen Keltaiset kirjat,
WSOY:n Klassikot) olisi helppo sijoittaa klassikko-luokkaan, mutta sarjoihin kuulumattomat teokset olisivatkin huomattavasti ongelmallisempia.
Vieremällä asiakkaiden ehdottamien hyllyluokkien ongelmana oli, että toiveet
olivat hyvin spesifejä. Niistä olisi vaikeaa muodostaa kokonaista hyllyluokkaa.
Laakson ja Puukon (1992, 63–65) tutkimuksessa kävi ilmi kokoelmien avaamisen tarve, sillä heidän haastattelujensa mukaan tutkimuksen aihepiirinäyttely ja
vastaavat esittelyt auttavat kaunokirjallisuuden valinnassa, vaikkei aihepiirijakoa
haluttukaan hyllyluokitukseksi. Vieremällä aihepiirijakoon on jo totuttu ja sitä on
opittu käyttämään, joten asiakkaat ovat tyytyväisiä siihen hyllyluokituksena. Sisältöjä tulisi avata myös Vieremällä vaikkapa juuri näyttelyillä. Myös internetiä
voisi hyödyntää nykyistä enemmän.
Yksi mahdollisuus voisi olla kauno- ja tietokirjallisuuden yhdistäminen, kuten
jossain kirjastoissa on tehtykin. Esimerkiksi kaikki sotakirjat on yhdistetty samaan luokkaan. Hollannissa luokituksen sijaan hyllyjärjestyksenä ovat shop- ja
island-mallit. Aineisto on järjestetty aiheenmukaisiin saarekkeisiin, joissa on
samassa paikassa saman aihealueen kaikki aineisto kirjoista av-aineistoihin.
Lähtökohtana on, miten asiakkaan ajatellaan hakevan aineistoja. Lisäksi saareke on aina viihtyisä tila, ja kirjat ovat houkuttelevasti esillä kuten kirjakaupoissa.
Tietyn aineiston löytäminen tosin on tässä mallissa virkailijan mukaan hankalampaa. (Siponen 22.10.2010, sähköpostiviesti.) Tällainen järjestys onkin asiakkaiden kannalta selkeämpi ja käytännöllisempi, ja saarekkeet palvelevat nimenomaan selailijoita todella hyvin. Toisaalta tietyn teoksen löytäminen lienee asiakkaille todella vaikeaa, jos virkailijoillakin on hankaluuksia. Ehkä Suomessa ei

86

vielä olla valmiita näin radikaaliin ratkaisuun, mutta esimerkiksi juuri sotakirjojen
kohdalla luokkien yhdistäminen voisi olla toimiva ratkaisu.

Vieremällä asiat siis ovat jo nyt hyvin, ja palaute oli pääosin positiivista. Ilmeisesti asiakkaat eivät tällöin halua tai osaa vaatia parempaa. Lovio ja Tiihonen
esittävät, että on asiakkaita, jotka kuntien ja valtion taloudellisista vaikeuksista
johtuvien leikkausten vuoksi yrittävät olla lisäämättä henkilökunnan kuormitusta,
eivätkä tuo esiin huomioitaan kirjastopalveluiden puutteista. Asiakkaan on myös
vaikea

arvioida

maksuttomia

palveluita,

sillä

hän

ei

voi

suhteuttaa

palveluodotuksiaan palvelun kustannuksiin. Lisäksi kirjastonkäyttäjä voi kokea,
ettei hänellä ole oikeutta vaatia ilmaispalveluilta samaa laatutasoa kuin
maksullisilta. (Lovio & Tiihonen 2005, 77.)
Myös pientä pelkoa ja muutosvastarintaa saattaa olla ainakin vanhempien vastaajien osalta, eivätkä nuoremmatkaan välttämättä osaa kuvitella uutta järjestystä. Asiakkaan ehdotus laajemman hyllyluokituksen kokeilusta on sinänsä hyvä
ja ennakkoluuloton, mutta paljastaa myös, etteivät asiakkaat hahmota
hyllyluokituksen rakentamisen työläyttä. Avoimen palautteen vastauksista
ilmenee myös, että asiakkailla on edelleen pientä epävarmuutta hyllyluokituksen
suhteen, sillä selkeyttä ja opasteita toivottiin. Parantamisen varaa siis kaikista
kehuista huolimatta voisi löytyä.
Positiivista on, että asiakkailla on ideoita ja halua kirjaston palvelujen kehittämiseen, ja ehdotuksiin tulisikin reagoida vaikkapa juuri kirjanäyttelyillä. Lisäksi internetiä ja kotisivuja voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin. Verkkoon
voitaisiin laittaa muun muassa aiheluetteloita ja kirjanäyttelyitä, joihin voitaisiin
liittää kansikuvat, teosten esittelytekstit ja linkki tietokantaan teoksen saatavuustietoihin. Verkkonäyttelyitä voitaisiin kenties tehdä koko kirjastoverkon tietotaitoa
hyödyntäen, jolloin vaikkapa Iisalmessa koottu aineisto voitaisiin linkittää myös
muiden Rutakko-kirjastojen kotisivuille. Jos sähkökirjat yleistyvät, tulevaisuudessa saattaisi jopa olla mahdollista, että teosta pääsisi lukemaankin netin välityksellä suoraan näyttelystä. Toki jo nyt olisi mahdollista hyödyntää verkossa
vapaasti saatavilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet ovat vanhentuneet.
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Tällaisesta materiaalista saattaisi syntyä esimerkiksi kiinnostava kansanperinteen virtuaalinäyttely.
Ongelmana toisaalta on, että kirjastojen kotisivujen käyttö on vielä toistaiseksi
melko vähäistä etenkin Vieremän kaltaisella pienellä kirjastolla. Vieremän sivuilta löytyy listattuna esimerkiksi kotiseutuaineisto, mutta sivua ei ilmeisestikään
ole löydetty. Markkinointia siis kaivattaisiin. Ehkäpä tulossa olevan järjestelmämuutoksen myötä myös verkkokirjastojen käyttö kasvaa myös Ylä-Savossa, kun
kirjasto 2.0 rantautuu sinnekin. Jos asiakkaat saataisiin osallistumaan enemmän, voitaisiin verkossa esimerkiksi kerätä ideoita näyttelyiksi tai järjestää vaikkapa äänestys siitä, mikä kertomakirjallisuuden hyllyluokka olisi tarpeellisin.
Asiakkaat voisivat käydä enemmän keskustelua aiheesta ja antaa palautetta
kirjastolle. Tällöin kirjastokin voisi saada uusia näkökulmia ja ideoita, ja asiakaslähtöisyys lisääntyisi. Uusissa kirjastojärjestelmissä asiakkailla on myös
mahdollisuus itse kuvailla teoksia. Näistä sanoista kirjasto voisi saada vinkkejä
esimerkiksi siitä, ovatko asiakkaat samaa mieltä teoksen genreluokituksesta.
Verkkopalvelut eivät kuitenkaan Vieremällä muodosta kovin oleellista osaa kirjaston toiminnasta muun muassa asiakkaiden korkean iän takia. Kirjaston kannattaakin edelleen panostaa nimenomaan perinteisiin kirjanäyttelyihin sekä siihen, että kirjaston järjestys palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.
Hyllyluokkienkin tulisi palvella nimenomaan kirjaston omia asiakkaita, joten tarpeiden selvittäminen on tärkeää myös jatkossa. Tässäkin kyselyssä palautetta
annettiin muistakin kuin hyllyluokitukseen ja kyselyyni varsinaisesti liittyvistä
aiheista, joten tarvetta voisi olla esimerkiksi säännöllisille asiakastyytyväisyyskyselyille, palautelaatikolle tai vaikkapa epävirallisemmille asiakashaastatteluille. Asiakkailta voisi rauhallisella hetkellä kysyä suoraan palautetta tietystä aiheesta, esimerkiksi opasteista. Vaikka Vieremän kirjasto on ”kuin kotiinsa tulisi”,
kuten eräs vastaaja asian ilmaisi, ei varsinkaan negatiivista palautetta
välttämättä tuoda henkilökunnan kuuluviin.
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7 POHDINTA

Opinnäytetyöni aihe löytyi helposti Vieremän kirjastolla käymieni keskustelujen
myötä. Alusta asti oli selvää, että haluan tehdä työn juuri kotikuntani kirjastoon,
mikä antoi myös lisämotivaatiota työn tekemiseen. Aihe oli innostava, sillä mielestäni juuri aikuisten kaunokirjallisuus on mielenkiintoisin kokoelmatyön kohde
kirjastoissa. Aihe on lisäksi ajankohtainen, sillä Rutakko-verkossa on viime vuosina kehitetty hyllyluokitusta voimakkaasti ja aihe on herättänyt paljon keskustelua. Kun lisäksi kokoelmien avaaminen, asiakaslähtöisyys, itsepalvelu ja kaunokirjallisuuden merkitys ja tärkeys ovat nousseet kirjastopalvelujen avainsanoiksi,
hyllyluokitus on ajankohtaisempi kuin koskaan. Sillä voidaan vastata kaikkiin
edellä mainittuihin tarpeisiin.
Tutkimukseni onnistui yllättävän hyvin, sillä en ollut aiemmin tehnyt vastaavaa.
Itse prosessi oli melko suoraviivainen. Aihe löytyi helposti ja alkuun pääseminen
sujui hyvin, sillä opintojen myötä olin jo jonkin verran tutustunut aiheeseen ja
kirjallisuuteen. Aiheesta on selkeästi olemassa tärkeimmät perustutkimukset ja
-tutkijat, joten lähdeluettelo syntyi nopeasti. Myös viitekehys muotoutui luontevasti, vaikka vaarana oli, että alkaisin laajentaa aihetta liikaa. Esimerkiksi genreen olisi ollut mielenkiintoista paneutua paljon syvällisemmin.
Tutkimusmenetelmä oli selvä alusta lähtien, sillä tarkoituksena oli nimenomaan
mahdollisimman laajan asiakaskunnan mielipiteiden selvittäminen, ja paras keino tähän on kysely. Panostin kyselylomakkeen suunnitteluun, sillä se on tärkein
tekijä tilastollisen tutkimuksen onnistumisen kannalta. Lomake olikin mielestäni
yllättävän toimiva. Hyödynsin kyselyn laadinnassa aikaisempia tutkimuksia kuten Saartia (1995) sekä Janhusta ja Jokikokkoa (2009), joten pystyin jo alkuvaiheessa huomioimaan tuloksien vertailtavuuden.
Ilmeisesti lomake oli kaikesta huolimatta hieman liian pitkä ja vaikea iäkkäimmille asiakkaille, sillä heidän lomakkeissaan oli jonkin verran tyhjäksi jätettyjä kohtia. Testihenkilöni eivät pitäneet kyselyä liian pitkänä, ja siksi uskalsinkin kokeil89

la kolmesivuista lomaketta. Testaajat eivät kuitenkaan olleet kovin iäkkäitä, joten seikka ei tullut silloinkaan esiin.
Suurimmat ongelmat kyselyssä aiheutti termistö. Vältin esimerkiksi genresanaa, jota asiakkaat eivät välttämättä olisi ymmärtäneet. Termillä saattaa myös
joidenkin mielessä olla negatiivinen kaiku, ja näin suhtautuminen koko kyselyyn
olisi

voinut

olla

vastentahtoinen.

Lisäksi

käytin

kyselyssä

täsmällisen

kertomakirjallisuus-termin sijaan kaunokirjallisuutta, joka on asiakkaille tutumpi
ja helpompi ymmärtää.

Kaunokirjallisuus on terminä epätarkempi, sillä se

käsittää kertomakirjallisuuden eli suorasanaisen proosan lisäksi myös runot ja
näytelmät. Näiden kirjallisuudenlajien käyttö lienee kuitenkin sen verran
vähäistä,

etteivät

tulokset

tästä

vääristy.

Asiakkaat

ymmärtänevät

kaunokirjallisuuden lähinnä romaaneiksi.
Avoimissa kommenteissa oli viitteitä siitä, että vastaajat eivät aina ymmärtäneet
kyselyn keskittyvän ainoastaan kaunokirjallisuuden hyllyluokitukseen. Kauno- ja
tietokirjallisuuden ero saattaa muutenkin olla asiakkaille vaikea hahmottaa.
Tässä käykin ilmi tilastollisen tutkimuksen huono puoli. Tutkijana en voi tietää,
ovatko vastaajat ymmärtäneet kyselyn oikein, vaikka selitinkin henkilökohtaisesti suurimmalle osalle vastaajia tutkivani nimenomaan sitä, miten romaanit on
kirjastoon järjestetty. Haastatteluilla olisin saanut tarkempaa tietoa ja voinut
varmistaa, että vastaaja ymmärtää kysymyksen. Tavoitteenani oli kuitenkin yksityiskohtaisen tiedon sijaan asiakkaiden yleisen mielipiteen selvittäminen, mikä
mielestäni onnistui kyselylomakkeellani varsin hyvin.
Toinen riski tutkimukseni onnistumisen kannalta oli, saisinko kyselyyni tarpeeksi
vastaajia. Henkilökohtaisesti asiakkaita lähestymällä onnistuin motivoimaan tarpeeksi suuren määrän asiakkaita, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina.
Taustatietojen perusteella paljon lukevia ja Vieremän kirjastossa usein käyviä
asiakkaita voitanee myös pitää pätevinä arvioimaan hyllyluokitusta, joten kaiken
kaikkiaan tulokset ovat mielestäni uskottavia. Lisäksi asiakkaiden kanssa keskustellessani sain palautetta niiltäkin asiakkailta, jotka eivät halunneet täyttää
lomaketta. Palaute oli lähinnä positiivista, ja yleinen syy vastaamattomuuten

90

olikin, että asiat ovat jo nyt hyvin ja hyllyluokitus on ”hyvä juttu”. Tuloksia tulkitessa asiakkaiden tyytyväisyys ei ollutkaan mitenkään yllättävää.
Tuloksia tulkitessa tilastolliseen tutkimukseen perehtyminen kannatti, sillä aineiston analysointi taulukkolaskentaohjelmalla oli melko nopeaa. En käyttänyt
varsinaista tilastollisen tutkimuksen ohjelmistoa kuten SPSS:ää, sillä pienehkön
aineiston analysoinnissa Microsoft Office Excel toimi varsin hyvin. Tulokset olivat odotusten kaltaisia. Tutkimuksessa ei noussut esiin mitään uutta, vaan tulokset myötäilevät aiempia tutkimustuloksia. Tavoitteenani ei tosin ollutkaan
saada valtakunnallisesti mullistavia tuloksia, vaan lähinnä kerätä tietoa juuri Vieremän kunnankirjaston tarpeisiin. Tulokseni tosin omalta osaltaan vahvistavat jo
aikaisemmin todettuja hyllyluokituksen teesejä. Vieremällä tutkimukseni koettiin
hyödylliseksi, sillä siinä ilmeni muun muassa opasteiden selkeyttämisen tarve.
Onnistuin mielestäni saamaan varsin hyvät vastaukset tutkimusongelmiini.
Hyllyluokituksesta on suuri apu vieremäläisille asiakkaille, sillä aiheen mukainen
etsiminen on suurta. Selailu on suosituin hakutapa, kun taas ryhmittelemättömän kertomakirjallisuuden hyllyjen katselu on vähiten suosittua. Hyllyluokkien
katselu on suositumpaa, ja hyllyluokitus asiakkaiden kokemuksien mukaan nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa kirjaston käyttöä ja auttaa löytämään uutta luettavaa ja uusia kirjailijoita.
Aiemmista tutkimuksista poikkesi lähinnä henkilökunnan asiantuntemuksen
hyödyntämisen suuri suosio, mikä ei sinänsä ole yllättävää. Henkilökunta on
saanut paljon positiivista palautetta aikaisemmissakin asiakaskyselyissä. Vieremällä kynnys henkilökunnan lähestymiseen ja avun pyytämiseen onkin hyvin
matala. Kirjaston nykyiseen järjestykseen ollaan tyytyväisiä: kaikilla hyllyluokilla
on käyttöä, ja niiden kirjavalikoimat ovat hyviä tai välttäviä. Opasteet ovat hyviä,
joskin pieni vähemmistö toivoi niihin parannuksia. Parannuksia tarvittaneen väestön ikääntyessä ja vanhusasiakkaiden määrän lisääntyessä. Järjestyksen
tulisikin olla mahdollisimman selkeä, eikä hyllyluokkia saa olla liikaa. Paras tapa
kaunokirjallisuuden järjestämiseen on vastaajien mukaan nykyinen järjestys,
mutta uusia mahdollisia hyllyluokkia voisivat olla novellit ja historia.
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Vieremän kirjastolla laajempaan jakoon suhtaudutaan positiivisesti, ja parhaana
ehdotuksena pidettiin Vieremälläkin novellien erottamista omaksi hyllyluokakseen. Tämä voisi olla realistisin vaihtoehto, jos hyllyluokitusta halutaan viedä
pidemmälle. Vaikka nykyinen tilanne vaikuttaa olevan kaikin puolin toimiva, se
ei suinkaan tarkoita, etteikö parantamisen varaa löytyisi. Kun nykytilaan ollaan
tyytyväisiä, ei mietitä, miten toimintaa voitaisiin parantaa. Yleinen syy vastaamatta jättämiseen olikin, että asiat ovat jo nyt hyvin, eikä parantamisen tarvetta
tuntunut olevan. Positiivista kuitenkin oli, että asiakkailla on ideoita ja halua kirjaston palvelujen kehittämiseen. Ehdotuksiin tulisikin reagoida vaikkapa juuri
kirjanäyttelyillä. Mahdollisesti opinnäytetyöni valmistuttua voitaisiin esimerkiksi
kirjaston internet-sivuilla julkaista pieni juttu tuloksista, jotta asiakkaat huomaisivat, että heidän palautteeseensa reagoidaan.
Mitään radikaaleja toimenpiteitä opinnäytetyöni tuskin aiheuttaa, mutta toivottavasti tulokset antavat Rutakko-verkkoon ajattelemisen aihetta tulevaisuuden
varalle. Mielestäni tutkimus onnistui yllättävän hyvin ja tavoitteet saavutettiin
tutkimusongelmien vastausten myötä. Hyllyluokituksen kehityksen perusteeksi
opinnäytetyöstäni ei ehkä ole aineiston pienuuden vuoksi, mutta toivottavasti
tulokseni ainakin vahvistavat hyllyluokituksen hyödyllisyyden asiakkaiden
enemmistölle. Ehkä kirjastojenkin suhtautuminen voisi muuttua positiivisempaan, ennakkoluulottomampaan ja kokeilunhaluisempaan suuntaan.
Opinnäytetyöni onkin mielestäni hyvä katsaus Vieremän kunnankirjaston hyllyluokituksen tilanteesta. Jotta työtäni voitaisiin käyttää perusteluna esimerkiksi
uuden hyllyluokan perustamiselle, olisi hyvä suorittaa kysely myös muissa Rutakko-verkon kirjastoissa. Näin saataisiin pätevä katsaus siitä, miten hyllyluokitus palvelee yläsavolaisia. Tutkimisen arvoista olisi etenkin se, olisiko kaupunginkirjastojen ja pienempien kirjastojen tuloksissa eroja, ja toimiiko sama luokitus sekä kaupunginkirjastossa että pienessä lähikirjastossa, joita molempia Rutakko-verkkoon kuuluu. Pienemmissä kirjastoissahan ei yleensä tarvita kovin
montaa hyllyluokkaa, koska kokoelma on muutenkin silmäiltävissä, mutta esimerkiksi Iisalmessa aineistoa on jo niin paljon, että selailu on hankalaa.
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Olisi myös mielenkiintoista selvittää, eroaisivatko vastaajien mielipiteet parhaasta tavasta järjestää kaunokirjallisuutta. Voisi kuvitella, että juuri isommassa kirjastossa toivottaisiin laajempaa jakoa. Kaupungeissa myös vastaajien ikärakenne voisi olla erilainen, eikä ikäihmisten osuus painottuisi yhtä vahvasti. Nimenomaan nuoret saattaisivat haluta laajempaa hyllyluokitusta. Tällöin olisi kiinnostavaa tutkia myös sitä, miten muualla suhtaudutaan genreihin, joita pidin mahdollisina uusina hyllyluokkina. Ainakin kirjastojen suhtautumisesta päätellen
olettaisin novellien olevan suosittuja myös muualla. Muut genret saattavat olla
vahvemmin sidoksissa vastaajien ikään, jolloin esimerkiksi kauhun suosio voisi
kasvaa.
Hyllyluokitusta kannattaisi tutkia myös henkilökunnan näkökulmasta. Tällöin
voitaisiin esimerkiksi tehdä lomakekysely kaikille Rutakko-verkossa työskenteleville tai haastatella esimerkiksi muutamia henkilöitä jokaisesta verkon kirjastosta. Tällöin anonymiteetti säilyisi paremmin, ja henkilökunta voisi sanoa mielipiteensä suoraan. Hyllyluokituksen kehitystyössä tulisikin ottaa huomioon koko
henkilöstön mielipiteet. Olisi tärkeää yhdessä sopia siitä, millaista kirjallisuutta
hyllyluokkiin kuuluu. Luokitusperusteiden pitäisi siis olla mahdollisimman selkeitä, ja kaikkien tulisi hahmottaa ne.
Valtakunnallisesti olisi mielenkiintoista toistaa muutaman vuoden kuluttua Fiktioryhmän ja Turun kaupunginkirjaston kysely ja selvittää YKL:n fiktiivisten lisäluokkien vaikutus yleisten kirjastojen kaunokirjallisuuden järjestämiseen. Hyllyluokkien hyöty lienee jo todistettu, mutta seuraava askel voisi olla vaikkapa fakta- ja fiktioluokkien yhdistäminen ja esimerkiksi Hollannin mallin mukainen, erittäin asiakaslähtöinen kirjallisuuden järjestäminen. Kirjastossa voitaisiin vaikkapa
järjestää kokeilu, jossa kaunokirjallisuus olisi järjestetty kirjakaupan mallin mukaan.
Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoista, sillä se on avannut uusia
näkökulmia kaunokirjallisuuteen sekä kokoelmien järjestämiseen. Aiemmin itsestään selvältä tuntuneesta asiasta on löytynyt uusia puolia. Tutkimuksen tekeminen on ollut muutenkin opettavaista, ja nyt suhtaudunkin eri tavalla asiakaskyselyihin. Työ on opettanut myös pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta se93

kä tieteellistä ajattelua. Yksi vaikeimmista asioista on ollut esimerkiksi puhtaan
asiatekstin kirjoittaminen. Itse tutkimus sinänsä oli minulle mielenkiintoinen ja
antoisa prosessi, ja toivonkin, että se oli sitä myös Vieremän kirjastolle.
Työ kaunokirjallisuuden parissa ei siis suinkaan ole ohi, vaan kirjastojen tulee
herkällä korvalla kuunnella asiakkaiden palautetta ja pysyä mukana kehityksessä. Kaunokirjallisuutta julkaistaan entistä enemmän niin verkossa, sähkökirjana
kuin perinteisenä kirjanakin, ja kirjastolla on edelleenkin avainrooli siinä, että
asiakas löytää juuri hänelle sopivan teoksen. Kirjastojen tulee edelleen keskittyä
asiakkaidensa tarpeisiin ja kokoelmien avaamiseen, jotta jokainen lukija löytäisi
juuri oman kirjansa, ja toisaalta jokaiselle kirjalle löytyisi sen ansaitsema lukija.
Ranganathanin lakeja ei siis sovi unohtaa.
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LIITE 1/1

LIITE 1. Kysely: Asiakkaiden tyytyväisyys aikuisten kertomakirjallisuuden
hyllyluokitukseen vieremän kunnankirjastossa
Minna Koukkari, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelun
koulutusohjelma, opinnäytetyö

Vieremän kunnankirjastossa on käytössä hyllyluokitus, jossa kaunokirjallisuutta on eroteltu sisällön mukaan aihepiireittäin omiksi hyllyryhmikseen. Kirjastosta siis löytyy hyllyistä omina ryhminään dekkarit, eräkirjat, fantasia, romantiikka, scifi, sotakirjat ja uskonnolliset romaanit. Kyselyllä tutkitaan Teidän tyytyväisyyttänne tähän järjestykseen ja
pyritään selvittämään, miten hyllyluokitusta kannattaisi kehittää. Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie 10-15 minuuttia. Vastanneiden kesken
arvotaan lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan. Arvontakupongin saatte henkilökunnalta.
Ympyröikää sopivin vaihtoehto. Avoimia vastauksia voitte jatkaa takasivulle.
1. Sukupuoli 1 Mies

2 Nainen

2. Ikä _____ vuotta

3. Kuinka usein käytte Vieremän kirjastossa?
1 Päivittäin
2 Viikoittain
3 Kuukausittain
4 Harvemmin kuin kerran kuussa
5. Etsittekö kaunokirjallisuutta
Aihepiirin
(esim. dekkari, fantasia, sotakirja)
Kirjan nimen
Tekijän mukaan
6. Miten etsitte kaunokirjallisuutta?
Katselen uutuushyllystä
Katselen palautushyllystä
Katselen näyttelyistä, hyllypäädyistä
tai muuten esille nostetuista
Katselen suoraan aakkosista luokasta 84.2
(yleinen suomenkielinen kertomakirjallisuus)
Katselen erillisistä hyllyluokista
(esim. dekkarit, eräkirjat, sotakirjat)
Kysyn neuvoa henkilökunnalta
Etsin asiasanalla tietokannasta

4. Kuinka usein luette kaunokirjallisuutta?
1 Päivittäin
2 Viikoittain
3 Kuukausittain
4 Harvemmin kuin kerran kuussa
usein
1
1
1

joskus
2

en koskaan
3

2
2

usein
1
1
1

joskus
2
2
2

3
3
en koskaan
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

7. Jos etsitte jotain tiettyä romaania, löydättekö sen yleensä itsenäisesti?
1 Kyllä 2 En 3 En halua etsiä itse, vaan kysyn suoraan henkilökunnalta
8. Onko haluamanne kaunokirjallisuuden löytäminen mielestänne
1 Hyvin vaikeaa
2 Melko vaikeaa
3 Melko helppoa
4 Hyvin helppoa
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9. Helpottaako aihepiirin mukainen hyllyluokitus haluamanne kaunokirjallisuuden löytämistä?
1 Kyllä
2 Ei
Voisitteko perustella mielipiteenne?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Kuinka usein käytätte seuraavia
hyllyluokkia?
usein joskus en koskaan
Dekkarit
1
2
3
Eräkirjat
1
2
3
Fantasia
1
2
3
Romantiikka
1
2
3
Scifi
1
2
3
Sotakirjat
1
2
3
Uskonnolliset
1
2
3

11. Onko kirjavalikoima hyllyluokassa,
jota käytätte, mielestänne
hyvä
välttävä
huono
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

12. Onko jokin hyllyluokka sellainen, josta ette halua lainata?
1 Ei, voin hyvin lainata kaikista hyllyluokista
2 Kyllä, mikä_______________________________________________
Jos vastasitte kyllä, voisitteko kertoa miksi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Oletteko hyllyluokituksen myötä lainannut teoksia, joita ette muuten todennäköisesti olisi
löytänyt?
1 En
2 Kyllä. Voisitteko mainita jonkin tälläisen kirjan tai kirjailijan?
_______________________________________________________________
14. Ovatko hyllyluokkien opasteet mielestänne
Luokkatunnukset kirjoissa
(esim. 84.2RAK selkämystarrassa)
Hyllyopasteet
Sijaintitieto tietokannassa
(esim. 84.2RAK)

hyviä
1
1
1

huonoja
2
2
2

en osaa sanoa
3
3
3

15. Pitäisikö opasteita mielestänne parantaa?
1 Kyllä. Miten?__________________________________________________________________
2 Ei
16. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen kaunokirjallisuuden hyllyluokitukseen?
5 Hyvin tyytyväinen
4 Melko tyytyväinen
3 En tyytyväinen enkä tyytymätön
2 Melko tyytymätön
1 Hyvin tyytymätön
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17. Millä tavalla kaunokirjallisuus pitäisi mielestänne järjestää hyllyihin? Valitkaa yksi vaihtoehto.
1 Nykyinen malli
2 Laajempi jako: nykyisen mallin lisäksi vielä muita hyllyluokkia (esim. historia, huumori, kauhu,
novellit)
3 Suppeampi jako: vähemmän hyllyluokkia kuin nyt
(mitä poistaisitte ____________________________________________________________)
4 Kaikki kaunokirjallisuus yhdessä aakkosjärjestyksessä
5 Kaikki kaunokirjallisuus yhdessä aakkosjärjestyksessä, mutta hyllyluokat merkitty kirjoihin esim.
tarroilla
18. Kyselyyn liittyy kirjanäyttely, jossa on esitelty uusia mahdollisia hyllyluokkia.
Voisiko jokin ko. ryhmistä mielestänne muodostaa oman hyllyluokkansa? Ympyröikää 1─3
vaihtoehtoa. Voitte vastata, vaikka ette olisi tutustunut näyttelyyn.
1 Historia
2 Huumori
3 Jännitys
4 Kauhu
5 Novellit
6 En halua mitään edellä mainituista omaksi hyllyluokakseen.
19. Kommentoikaa vapaasti näyttelyä. Voitte esimerkiksi ehdottaa aihepiirejä, jotka puuttuvat
näyttelystä, mutta jotka haluaisitte omaksi hyllyluokakseen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Jos olette asioinut kirjastossa, jossa kaunokirjallisuus on järjestetty toisella tavalla, verratkaa kokemustanne Vieremän järjestykseen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Sana on vapaa. Palautetta ja toivomuksia kaunokirjallisuuteen ja hyllyluokitukseen liittyen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Suuret kiitokset osallistumisestanne!

LIITE 2. Kysely kertomakirjallisuuden hyllyluokituksesta Rutakko- kirjastoille
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Hei!
Opiskelen Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa ja
teen tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä Vieremän kunnankirjastolle aiheesta asiakkaiden tyytyväisyys aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa.
Tarkoituksenani on kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä sekä hyllyluokituksen nykytilanteesta että
tulevasta kehityksestä. Tavoitteenani on, että tutkimusta voisi käyttää antamaan suuntaviivoja
hyllyluokituksen kehitystyölle koko Rutakko-verkossa. Vaikka työssäni on asiakasnäkökulma,
minulle olisi kuitenkin tärkeää saada tietoa siitä, miten Rutakko-verkon eri kirjastoissa kertomakirjallisuuden
hyllyluokitus
on
toteutettu.
Toivoisinkin, että voisitte vastata lyhyesti tämän viestin liitetiedostona oleviin kysymyksiin
22.10.2010 mennessä. Vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Voitte pohtia asiaa yhdessä tai välittää
kyselyn esimerkiksi kaunokirjallisuudesta vastaavalle henkilölle tai kirjastonne johtajalle. Voitte
vastata liittenä olevalle dokumentille tai luoda kokonaan uuden tiedoston. Palauttakaa vastaukset
sähköpostin liitetiedostona. Jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, ottakaa vapaasti
yhteyttä.
Erittäin suuret kiitokset avustanne!
Ystävällisin terveisin Minna Koukkari
1. Onko kirjastossanne tarroitettu kaikki Rutakko-verkon hyllyluokkiin kuuluvat teokset (dekkarit,
eräkirjat, fantasia, romantiikka, scifi, sotakirjat, uskonnolliset)? Jos ei, millainen käytäntö teillä on
ja mikä tähän on syynä?
2. Onko kaikki edellä mainitut luokat erotettu fyysisestikin omiksi hyllyryhmikseen? Jos ei, millainen käytäntö teillä on ja mikä tähän on syynä?
3. Onko kirjastossanne eroteltu joitain muita kuin Rutakko-verkon ryhmittelyn mukaisia kertomakirjallisuuden hyllyluokkia (esim. novellit)? Jos on, niin mitä ja miksi? Onko näitä luokkia eroteltu
esim. väritarroilla?
4. Millaiset opasteet kirjastossanne on hyllyluokille? (luokkatunnusten lisäksi esim. perushyllyopasteet, värillisiä teippejä, tarroja tai karttaa jossa hyllyjen sijainti näkyy)?
5. Kuinka tyytyväisiä olette nykyiseen kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen? Valitkaa yksi vaihtoehto lihavoimalla vastauksenne.
5 Hyvin tyytyväinen
4 Melko tyytyväinen
3 En tyytyväinen enkä tyytymätön
2 Melko tyytymätön
1 Hyvin tyytymätön

LIITE 2/2
6. Millä tavalla kertomakirjallisuus pitäisi järjestää hyllyihin? Valitkaa yksi vaihtoehto lihavoimalla
vastauksenne.
1 Nykyinen malli
2 Laajempi jako: nykyisen mallin lisäksi vielä muita hyllyluokkia
(mitä lisäisitte_______________________________________)
3 Suppeampi jako: vähemmän hyllyluokkia kuin nyt
(mitä poistaisitte ______________________________________)
4 Kaikki kertomakirjallisuus yhdessä aakkosjärjestyksessä
5 Kaikki kertomakirjallisuus yhdessä aakkosjärjestyksessä, mutta hyllyluokat merkitty kirjoihin esim. tarroilla
7. Voisiko jokin seuraavista ryhmistä muodostaa oman hyllyluokkansa? Valitkaa 1–3 vaihtoehtoa
lihavoimalla vastauksenne.
1 Historia
2 Huumori
3 Jännitys
4 Kauhu
5 Novellit
6 Ei mitään edellä mainituista omaksi hyllyluokakseen.
8. Mitä muuta haluaisitte sanoa kertomakirjallisuuden hyllyluokituksesta? Sana on vapaa

LIITE 3 . Vieremän kunnankirjaston pohjapiirustus.

Uutuudet
Tänään
palautetut

84.2 RAK

84.2 SCI

84.2DEK

84.2 SOT

84.2 ERÄ

84.2 USK

84.2 FAN
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