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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kirjavälitys Kirjavälitys on kustannustoimittajille, kirjakaupoille ja kirjas-

toille välitys- ja logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jolta lu-

kuiset kirja-alan yritykset voivat tilata kirjoja. (Yritys, [viitattu 

31.10.2018]) 

Kirjastopalvelu/BTJ Kirjastopalvelu, entiseltä nimeltään BTJ on suuri kirjasto-

materiaalien toimittaja. Yleisten kirjastojen lisäksi yritys toi-

mittaa aineistoa myös koulu- sekä erityiskirjastoille. (Kirjas-

topalvelu, [viitattu, 31.10.2018]). 

BookTube Pääasiallisesti kirjoihin liittyviä videoita tekevien ihmisten 

yhteisö YouTubessa.  
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1 JOHDANTO 

Lukemisen murros ei ole uusi asia. Se on kestänyt jo vuosia, aina siitä asti kun muut 

mediatyypit alkoivat kilpailla sen kanssa huomiosta. Televisio, elokuvat, videopelit 

kaikki vievät aikaa lukemiselta. Mutta myös itse lukemisen tavat muuttuvat. Aineistot 

siirtyvät verkkoon ja monet jotka sanovat etteivät lue, lukevatkin netin välityksellä 

paljon enemmän kuin tajuavat. Samalla englanninkielisiin aineistoihin käsiksi pääsy 

on muuttunut helpommaksi ja ihmiset lukevat enemmän myös muilla kielillä kuin 

suomeksi. Fyysinen kirja pitää kuitenkin yhä pintansa, eikä näytä merkkejä katoa-

misesta. Tämän murroksen myötä myös kirjastojen on täytynyt alkaa ajatella aineis-

tojaan eri tavalla.  

Monet kirjastot ovatkin viime vuosien aikana laajentaneet ulkomaisten kirjojen ko-

koelmiaan. Jopa pienemmät kirjastot ovat pyrkineet ottamaan kokoelmiinsa edes 

jonkin verran englanninkielistä kirjallisuutta, sillä sille on tänä päivänä kysyntää. 

Tämän opinnäytetyön aihe syntyi tekijän henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aihee-

seen. Nuorten kielitaidon parantuessa myös kirjojen alkukielellä lukeminen on kas-

vanut ja kasvaa edelleen. Siitä syntyi mielenkiinto tutkia, miten tämä muutos vaikut-

taa kirjastoihin nimenomaan nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla.  

Opinnäytetyön teoriaosassa haettiin määritelmiä sille, mitä on nuorten kirjallisuus ja 

mitä nuorten aikuisten kirjallisuus. Siinä pyrittiin myös selvittämään ketkä sitä luke-

vat ja miksi. Tärkeää teoriaosassa oli myös saada selvyyttä nuorten lukemisesta ja 

sen merkityksestä niin nykypäivänä kuin menneisyydessäkin, sekä kirjastojen koko-

elmapoliitikasta yleisesti. 

Tämän opinnäytetyön tutkimus on valtakunnallinen ja sen tutkimusmenetelmäksi 

valittiin kysely. Kysely lähetettiin kahdeksalle kirjastolle jokaisessa maakunnassa 

paitsi Uudellemaalle, jonne se lähetettiin kahdelletoista kirjastolle. Ahvenanmaa jä-

tettiin tässä työssä tutkimuksen ulkopuolelle.  
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2 NUORTEN JA NUORTEN AKUISTEN KIRJALLISUUS 

2.1 Mitä on nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus 

Vaikka opinnäytetyössä puhutaan nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuudesta eril-

lisinä asioina, niitä voi olla hankala erottaa toisistaan ja useasti erottelua ei edes 

tehdä. Esimerkiksi kirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo määrittelee nuortenkir-

jallisuuden 10–25-vuotiaille tarkoitetuksi kirjallisuudeksi (Nuorten kirjallisuus, [vii-

tattu 15.3.2018]). Michael Cart (2001, 95-97), käyttää artikkelissaan myös samaa 

10–25-vuotiaiden haarukkaa, mutta puhuessaan nuorten aikuisten kirjallisuudesta. 

Hän sanoo nuorten aikuisten kirjallisuuden olleen ennen suunnattu 12–18-vuotiaille, 

mutta lukijakunnan laajenneen viime vuosien aikana niin paljon, että määritelmää 

on jouduttu muuttamaan. Imogen Russell Williams kirjoittaa the Guardianin artikke-

lissa (31.7.2014) sanotaan myöskin, että raja näiden kahden käsitteen välillä on häi-

lyvä, eikä niitä aina edes eroteta toisistaan. Jos ero kuitenkin tehdään, on se yleensä 

ikäluokkien mukaan, nuorten kirjallisuuden (teen literature tai middle grade litera-

ture) suuntautuessa noin 12–14-vuotiaille ja nuorten aikuisten kirjallisuuden (young 

adult literature), 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Nämäkään rajat eivät kuitenkaan 

ole yksiselitteisiä. Kyseisessä artikkelissa mainitaan myös kyseessä olevan häilyvä 

käsite ja että monet eivät vieläkään näe näiden kahden käsitteen välillä eroa. Artik-

keli esittelee myös käsitteen ”new adult”, jonka päähenkilöinä toimivat yliopistoikäi-

set nuoret, ennemmin kuin nuorten aikuisten kirjojen lukiolaiset tai yläkoululaiset. 

New adult literature -käsitteelle ei ole olemassa suomenkielistä vastinetta.  

Kirjallisuussivusto Goodreads sen sijaan määrittelee nuorten aikuisten kirjallisuuden 

13–18-vuotiaille suunnatuksi kirjallisuudeksi (Young Adult, [Viitattu 19.3.2018]). 

New adult -kirjallisuuden Goodreads määrittelee 18-25, enimmillään 30-vuotiaille 

suunnatuksi kirjallisuudeksi, joka on lähempänä aikuisten, kuin nuorten aikuisten 

kirjallisuutta (New Adult, [Viitattu 22.3.2018]). New adult -kirjallisuuskin mainitaan, 

sillä sekin käsittelee nuoruuteen liittyviä teemoja, kuten itsenäistymistä ja omillaan 

pärjäämistä. Näiden kahden ero on äärimmäisen häilyvä, kun jo yksi nuortenkirjalli-

suuden määritelmistä on niin laaja, että se kattaa sisälleen muiden lähteiden mää-

ritelmät kolmesta eri käsitteestä.  
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Etenkin Suomessa nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden erottelu toisistaan, tai 

sen puute, saattaa johtua siitä, että nuorten aikuisten kirjallisuus on käsitteenä Suo-

messa melko uusi. Siksi se yhdistetään usein nuorten kirjallisuuteen, eikä sitä osata 

ajatella omana genrenään. Ulkomailla sen sijaan nuorten aikuisten kirjallisuus on 

suuri ilmiö ja äärimmäisen suosittua. Nuorten aikuisten kirjallisuuden lukijoiden kes-

kimääräinen ikähaarukka on 14–20-vuotta. (Gustafsson 5.8.2017.) Todellisuudessa 

kuitenkin sitä lukevat myös aikuiset. Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan 

55 % nuorten aikuisten kirjallisuuden lukijoista oli aikuisia. (Howlett 24.2.2015.)  

2.2 Keitä nuorten aikuisten kirjallisuus viehättää 

On useita eri syitä sille, miksi nuorten aikuisten kirjat houkuttavat myös muita kuin 

pääasiallista kohderyhmäänsä. The Atlanticin (Kitchener, 1.12.2017), mukaan nuor-

ten aikuisten kirjat muun muassa tarjoavat keinon tutkia oman elämän ja nykymaa-

ilman konflikteja ja huonoja puolia turvallisesti. Se voi myös tuoda tuttuihin asioihin 

uuden näkökulman, sillä kirjojen hahmot kokevat usein nuoruutensa vuoksi monet 

asiat ensimmäistä kertaa. Nuorten aikuisten kirjallisuus on myös muuttunut todella 

näkyväksi ja monista suosituista nuorten aikuisten kirjoista tehdään myös elokuvia. 

Se saa myös aikuiset tajuamaan, että ne ovat kohderyhmästään huolimatta hyviä 

kirjoja, joille kannattaa antaa mahdollisuus.  

 

Atlanticin artikkelissa yksi haastatelluista, Bucknellin yliopiston englanninkielisen 

kirjallisuuden professori Virginia Zimmerman toteaa, että ei usko eskapismin olevan 

syynä nuorten aikuisten kirjojen suosioon aikuisten keskuudessa. The Guardianin 

samaa aihetta käsittelevässä artikkelissa (Howlett 24.2.2015), ollaan asiasta sen 

sijaan eri mieltä. Siinä nimenomaan todetaan eskapismin olevan yksi genren viehä-

tyksen suurimmista syistä, nuorten aikuisten kirjallisuus kun on yleensä genrekirjal-

lisuutta, kuten fantasiaa tai science fictionia. Molemmissa artikkeleissa ollaan kui-

tenkin yhtä mieltä siitä, että Harry Potter oli genren jäänmurtaja, sarja joka teki nuor-

ten ja nuorten aikuisten kirjallisuudesta kiinnostavaa kaiken ikäisille.  
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Nuorten aikuisten kirjallisuudessa käsitellään usein hyvin ajankohtaisia teemoja. 

Sen vuoksi viime aikoina pinnalla ovat olleet kirjat, jotka käsittelevät esimerkiksi mie-

lisairautta, seksuaalisuutta ja sukupuolta. (Corbett 11.5.2015, 20–25.) Myös suoma-

lainen kirjailija Salla Simukka (2018, 44–49) on puhunut nuorten aikuisten kirjalli-

suuden monimuotoisuudesta. Viime aikoina nuorten aikuisten kirjallisuus on nähnyt 

paljon tarinoita vähemmistöihin kuuluvista henkilöistä niin ulkomailla kuin suo-

messa. Siinä missä ennen nuorten aikuisten kirjallisuudessa valkoinen heteromies 

oli oletusarvoisesti kirjan sankari, nykypäivän kirjailijat ovat alkaneet nähdä ja tun-

nustaa erilaiset vähemmistöt ja heidän oikeutensa tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Esi-

merkiksi homoseksuaalisuus tai trans-sukupuolisuus eivät ole enää tabuja kuten 

ennen. Nykyään kirjassa voi myös olla vähemmistöjen edustajia ilman että kysei-

seen vähemmistöön kuuluminen on kirjan aihe.  

Nuorten aikuisten kirjallisuuden suositut genretkin vaihtelevat aika ajoin, kun julkais-

taan uusi jättimenestys, joka aloittaa uuden genreinnostuksen. Vuonna 2005 

Stephanie Meyerin teinivampyyriromanssi Twilight sai aikaan räjähdysmäisen nou-

sun paranormaalin romanssin saralla ja muutamaa vuotta myöhemmin Suzanne 

Collinsin huippusuosittu Nälkäpeli dystopiasarja teki tietä lukemattomille muille 

nuorten aikuisten dystopiakirjoille. Tällä hetkellä suosiossa ovat todelliseen maail-

maan sijoittuvat, realistiset kirjat. Tämän muutos tapahtui sen jälkeen kun John 

Greenin The fault in our stars julkaistiin vuonna 2012 (Suomeksi Tähtiin kirjoitettu 

virhe, julkaistu vuonna 2013). Kaikilla näillä kirjoilla on yhteistä se, että kaikista kol-

mesta on tehty elokuva. Elokuvaversioilla onkin varmasti oma osansa teosten saat-

tamisessa suuren yleisön keskuuteen. Hyvä elokuva voi houkutella katsojan luke-

maan kirjan johon se perustuu, vaikkei katsoja alun perin edes tietäisi kirjan olemas-

saolosta. Siten monimediaisuus voi lisätä kirjan suosiota.   

Sisällöllisesti suurin ero nuorten ja nuorten aikuisten kirjoissa on se, miten niissä 

käsitellään aiheita. Kirjoissa voidaan käsitellä asioita, jotka ovat samankaltaisia, 

mutta nuorten kirjallisuudessa niitä käsitellään yleensä lapsiystävällisemmällä ta-

valla. Esimerkiksi rakkautta voidaan käsitellä sekä nuorten että nuorten aikuisten 

kirjoissa, mutta nuorten kirjoissa se jää tavallisesti ihastuksen ja kenties kädestä 

pitämisen tai ensisuudelman tasolle, kun taas nuorten aikuisten kirjallisuudessa sitä 
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voidaan käsitellä syvällisemmin ja myös seksuaalisuuden tasolla. Myöskään hah-

mojen kielenkäyttö ei ole nuorten kirjallisuudessa kovin vahvaa eikä väkivalta graa-

fisesti kuvattua, eli yksityiskohtaista, jos sitä on lainkaan. Nuorten aikuisten kirjalli-

suudessa sen sijaan graafisetkin väkivallan kuvaukset ja kirosanat ovat hyväksyttä-

viä, joskaan erotiikkaa niissä ei juurikaan ole, sillä erotiikkaa sisältävät kirjat ovat jo 

new adult kirjallisuutta tai puhtaasti aikuisten kirjallisuutta. Kieli muutenkin on nuor-

ten aikuisten kirjallisuudessa monipuolisempaa ja sisältää vaikeampia käsitteitä 

kuin nuortenkirjoissa ja nuorten aikuisten kirjat ovat keskimääräisesti pidempiä kuin 

nuortenkirjat. (Lamba 7.8.2014.)  

Kirjailija Michelle Chusterman (13.5.2011) tuo myöskin esiin tärkeän huomion siitä, 

millaisiin asioihin päähenkilön tunteet ja ajatukset yleensä keskittyvät nuorten ja 

nuorten aikuisten kirjallisuuden erottelussa. Nuorten kirjallisuudessa päähenkilön si-

säinen fokus on usein sisäänpäin kääntyvä. Päähenkilö siis keskittyy hyvin paljolti 

itseensä ja omaan pieneen kuplaansa, eivätkä hänen motivaationsa usein harhaile 

asioihin, jotka eivät liity häneen suoraan. Hän miettii, miten ympärillä tapahtuvat 

asiat vaikuttavat häneen itseensä. Kyse on itsetutkiskelusta ja oman itsensä löytä-

misestä. Nuorten aikuisten kirjojen protagonistien fokus on sen sijaan yleensä ulos-

päinsuuntautuva. Päähenkilö huomaa ja ajattelee myös asioita, jotka eivät ole suo-

raan häneen itseensä sidottuja ja miettii omaa paikkaansa suhteessa muihin, ottaa 

huomioon muiden näkökulmat ja ajatukset. Hän ajattelee, miten hänen ympärillään 

tapahtuvat asiat vaikuttavat kaikkeen, eivät pelkästään häneen itseensä.  

Jopa tässäkin suhteessa viivan vetäminen nuorten ja nuorten aikuisten kirjojen vä-

lille voi kuitenkin olla hankalaa. Joskus nuoremmille tarkoitetuissa kirjoissa teemo-

jen käsittely voi olla tyyliltään enemmän nuorten aikuisten kirjojen kaltaista. Monissa 

kirjasarjoissa päähenkilö myös ikääntyy sarjan edetessä. Niissä tapauksissa on vai-

kea sanoa onko kirja nuorten kirjallisuutta, vaiko alusta asti nuoremmasta päähen-

kilöstä huolimatta nuorten aikuisten kirjallisuutta, vai alkaako sarja nuorten sarjana 

ja muuttuu edetessään nuorten aikuisten sarjaksi. Mitään vakiintunutta sääntöä tai 

käytäntöä tähän ei ole. Tällaisesta sarjasta hyvä esimerkki on Harry Potter -sarja, 

jonka ensimmäisessä kirjassa päähenkilö Harry on 11-vuotias, mutta vanhenee kirja 

kirjalta myös kirjojen teemojen ja tapahtumien muuttuessa synkemmiksi.  
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Tässä opinnäytetyössä nuorten kirjallisuudella tarkoitetaan 12–14 -vuotiaille suun-

nattua kirjallisuutta. Nuorten aikuisten kirjallisuus -käsitteellä tarkoitetaan 15–20 -

vuotiaille suunnattua kirjallisuutta. Mitä tulee moniin medioihin, usein päähenkilöi-

den iät heijastelevat ainakin jollakin tasolla sen pääasiallista kohderyhmää ja niin on 

myös kirjallisuudessa. Tärkeää on kuitenkin muistaa myös, että nuoret lukevat mie-

lellään kirjoja, joiden päähenkilöt ovat heitä itseään vanhempia. Sen vuoksi esimer-

kiksi 16-vuotiaan päähenkilön sisältävä kirja voi olla myös sitä nuorempien suosi-

ossa. Nuorten kirjallisuutta edustaa Irlantilaisen Eoin Colferin Artemis Fowl -sarja. 

Sarjan ensimmäisessä kirjassa päähenkilö Artemis on 12-vuotias. Sarjan kohdeylei-

söä ovat siis nuoremmat lukijat. Sarjan kirjoitustyyli ja huumori ovat myös kevyitä ja 

helposti luettavia. Vaikka myös vakavampia aiheita sivutaan silloin tällöin, ne on kir-

joitettu tavalla, joka on myös nuoremmille lukijoille sopivaa. Nuorten aikuisten kirjal-

lisuudesta esimerkkinä toimivat John Greenin teokset. Niissä käsitellään usein ras-

kaita aiheita kuten sairautta ja kuolemaa. Myös itsensä löytäminen on yleinen 

teema. John Green kirjoittaa myös rakkaudesta ja hänen päähenkilönsä ovat teini-

ikäisiä, usein lukiolaisia. Kirjojen tyyli on sopivaa vanhemmille teini-ikäisille, ei niin-

kään 12-vuotiaille.  
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3 NUORTEN LUKEMINEN 

Nuorten lukemistavat ovat olleet kovan muutoksen alla jo pitkään. Jo vuosikymme-

niä uusia viihdykkeitä on syntynyt haastamaan kirjan aina radion synnystä televisi-

oon ja lopulta tietokoneisiin ja viimeisimpänä tabletteihin ja älypuhelimiin. Suoma-

laisten nuorten lukemista ovat tutkineet muun muassa Saarinen ja Korkiakangas 

(1997, 2009). 

3.1 Nuorten lukemisen muutoksia ennen 2000-lukua 

Nuorisokulttuuri Suomessa alkoi kehittyä vasta 1900-luvun puolessa välissä, jolloin 

nuoriso hyväksyttiin omana ikäryhmänään. Sitä ennen kaikki nuorille suunnatut kir-

jat olivat luonteeltaan sivistäviä ja kasvatuksellisia. Myös nuorille suunnattuja eloku-

via ja radio-ohjelmia alettiin esittää niihin aikoihin, vaikka sekä elokuvat että radio 

olivat olleet olemassa jo 1900-luvun alusta asti. Kirja kuitenkin säilytti suosionsa 

kaiken tämän keskellä. Televisio oli suurin muutos mediakentässä sitten painettujen 

kirjojen yleistymisen ja siitä tuli suuri kilpailija kirjoille ja lehdille nuorten ajankäy-

tössä. Televisio oli jotakin, mitä kokoonnuttiin katsomaan koko perheen kanssa ja 

nuoria kiinnostivat myös vanhemmille suunnatut ohjelmat. Keskimääräisesti televi-

sio syrjäyttikin lukemisen harrastuksena kaikilla muilla paitsi esiteini-ikäisillä tytöillä. 

Tietokoneiden yleistyminen oli seuraava suuri muutos. Aluksi tietokoneita käytettiin 

pelaamiseen, mutta muukin viihdekäyttö yleistyi nopeasti. Tietokoneiden viehätys 

perustui hyvin vahvasti sen monipuolisuuteen sekä sen vastavuoroisuuteen. Enää 

ei median kuluttaminen ollut yksipuolista vastaanottamista vaan vuorovaikutusta ja 

itse luomista. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 15–20.) 

Kaikkein eniten laskua lukemisen määrässä on vuosien saatossa tapahtunut pojilla, 

siinä missä tyttöjen lukemisen määrässä on tapahtunut edestakaista nousua ja las-

kua. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 74–81.) Vielä 1980-luvulla kirjojen lukeminen 

oli poikien kymmenen suosituimman harrastuksen joukossa, mutta nyt se on pudon-

nut pois listalta kokonaan. Televisio, musiikin kuuntelu ja urheilu olivat etusijalla. 

Lehtiä pojat kuitenkin lukivat yhä 1990-luvulla yhtenä mieliharrastuksenaan. Tytöillä 
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kirjojen lukeminen oli vielä suosituimpien harrastusten listalla 1990-luvulla. Myös ty-

töt lukivat kirjojen lisäksi lehtiä. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 98–99.)  

Siinä, minkälaisesta kirjallisuudesta nuoret pitävät, on näkynyt vuosien saatossa 

tiettyjä trendejä. Suosituimmat genret pysyivät melko samoina 1960-luvulta 1990-

luvulle. Sarjakuvat olivat todella suosittuja melkein kaikilla, vain 14–15 -vuotiaat tytöt 

pitivät enemmän kaunokirjoista. Myös jännitys, salapoliisiromaanit ja huumori olivat 

suosittuja. Eroina tyttöjen ja poikien välillä olivat esimerkiksi tyttöjen suosimat rak-

kausromaanit ja poikien suosiossa olleet urheilukirjat. (Saarinen & Korkiakangas 

1997, 92.) 

3.2 Nuorten lukeminen 2000-luvulla 

Yksi suurimmista muutoksista lukemisessa tänä päivänä on sen sosiaalistuminen. 

Ennen lukemisen on ajateltu olevan melko yksinäistä, henkilökohtaista puuhaa, 

mutta etenkin internet ja sosiaalinen media ovat tehneet siitä sosiaalista. Ihmiset 

kertovat mielipiteitään lukemistaan kirjoista ja esimerkiksi internet-lukupiirit tekevät 

kokemusten jakamisesta entistä helpompaa. (Herkman, & Vainikka, 2012, 20–39.) 

Tietokoneiden lisääntyminen ja internetin yleistyminen on kuitenkin vaikuttanut suo-

malaisnuorten kirjojen lukemiseen myös negatiivisesti. Etenkin pojat ovat siirtyneet 

painetuista kirjoista tietokoneelle. 2000-luvun alkuvuosina pojat käyttivät keskimää-

räisesti yhtä paljon aikaa tietokoneisiin kuin tytöt lukemiseen. Poikien suosituin ajan-

viete netissä oli pelaaminen, siinä missä tytöt nauttivat enemmän itse kirjoittami-

sesta. Yksi suurimmista syistä lukemisen vähentymiseen oli ajanpuute. Esimerkiksi 

koulutehtävät ja koulua varten luettavat kirjat veivät aikaa oman kiinnostuksen 

vuoksi lukemiselta. Monilla pojilla syynä oli myös se, että lukeminen koettiin tylsäksi. 

Tytöillä tylsyys ei ollut yhtä suuri syy. ( Saarinen & Korkiakangas 2009, 48–65.) Sekä 

pojilla, että tytöillä on kuitenkin lukemisen mahdollistavia kanavia. Vielä 2000-luvun 

alussa moniin koteihin tuli ainakin yksi sanomalehti. Tytöt käyttivät kirjastoa enem-

män kuin pojat ja mitä vanhempi nuori sitä enemmän lukemisen itse hankkiminen 

korostui. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 69.) 
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Genrejen suhteen sekä pojille että tytöille mieluisia ovat nykyäänkin sarjakuvat, huu-

mori, jännityskirjallisuus, tieteis- ja fantasiakirjat sekä nuorten kaunokirjallisuus. Ne 

ovat siis pysyneet lähestulkoon samoina kuin aiemminkin. Pojilla kuitenkin korostui-

vat sarjakuvat ja tytöillä kaunokirjat. Pojilla taas vähiten mieluisissa korostuivat rak-

kauskirjat ja tytöillä urheilukirjat. Nämäkin ovat verrattavissa aiempiin tuloksiin. Mitä 

vanhemmiksi pojat kävivät sitä vähemmän lukeminen heitä kiinnosti. Noin 14–15 -

vuotiaat pojat arvioivat kaikki genret vähemmän mieluisiksi kuin tytöt ja nuoremmat 

pojat. He eivät pitäneet sarjakuvistakaan yhtä paljon kuin nuoremmat pojat. (Saari-

nen & Korkiakangas 2009, 94–95.) 

Suurin osa Saarisen ja Korkiakankaan tutkimukseen osallistuneista pojista lukivat 

kuitenkin lehtiä, mutta eivät lainkaan kirjoja (2009, 99–106), kun taas tytöt lukivat 

paljon todennäköisemmin molempia. Tutkimuksen mukaan vain lehtien lukijoista 

suurin osa piti televisiota ja tietokonetta tärkeämpinä kuin lukemista. (Saarinen & 

Korkiakangas 2009, 99–106.) Kysyttäessä monet pojat eivät osanneet löytää syitä 

harrastaa lukemista, kun taas tietokoneen käyttöä harrastettiin. Lukevien nuorten 

suurin motiivi lukemiselle oli se, että sitä voi helposti tehdä missä vain. Lukemista 

karttavat nuoret antoivat lukemattomuudelle syiksi esimerkiksi omasta kunnosta 

huolehtimisen sekä muiden harrastusten aikaa vievyyden. (Saarinen & Korkiakan-

gas 2009, 110–118.) Osa nuorista pelkäsi myös lukutoukan tai nörtin leimaa (Saa-

rinen & Korkiakangas 2009, 142). Tämä on iso asia. Nuorelle mukaan porukkaan 

kuuluminen on yksi tärkeimmistä asioista, minkä vuoksi suosiota pyritään saamaan 

tekemällä sitä minkä katsotaan olevan suosittua, ja jättämällä tekemättä sitä, mikä 

ei. Jos suositut nuoret pitävät lukemista nörttimäisenä ja epäsiistinä, alkavat muut-

kin vältellä sitä, jotta eivät joutuisi jätetyiksi ulkopuolelle. 

Mitä enemmän teknologia kehittyy, sitä enemmän nuorten viestintä siirtyy nettiin. 

Lyhyitä tekstejä luetaan enemmän netistä, sillä se on helpompaa ja nopeampaa. 

Juha Herkman (2012, 6–8) totesi kuitenkin tutkimuksessaan nuorten lukutottumuk-

sista, että painettu kirja on säilyttänyt suosionsa nuortenkin keskuudessa. Painettua 

kirjaa arvostetaan yhä sekä esineenä, että käyttöarvoltaan.  

Kirjoista saadaan nykyään myös tietoa eri tavoin kuin ennen. Sosiaalisen median 

kautta löydetään kirjoja, jotka kiinnostavat mutta joiden olemassaolosta ei välttä-

mättä aiemmin edes tiedetty. Tämä ei rajoitu ainoastaan vaikkapa blogeihin, vaan 
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myös sitäkin suositumpiin kanaviin, kuten esimerkiksi YouTubeen, jossa useat kir-

javloggarit, niin kutsutut BookTubettajat esittelevät ja arvostelevat kirjoja. YouTube-

persoonat ovat tämän ajan tähtiä, heitä ihaillaan, kunnioitetaan ja jäljitellään. Jos 

tällainen ihminen puhuu kirjoista, tulee lukemisesta kiinnostavampaa. Kirjavinkkien 

siirtyminen tällaisiin kanaviin tekee siitä heti katu-uskottavampaa, eikä se olekaan 

enää yhtä epäsiistiä. Lukemisen kynnys madaltuu, jos stigma lukemisesta nörttien 

puuhana katoaa. Tärkeää on myös kirjoittaa kirjoja kaikille mahdollisille lukijaryh-

mille.   

3.3 Lukemisen tärkeydestä 

Lukemisen on todistettu monesti olevan hyödyllistä kaiken ikäisille. Mitä nuorem-

pana sen aloittaa sitä parempi, mutta hyötyjä siitä saa missä tahansa iässä. Esimer-

kiksi lapset oppivat satuja lukemalla ja kuuntelemalla käsittelemään tunteita, jotka 

voivat tosi elämässä olla vaikeita ja kivuliaita. Niiden avulla lapset voivat myös epä-

suorasti oppia kanssakäymistä muiden kanssa. (Lukeminen on hyvä harrastus, [vii-

tattu 2.8.2018].) Lapsille lukeminen opettaa myös arvoja ja moraaleja. Se kehittää 

mielikuvitusta ja luovuutta, jotka ovat tärkeitä taitoja kaikessa oppimisessa. (Lapsille 

lukemisen hyödyt, [viitattu 6.8.2018].)  

Lukemattomuus näkyy myös sanavarastossa. Paljon kirjoja lukeneet nuoret omaa-

vat paljon suuremman sanavaraston kuin kirjoja lukemattomat, jopa 70 000 sanaa 

siinä missä nuoret, jotka eivät lue, osaavat vain noin 15 000 sanaa. Monet perus-

koulujen opettajat ovat myös huomanneet, että nuoret jotka, eivät lue paljoa eivät 

osaa keskittyä tunneilla yhtä hyvin kuin nuoret, jotka lukevat. Hyvä peruslukutaito 

on myös välttämätöntä muun lukutaidon kehittymisessä. (Vilkman 3.3.2016.) Luke-

misen katsotaan myös kehittävän empatiaa ja auttavan ihmisiä ymmärtämään mui-

den kanssaihmisten tunteita paremmin. Tämä pätee etenkin kirjallisuuteen, joka on 

hahmopainotteista eikä noudata selkeää kaavaa. (Wallius 5.10.2013.)  

Lukeminen vaikuttaa myös koulutustasoon ja sitä kautta ehkäisee syrjäytymistä. Ih-

miset jotka lukevat paljon, hakeutuvat todennäköisemmin korkeammille koulutusas-

teille, mikä on yksi suurimmista syrjäytymisen ehkäisijöistä. Kaikenlainen lukeminen 

myös alentaa stressitasoa hyvin nopeasti, millä on monenlaisia terveysvaikutuksia 
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ja se voi jopa parantaa unenlaatua. Vanhemmilla ihmisillä lukeminen voi ehkäistä 

dementian puhkeamista, sillä pitkäaikainen lukeminen aktivoi useita eri aivojen osia. 

Sen on myös tutkittu pidentävän elinikää keskimäärin kahdella vuodella verrattuna 

ihmisiin jotka eivät lue. (10 faktaa lukemisesta 2017, [viitattu 7.8.2018].)  

Mitä tulee vieraskielisen kirjallisuuden lukemiseen, on siinä hyötyjä joita suomenkie-

lisessä kirjallisuudessa ei. Englanniksi lukiessa kielitaito kehittyy ja pysyy hyvänä. 

Vaikka englannin kieltä kuuleekin monissa medioissa, esimerkiksi televisiossa, pal-

jon, saattaa englannin kielen kirjoitustaito heiketä, ellei kielellä aktiivisesti kirjoita tai 

lue. Englanniksi lukiessa ei myöskään tarvitse odottaa suomennoksia kirjoista, joita 

haluaa lukea, joissa saattaa pisimmillään kestää vuosia. Monia kirjoja ei suomen-

neta koskaan. Siten pysyy myös tietoisena uusimmista, vielä Suomessa tuntemat-

tomista kirjoista.  



20 

 

4 KOKOELMATYÖ 

4.1 Kokoelmatyön teoriaa 

Kokoelmatyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä, jotka liittyvät kirjaston kokoelmiin. 

Näitä ovat esimerkiksi aineiston hankinta, ylläpitäminen ja poisto, kuten myös kor-

jaus ja aineiston asiakkaalle saattaminen. Toisaalta sitä voidaan myös pitää koko-

elman tutkimisena, sinä miten kokoelma toimii sekä kirjaston henkilökunnan että 

asiakkaiden näkökulmasta. (Wilén & Kortelainen 2010, 18.) Kokoelmien kehittämi-

sessä tulee ottaa huomioon seuraavat perustehtävät: säilytys, tiedon jako, biblio-

grafinen tehtävä ja symbolinen merkitys. Säilytyksellä tarkoitetaan tässä tapauk-

sessa sitä, että aineistoja pidetään tallessa sitä aikaa varten, jolloin niitä ei ole enää 

saatavilla esimerkiksi kirjakaupoissa. Tiedon jako merkitsee sitä, että asiakkailla on 

vapaa pääsy kirjaston kokoelmiin. Bibliografinen tehtävä tarkoittaa sitä, että kirjas-

tojen tulee identifioida, millaista aineistoa tietystä tiedonalasta on olemassa ja sym-

bolisella merkityksellä sitä, että kokoelmat määrittelevät osaltaan organisaationsa 

arvon. (Buckland 1992, Wilénin & Kortelaisen 2010, 37 mukaan.) 

Kaikkien kirjastojen kokoelmien tärkein tehtävä on välittää tietoa kirjastojen asiak-

kaille. Aineistojen saattamiseen asiakkaille kuuluu monta eri vaihetta. Näitä ovat 

Edward Evansin (2005, 6–7) mukaan aineiston tunnistaminen, valikointi, hankinta, 

organisointi, valmistelu, varastointi, tulkinta, hyödyntäminen ja levittäminen. Tunnis-

tamisvaiheessa seulotaan sopivat aineistot sopimattomista. Valikoimalla sopivista 

aineistoista valitaan kaikkein parhaat hankittaviksi. Kun aineisto on hankittu, se or-

ganisoidaan eli luokitellaan ja valmistellaan, jotta se voidaan varastoida. Siten siihen 

pääsee helposti käsiksi. Aineiston tulkinnalla viitataan kaikkiin tunnisteisiin joiden 

avulla asiakas ja kirjaston työntekijä voivat sen löytää, esimerkiksi hakusanat. Luo-

kitteluun ja tulkintaan liittyy olennaisesti aineiston luettelointi, joka on tärkeä tehtävä 

aineiston esille saattamisessa. Luettelointitiedot ovat TEPA-termipankin mukaan 

”dokumentin kuvailu- ja tunnistetiedot, joista käy ilmi mm. dokumentin tekijä, nimeke 

ja tallennusmuoto sekä missä ja milloin dokumentti on ilmestynyt” (Luettelointitiedot, 

[viitattu 3.11.2018]). Kun ne on tehty, voidaan aineisto levittää asiakkaiden hyödyn-

nettäväksi.  
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Koska englanninkielistä nuorten kirjallisuutta hankitaan Suomen yleisissä kirjas-

toissa yleensä suhteellisen vähän, ovat esimerkiksi saatavilla olevien aineistojen 

tunnistaminen ja valikointi erityisen tärkeitä. Määrärahat ovat rajallisia, minkä vuoksi 

on tärkeää huolehtia siitä, että ne käytetään kirjallisuuteen, jota varmasti lainataan. 

Tässä erityisen tärkeää on hankinnoista vastaavan ammattitaito. Monet aineistojen 

hankinnasta vastaavat kirjastonhoitajat erikoistuvatkin jonkin tietynlaisen aineiston 

hankintaan, eivätkä hanki muita aineistoja. Siksi nuorten kirjallisuuden hankinnasta 

vastaava henkilö ei yleensä hanki aikuisten kirjallisuutta tai päinvastoin. Sen ansi-

osta kyseiselle henkilölle kehittyy helposti omanlaisensa asiantuntemus ja kyky poi-

mia parhaat mahdolliset teokset mukaan kokoelmaan.  

Yhdysvaltalainen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuteen erikoistunut kirjaston-

hoitaja Karen Smith (1.10.2016, 28–30) on kirjoittanut kohdeyleisölleen sopivan ai-

neiston tärkeydestä. Tämä pätee erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten aineistoa, 

sillä kirjastoista usein kattavasti lasten ja aikuisten aineistoja, mutta nuoret saattavat 

etenkin tietokirjallisuuden saralla jäädä huomioimatta. Se on huono asia, sillä nuoret 

tarvitsevat usein erityistä huomioita teini-iän tunteiden ja muutosten keskellä. Vähän 

kirjastoa käyttäville nuorille itselle sopivan tiedon löytyminen saattaa joko tehdä nuo-

resta asiakkaan tai käännyttää hänet pois kokonaan. Oman tilan tekeminen kaikille 

asiakasryhmille auttaa tekemään kirjastosta mukavan paikan kaikille, mikä puoles-

taan lisää halukkuutta tulla kirjastoon.  

Kirjaston asiakkaille tilanne on yksinkertainen: tarvittavaa aineistoa joko on tai ei 

ole. Aineiston hankkijalle valintaprosessi ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Valin-

nassa on noudatettava tiettyjä kriteerejä. Tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat 

muun muassa kirjan laatu, relevanssi kirjaston kokoelman kannalta, esteettiset ja 

tekniset ominaisuudet ja hinta. (Holleman 2000, 707, Wilénin & Kortelaisen 2010, 

76, mukaan.) 

Kirjastot hankkivat kirjoja pääsääntöisesti tietyistä kanavista, jotka ovat yleensä kai-

kille samat. Näitä ovat pääasiallisesti Kirjavälitys, Kirjastopalvelu, joka tunnettiin 

aiemmin nimellä BTJ, sekä Booky.fi. Nämä kaikki ovat niin kutsuttuja sopimustoi-

mittajia. Se tarkoittaa sitä, että kirjastot ovat sopineet hankkia kirjansa pääasiallisesti 

omalta sopimustoimittajaltaan ja saavat siitä vastineeksi esimerkiksi alennuksia. Kir-

joja voidaan hankkia myös muista kanavista kuten esimerkiksi kirjakaupoista. Muille 
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aineistotyypeille, kuten esimerkiksi musiikille ja elokuville on usein myös omat sopi-

mustoimittajansa.  Kirjastopalvelulla on myös käytössä valikoimapalvelu, joka valit-

see hankittavat kirjat kirjaston puolesta, täten helpottaen kirjaston työtä. Kirjastopal-

velu on myös yksi Suomen suurimmista kirjastojen luetteloijista (Informaatiotuo-

tanto, [viitattu 3.11.2018]).  

4.2 Kokoelmapolitiikasta 

Yleisten kirjastojen vapaasti saatavissa kokoelmapoliitikoissa on hyvin usein sama 

peruspainotus. Kokoelmien on oltava monipuolisia ja tarjottava jotakin kaikille. 

Luonnollisesti kokoelmat koostuvat pääsääntöisesti suomenkielisestä aineistosta, 

mutta yleensä myös englanninkielinen kirjallisuus mainitaan jollain tasolla. Yleisin 

maininta nuortenkirjallisuuden valintaperusteiden kohdalla eri kirjastojen kokoelma-

politiikkojen kohdalla on, että sitä hankitaan ”jonkin verran” tai ”kysynnän mukaan.” 

Sen enempää niitä ei yleensä määritellä.  

Tämän voi tulkita niin, että usein englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kir-

jallisuutta ei yleensä pidetä kovin tärkeänä osana julkisten kirjastojen kokoelmia. Se 

on kuitenkin lähestulkoon pakollinen osa sitä monikulttuurisessa Suomessa. Mitä 

pienempi kirjasto, sitä vähemmän resursseja sillä on englanninkielisen kirjallisuuden 

hankkimiseen. Joissakin kokoelmapolitiikoissa mainitaankin yleisesti vain vieraskie-

linen kirjallisuus kieliä erittelemättä.  

Monet kirjastot kuuluvat myös johonkin kirjastokimppaan. Kimpalla tarkoitetaan sa-

man alueen kirjastoja, jotka tekevät läheistä yhteistyötä keskenään, esimerkiksi ai-

neistojen jaossa kimpan kirjastojen välillä. Kimpat voivat myös osaltaan vaikuttaa 

kimpan yksittäisen kirjaston hankintoihin. Kirjastokimpat voivat tehdä myös yhteisen 

kokoelmapolitiikan, joka koskee kaikkia kimpan kirjastoja, kuten esimerkiksi Etelä-

Savon Lumme-kirjastot ovat tehneet (Nikola, [viitattu 1.11.2018]).  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytteen tutkimus suoritettiin maanlaajuisena kyselynä kirjastoille. Tämän 

avulla pyrittiin varmistamaan mahdollisimman kattava otos erikokoisista kirjastoista 

ja pyrittiin löytämään myös mahdollisia eroja alueittain.  

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten englanninkielistä nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuutta hankitaan yleisissä kirjastoissa. Tutkimusongelma on jaettu 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millä perusteella hankittava englanninkielinen nuorten ja nuorten aikuisten 

kirjallisuus valitaan?  

2. Miten paljon englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta 

hankitaan?  

3. Kuinka paljon kysyntää englanninkieliselle nuorten ja nuorten aikuisten kir-

jallisuudelle on? 

4. Mistä englanninkielinen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus hanki-

taan? 

Nämä kysymykset auttavat luomaan mahdollisimman laajan kuvan englanninkieli-

sen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnasta.  

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimustyyppejä on kahdenlaisia, kvalitatiivisia eli laadullisia ja kvantitatiivisia eli 

määrällisiä tai tilastollisia. Tässä opinnäytetyössä on käytetty kvantitatiivista tutki-

musmenetelmää.  
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5.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus keskittyy vastaamaan kysymykseen mitä.  

Se pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, jonka pohjana käytetään jo olemassa ole-

vaa teoreettista viitekehystä. Tämän työn viitekehyksiä ovat kokoelmatyön viiteke-

hys, nuorten lukemisen viitekehys sekä aineiston hankinnan viitekehys. Kvantitatii-

vinen tutkimus pohjautuu vahvasti numeeriseen dataan ja erilaisten tilastojen tulkit-

semiseen. (Määrällinen tutkimus, [viitattu 17.8.2018].) Kvantitatiivisen tutkimuksen 

käyttämisessä aiempi teoria ja aiheen tunteminen on välttämättömyys. Jos sitä ei 

ole, se on ensin luotava kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen keinoin, sillä eri-

laisia muuttujia ei voida tutkia, jos niitä ei tiedetä. Tällaista teoriapohjaista menetel-

mää kutsutaan deduktioksi. Toisin kuin kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii muodos-

tamaan yleisen kuvan tutkittavasta asiasta ja on yleensä aina tulkinnan varainen, 

kvantitatiivinen tutkimus pyrkii ehdottomaan totuuteen jota voi mitata. (Kananen 

2011, 15–19.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamiseen on olemassa monta eri menetelmää, 

joista yleisin on kysely (Kananen 2011, 12). Kyselyn tyyppejäkin on monia erilaisia. 

Näitä ovat esimerkiksi informoitu kysely, joka on kyselyn ja haastattelun välimuoto, 

postikysely tai nykyään suosittu internet-kysely. Tutkimusmenetelmiä on kuitenkin 

myös muita kuin kyselyt, kuten jo valmiin datan käyttäminen esimerkiksi erilaisten 

tilastojen muodossa. Hyvin usein kuitenkin näissäkin tapauksissa tutkijan täytyy 

myös suorittaa jonkinlaista lisätutkimusta, sillä valmiissa datassa ei välttämättä ole 

kaikkea tarvittavaa tietoa. Havainnointitutkimus on myöskin melko yleinen määrälli-

sen tutkimuksen menetelmä. (Heikkilä 2014, 16–18.) Haastattelu mielletään usein 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäksi, mutta sitä voidaan käyttää myös kvantita-

tiivisen tutkimuksen menetelmänä. Silloin haastattelut ovat kuitenkin strukturoidum-

pia kuin kvalitatiiviset haastattelut. (Kananen 2011, 18–19.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen suorittamiseen tarvitaan jonkinlainen mittari. Mittari on 

mikä tahansa asia, jolla muuttujan arvoja voidaan mitata. Se voi olla fyysinen mittari, 

mutta se voi olla myös jonkinlainen tutkijan itsensä luoma kehikko, joka auttaa tie-

don jäsentelyssä. (Kananen 2011, 53–54.) Hyvällä mittarilla on useita kriteereitä. 

Näitä ovat esimerkiksi validiteetti, reliabiliteetti, relevanssi, ymmärrettävyys ja edul-

lisuus. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että 
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tutkitaan sitä, mitä on tarkoituskin tutkia, eikä jotakin muuta. Reliabiliteetti, eli luotet-

tavuus tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset pitää voida toistaa samoin tuloksin. On 

kuitenkin tärkeää ymmärtää, että joidenkin, etenkin humanistisiin aloihin liittyvien 

tutkimusten tulokset eivät välttämättä päde kaikissa yhteiskunnissa kaikkina ajan-

jaksoina. Relevanssilla tarkoitetaan sitä, että mitatusta asiasta on tutkimuksen kan-

nalta hyötyä. Tutkimuksen on myös oltava helposti ymmärrettävissä kaikille ja edul-

lisesti suoritettavissa. Muita ei pelkästään hyvän mittarin, vaan myös hyvän tutki-

muksen kriteereitä voidaan katsoa olevan myös puolueettomuus eli objektiivisuus, 

jolla tarkoitetaan sitä, etteivät tutkijan omat mielipiteet ja ennakkoluulot vaikuta tu-

loksiin tai sen mittareihin, taloudellisuus, tehokkuus, avoimuus, hyödyllisyys, tieto-

suojan turvaaminen ja aikataulussa pysyminen. (Kananen 2011, 54–55; Heikkilä 

2014, 27–30.) 

5.2.2 Kyselytutkimus 

Onnistuneen kyselytutkimuksen pohjana on aina hyvin muotoiltu kysely. Kvantitatii-

visissa kyselyissä kysymykset ovat yleensä pääosin strukturoituja valintakysymyk-

siä ja vain harvoissa tapauksissa avoimia kysymyksiä. Strukturoituja kysymystyyp-

pejä on useita erilaisia. Asteikkokysymyksissä on jonkinlainen asteikko, jolla omi-

naisuuksia mitataan. Näitä ovat esimerkiksi atribuuttimenetelmä, jolla yhdistetään 

eri ominaisuuksia tuotteisiin tai yrityksiin, semanttinen differentiaali, jossa kysyttä-

välle asialle annetaan vastakkaiset ominaisuudet, esimerkiksi uusi – vanha, ja vas-

taajan tulee arvioida niiden välisellä numeroasteikolla, mihin asia hänen mielestään 

sijoittuu. On olemassa myös graafisia asteikkoja, joissa asteikon arvoja symboloivat 

erilaiset kuvat. Mielipidekysymyksissä sen sijaan käytetään yleensä joko viiden tai 

seitsemän kohdan asteikkoa, jonka ääripäinä toimivat useimmin joko täysin samaa 

mieltä – täysin eri mieltä tai mahdollisesti erittäin tärkeää – ei lainkaan tärkeää, ky-

symyksestä riippuen. (Kananen 2011, 30–35.) 

Toinen strukturoidun kysymyksen tyyppi ovat vaihtoehtokysymykset. Vaihtoehtoky-

symyksissä yksinkertaisesti annetaan vastaajalle vastausvaihtoehdot, joista hän voi 

valita haluamansa, esimerkiksi kumpi auto on parempi, a) Toyota vai b) Mitsubishi. 
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Hyvällä kyselykysymyksellä on monia eri tunnusmerkkejä. Onnistuneet kysymykset 

ovat aina tarpeellisia kyselyn lopputuloksen kannalta. Kysymyksen on oltava selkeä 

ja yksiselitteinen ja siinä tulee kysyä vain yhtä asiaa kerrallaan. Kysymykset eivät 

myöskään saa olla liian pitkiä tai johdattelevia, sillä muuten vastaukset saattavat 

vääristyä. On myös hyvä, jos kysymykset ovat kaikille ymmärrettäviä, eivätkä sisällä 

esimerkiksi slangia. (Heikkilä 2014, 54–55.) 

5.3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus toteutettiin maanlaajuisena kyselynä Suomen yleisille kirjastoille. Ky-

sely luotiin Webropolilla ja se koostui 25 kysymyksestä. Niistä 19 oli joko 5 kohdan 

asteikon mielipidekysymyksiä tai vaihtoehtokysymyksiä. Loput kuusi kysymystä oli-

vat avoimia kysymyksiä. Kysymykset oli karkeasti jaettu teemoihin, joita olivat kir-

jaston taustatiedot, hankinnan määrä, hankinnan kriteerit, hankinnan kanavat ja ai-

neiston tärkeys osana kokoelmaa.  

Kysely lähetettiin yhteensä 148 kirjastolle netin kautta. Jotta tutkimuksesta saatai-

siin mahdollisimman kattava, valittiin jokaisesta maakunnasta Ahvenanmaata lu-

kuun ottamatta kahdeksan erikokoista kirjastoa satunnaisotantana. Tästä poikkeuk-

sena Uudenmaan maakunta, josta kirjastoja valittiin kaksitoista maakunnan suuren 

koon ja kirjastojen runsauden vuoksi. Ahvenanmaa jätettiin pois otoksesta sen ruot-

sinkielisyyden vuoksi. Kysely oli auki kaksi viikkoa 10.–23.9. välisen ajan ja vastauk-

sia saatiin kaiken kaikkiaan 85, eli noin 57 prosenttia lähetetyistä. Valittujen kirjas-

tojen ainoat kriteerit olivat, että niiden täytyy olla eri kokoisia ja kaikilta puolin Suo-

mea mahdollisimman kattavan otoksen varmistamiseksi. Muuten ne oli täysin sat-

tumanvaraisesti valittu.  

Ennen kyselyn lähettämistä, sitä testattiin muilla kirjastoalan opiskelijoilla ja heiltä 

saadun palautteen pohjalta korjailtu kysely sai vielä korjausehdotuksia opinnäyte-

työn ohjaajalta. Kyselyyn jäi siitäkin huolimatta vielä parantamisen varaa. Useampi 

vastaaja kommentoi esimerkiksi sitä, että kyselyyn olisi ollut hyvä erikseen määri-

tellä sekä nuorten että nuorten aikuisten kirjallisuus. Kyselyssä kaikki muut kohdat 

olivat pakollisia paitsi avoimet kysymykset ja jotkut kommentoivat myös, että olisi 

ollut parempi, jos näin ei olisi ollut vaan, valinnaisia kysymyksiä olisi ollut enemmän. 
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Myöskään ”en osaa sanoa”-vaihtoehtoja ei kyselyssä ollut lainkaan, ja osa vastaa-

jista toivoi niitä. Kyselyyn annettiin myös palautetta, että niiden puutteen vuoksi oli 

jätetty vastaamatta kokonaan.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSI 

6.1 Taustatiedot 

Opinnäytetyön kyselyssä kirjastojen taustatietoina kysyttiin niiden kokoa, maakun-

taa, jossa ne sijaitsevat ja mahdollista kirjastokimppaa. Niiden avulla saatiin suh-

teutettua nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankintaa kirjaston kokoon ja 

sijaintiin nähden ja nähtiin niiden mahdollisia vaikutuksia aiheeseen. Vastauksia tuli 

hyvin vaihtelevasti eri maakunnista, mutta jokaisesta maakunnasta vastasi ainakin 

kaksi kirjastoa. Vastauksia saatiin myös monesta eri kimpasta. 

 
Kuvio 1. Vastanneiden kirjastojen määrä maakunnittain. 
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Eniten vastauksia kysely sai Uudeltamaalta, josta kahdeksan kahdestatoista kirjas-

tosta vastasi. Muihin maakuntiin kysely lähetettiin vain kahdeksaan kirjastoon, ei-

vätkä kaikki kirjastot vastanneet mistään niistä, joten muista maakunnista tuli vä-

hemmän vastauksia. Vähiten vastauksia saatiin Pohjanmaalta kahdella vastauk-

sella. Suhteessa eniten vastauksia saatiin sekä Pohjois-Karjalasta että Keski-Poh-

janmaalta seitsemällä vastauksella kahdeksasta. (Kuvio 1.) 

 
Kuvio 2. Vastanneiden kirjastojen koko. 
 

Kuten yllä olevasta kuviosta (kuvio 2.) nähdään, suurin osa vastaajakirjastoista oli 

pieniä, alle 10 työntekijän kirjastoja. Niitä oli 47 kirjastoa 85:stä, eli noin 55 prosenttia 

kaikista vastanneista. Toiseksi eniten oli keskikokoisia 10-30:nen työntekijän kirjas-

toja, joita oli 24, mikä vastaa noin 28 prosenttia ja vähiten suuria yli 30:nen työnte-

kijän kirjastoja 16:sta prosentilla eli 14:sta kirjastolla. Tämä vastannee melko hyvin 

myös maan kirjastojen kokorakennetta yleisestikin.  

14

2447

Minkä kokoinen kirjasto, jossa työskentelet, on?

Suuri, yli 30 työntekijää Keskikoinen, 10-30 työntekijää Pieni, alle 10 työntekijää
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Taulukko 1. Vastaajakirjastojen koko suhteessa maakuntiin. 

 

Taulukko 1 esittää miten vastanneiden kirjastojen koot jakautuvat maakunnittain 

(Taulukko 1). Siitä näkee, että vain puolesta vastanneista maakunnista vastasi iso 

kirjasto. Niitäkin tuli eniten Uudeltamaalta, jossa isoja kirjastoja on paljon. Pienem-

mistä maakunnista sen sijaan eivät välttämättä vastanneet isot kirjastot lainkaan. 

Pieniltä kirjastoilta sen sijaan tuli vastauksia kaikista maakunnista ja keskikokoisilta 

kirjastoilta suurimmasta osasta maakuntia. Pohjanmaalta, josta vastasi vain kaksi 

kirjastoa, vastasi sekä yksi iso että yksi pieni kirjasto, joten niidenkin välillä voidaan 

tehdä jonkinlaista maakuntakohtaista vertailua, mutta ei mitään kovin tarkkaa. Sama 

koskee esimerkiksi Etelä-Karjalaa, josta saatiin vain kolme vastausta, yhdeltä isolta 

kirjastolta ja kahdelta pieneltä. Helpointa vertailu kirjaston koon vaikutuksesta han-

kintaan on kuitenkin maakunnissa, joista vastasi kaiken kokoisia kirjastoja, sekä 

maakunnissa, joista vastasi monta kirjastoa.  

Kirjaston koko

Maakunta Suuri Keskikoinen Pieni

Uusimaa 4 3 1

Varsinais-Suomi 1 2 1

Kymenlaakso 2 0 4

Kanta-Häme 0 3 2

Päijät-Häme 1 3 1

Etelä-Karjala 1 0 2

Pohjois-Karjala 0 1 6

Etelä-Savo 0 1 3

Pohjois-Savo 0 3 1

Pirkanmaa 1 2 1

Keski-Suomi 0 1 2

Satakunta 1 0 4

Pohjanmaa 1 0 1

Etelä-Pohjanmaa 0 1 5

Keski-Pohjanmaa 1 0 6

Pohjois-Pohjanmaa 0 2 3

Kainuu 1 1 2

Lappi 0 1 2
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Kuvio 3. Vastaajakirjastot kimppojen mukaan. 
  

Kyselyyn vastanneita kirjastoja kuului yhteensä 23:een eri kimppaan. Kyselyn suu-

rimmat kimpat olivat Vaara-kirjastot, sekä Etelä-Pohjanmaan Eepos seitsemällä 

vastauksella. Vastanneista kirjastoista kahdeksan ei myöskään kuulunut mihinkään 

kimppaan tai ei kertonut kuuluvansa kimppaan. Huomiota herättävää on se, että 

Eepos-kimppaan kuuluvia kirjastoja vastasi seitsemän, vaikka Etelä-Pohjanmaalta 

kirjastoja vastasi vain kuusi. Tämä johtuu siitä, että Isokyrö ja Kaskinen kuuluvat 

Eepos-kimppaan, vaikka ovatkin osa Pohjanmaata. Toinen kahdesta Pohjanmaalta 

vastanneesta kirjastosta on siis jompikumpi näistä. (Kuvio 3.) 

  

Vähiten vastauksia tuli, Rutakko-kimpalta, Lounakirjastoilta, Loisto-kimpalta sekä 

Frederika-kirjastoilta, joista kustakin tuli vain yksi vastaus. Huomionarvoista on 

myös se, että vaikka Uudeltamaalta saatiin eniten vastauksia kahdeksalla vastauk-

sella, kuuluivat vain kaksi vastanneista kirjastoista Helsingin seudun kirjastojen Hel-

met-kimppaan. Myöhemmin tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kimppojen mah-

dollista vaikutusta englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden han-

kintaan.  
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6.2 Hankinnan määrä 

Englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnan määrää on 

tässä opinnäytetyössä pyritty kartoittamaan mahdollisimman kattavasti (Kuvio 4.) 

Tärkeää oli myös saada kuva englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjojen 

määrästä suhteessa suomenkieliseen vastaavaan kokoelmaan, sillä se kertoo myös 

omalta osaltaan kohdeaineiston arvosta kirjastossa. Osa kysymyksistä on kysytty 

erikseen sekä nuorten että nuorten aikuisten kirjallisuuden osalta, jotta voitaisiin 

nähdä kohdellaanko näitä kahta ryhmää eri tavoin. 

 

Kuvio 4. Englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten aineiston hankinnan määrä 
kuukaudessa 
 

Kuten odottaa saattaa, suurin osa vastaajakirjastoista, (noin 48%) hankkii vain muu-

taman englanninkielisen nuorten tai nuorten aikuisten kirjan vuodessa. Tämä on 

ymmärrettävää, kun ottaa huomioon miten moni vastaajakirjastoista on pieni kir-

jasto. Kuviosta näkee selvästi hankinnan määrän laskun suhteessa kirjojen määrän 

nousuun. Hankittavien kirjojen määrän kasvaessa muutamasta kirjasta vuodessa 1-

5 kirjaan kuukaudessa, vastausvaihtoehdon valinneiden määrä laski yli puolella 21 

prosenttiin. Tästä aina kirjojen hankinnan määrän kasvaessa vastausvaihtojen va-
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kirjallisuutta kirjastoonne hankitaan?
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linneiden määrä keskimäärin puolittui. Tästä poikkeuksena arvot 15-20 kirjaa kuu-

kaudessa ja yli 20 kirjaa kuukaudessa, joista jälkimmäistä oli yksi enemmän. Vähi-

ten vastauksia siis sai 15-20 kirjaa kuukaudessa, eli noin 2 prosenttia vastaajista.  

Yhdeksän kirjastoa vastasi myös, että kyseessä on jokin muu määrä. Kolme näistä 

yhdeksästä kertoi hankkivansa korkeintaan yhden tai vähemmän kuin yhden eng-

lanninkielisen nuorten tai nuorten aikuisten kirjan vuodessa. Yksi kirjasto vastasi, 

että heille hankitaan muutama kirja silloin tällöin ja kaksi kirjastoa antoi vastaukseksi 

10-20 kirjaa vuodessa vaihtelevasti. Yksi kirjasto sen sijaan kertoi hankkineensa 

vuonna 2016 huimat 814 englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjaa.  

Taulukko 2 Kirjaston koko suhteessa hankinnan määrään 

  

Taulukko 2. vahvistaa oletuksen, että mitä pienempi kirjasto, sitä vähemmän eng-

lanninkielistä kielistä kirjallisuutta hankitaan. (Taulukko 2.) 10 kirjaa kuukaudessa ja 

enempää eivät pienikokoiset vastaajakirjastot hankkineet lainkaan. Keskikokoiset-

kin vastaajakirjastot kirjastot lakkasivat hankkimasta enemmän kuin 15 kirjaa kuu-

kaudessa. Vain suuret kirjastot hankkivat kaikkia vastausvaihtoehdoissa olleita 

määriä englanninkielisiä nuorten ja nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja, jopa yli 20 

kirjaa kuukaudessa. Avoimissa vastauksissa pienet kirjastot kertoivat hankkivansa 

vähemmän kuin yhden kirjan vuodessa ja 814 kirjaa vuonna 2016 kertoi hankki-

neensa avointen vastausten ainoa, Uudellamaalla sijaitseva, suuri kirjasto. Noin 10–

20 kirjaa vuodessa vastasivat hankkivansa keskikokoiset kirjastot.  

Kirjaston koko

Hankinnan määrä Suuri Keskikokoinen Pieni

Muutama kirja vuodessa 1 12 28

1-5 kirjaa kuukaudessa 1 7 10

5-10 kirjaa kuukaudessa 3 2 3

10-15 kirjaa kuukaudessa 3 1 0

15-20 kirjaa kuukaudessa 2 0 0

Yli 20 kirjaa kuukaudessa 3 0 0

Muu määrä, mikä? 1 2 6



34 

 

 

Kuvio 5. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden osuus verrattuna suomenkieliseen 
nuorten kirjallisuuteen 

 

Tässä kysymyksessä nuorten kirjallisuus on erotettu nuorten aikuisten kirjallisuu-

desta, jotta nähtäisiin mahdollisia eroja näiden kahden kohderyhmän aineistojen vä-

lillä. Nuorten kirjallisuuden kohdalla ehdottomasti suurin osa vastanneista kirjas-

toista kertoi englanninkielisen nuorten kirjallisuuden määrän vastaavan alle kahta 

prosenttia suomenkielisen nuortenkirjallisuuden määrää. Korkeampia prosenttiluku-

kuja vastanneiden kirjastojen määrä laskee vahvasti heti kahdesta prosentista 

eteenpäin. Yli 12 ja 15 prosenttia vastaava määrä on vain yhdellä kirjastolla kum-

paakin. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 6. Englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden osuus verrattuna suo-
menkieliseen nuorten kirjallisuuteen 
 

Kuviosta 6 nähdään, että ero nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden välillä ei ole 

kovin suuri. Myös nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla suurimman osan vas-

tauksia sai alle kahden prosentin suhde suomenkieliseen nuorteen aikuisten kirjal-

lisuuteen nähden. Tämä on noin 75 prosenttia vastanneista kirjastoista. Suurin ero 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden välillä ovat kirjastot, jotka vastasivat suh-

teen olevan yli 15 prosenttia. Niitä oli nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla neljä, 

kun nuorten kirjojen kohdalla niitä oli vain yksi. Sitä lukuun ottamatta vastausten 

määrää laskee melko tasaisesti mitä suurempiin prosentteihin päästään, kuten 

nuorten kirjallisuudenkin kohdalla. (Kuvio 6.) 

Ristiintaulukoimalla tulokset vastaajakirjastojen kokojen kanssa, saadaan selville, 

että myös tässä tapauksessa kirjaston koko vaikuttaa suuresti englanninkielisen ko-

koelman suuruuteen. Sekä nuorten että nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla yli-

voimaisesti suurin osa pienistä kirjastoista vastasi englanninkielisten kirjojen mää-

rän olevan alle 2% suhteessa suomenkielisiin. Ainoastaan suurilla kirjastoilla tuli 

vastauksia kautta linjan sekä nuorten että nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla, 

kun taas pienten ja keskikokoisten kirjastojen vastaukset pysyivät pääosin 8 pro-

sentissa tai sen alle, verrattuna suomenkieliseen. Tästä poikkeuksena oli yksi pieni 
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kirjasto, jonka englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden suhde suomenkie-

liseen oli yli 15 prosenttia. 

53 vastaajakirjastoa kertoi, että suomenkielisen ja englanninkielisen nuorten ja 

nuorten aikuisten kirjallisuuden suhde on satunnainen ja vaihtelee hetkestä riip-

puen. Loput 32 kirjastoa sanoivat, että suhde pyritään pitämään samana kautta lin-

jan. Se kertoo, siitä, että näillä kirjastoilla saattaa hankintojen takana olla jonkinlai-

nen standardi sen suhteen, miten paljon vieraskielistä nuorten aineistoa hankitaan. 

Ehkä tasoa halutaan ylläpitää, koska vieraskielinen aineisto koetaan tärkeäksi. Tai 

ehkäpä sitä päinvastoin ei haluta liikaa. 

Kyselyssä selvitettiin myös hankinnan määrän muutoksia muutamien viime vuosien 

aikana ja näiden mahdollisten muutosten syitä. Myös tämä kysymys jaettiin erikseen 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuteen. 

 

Kuvio 7. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden hankinnan määrän muutokset 
 

Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden määrä on viime vuosien ajan pysynyt yli 

puolessa vastaajakirjastoista. 35, eli noin 38 prosentissa kirjastoja määrä on kasva-

nut viime vuosina ja vain 7 kirjastossa hankinnan määrä on vähentynyt. (Kuvio 7.) 

Nämä luvut ovat lähes identtiset nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla, kuten 

nähdään alla kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnan määrän muu-
tokset 
 

Kysyttäessä mahdollisten muutosten syitä yksi vastaus nousi ylitse muiden: kysyntä 

on kasvanut. Tähän kysymykseen vastasi 41 kirjastoa ja niistä ainakin puolet mai-

nitsi tavalla tai toisella kysynnän ja lainauksen kasvun. Useat myös mainitsivat mää-

rärahojen lisääntyneen. Kokoelmien uudistaminen tuli myös esille. Kysynnän lisään-

tymisen syiksi arviotiin esimerkiksi vielä suomentamattomien englanninkielisten kir-

jojen näkyvyys sosiaalisessa mediassa, maahanmuutto ja jo aiemmin opinnäyte-

työn teoriaosassa esille tuodut elokuvasovitukset. Englanninkielistä nuorten ja nuor-

ten aikuisten kirjallisuutta tarjotaan myös enemmän kuin ennen. Myös yhteistyötä 

koulujen kanssa painotettiin useassa vastauksessa. Tämä pätee myös englannin-

kieliseen lasten kirjallisuuteen. Mitä tulee hankinnan vähentymiseen, olivat syinä 

päinvastoin kysynnän väheneminen ja määrärahojen leikkaaminen. 

Koska kysyntä on suurin syy, tarkastellaan seuraavissa kaavioissa englanninkieli-

sen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden kysynnän määrää vastaajakirjas-

toissa. (Kuvio 9.) 
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Kuvio 9. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden kysyntä vastaajakirjastoissa 
 

Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden kohdalla 57 kirjastoa, eli ylivoimaisesti suu-

rin osa vastaajista kertoi, että kysyntää englanninkieliselle nuorten ei ole kovin pal-

jon. Tämä on noin 67 prosenttia kaikista vastaajista. Vain yksi kirjasto eli alle kaksi 

prosenttia kertoi kysyntää olevan paljon ja neljä kirjastoa eli noin viisi prosenttia vas-

taajista sanoi, ettei kysyntää ole lainkaan. Keskivaiheille ”kysyntää on kohtalaisesti”-

kohtaan vastasi noin 22 prosenttia vastaajista, ja kysyntää on melko paljon vastasi 

toiset viisi prosenttia. Kysyntää ei siis kyselyn mukaan kaiken kaikkiaan ole kovin 

paljoa.  
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Kuvio 10. Englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden kysyntä vastaajakirjas-
toissa 
 

Nuorten aikuisten kirjallisuuden kysyntä ei eroa nuorten kirjallisuudesta kovinkaan 

paljon, mutta jonkinlaisia eroja on kuitenkin havaittavissa. Englanninkielisen nuorten 

aikuisten kirjallisuuden kohdalla ”kysyntää on paljon” ja ”kysyntää on melko paljon”-

vastauksia on hieman enemmän kuin nuorten kirjallisuuden kohdalla. Näistä ensim-

mäinen nousi nuorten aikuisten kohdalla yhdestä kolmeen ja jälkimmäinen neljästä 

viiteen. ”Kysyntää on paljon”-vastauksia oli siis noin 3,5 prosenttia vastanneista ja 

”kysyntää on melko paljon” oli vastauksista noin kuusi prosenttia. ”Kysyntää on koh-

talaisesti” vastaukset nousivat nuortenkirjallisuuden 22 prosentista 28 prosenttiin. 

Eniten vastauksia sai ”kysyntää ei ole paljon”, mutta nuorten aikuisten kirjallisuuden 

kohdalla vastausprosentti oli vain 60, verrattuna englanninkielisen nuorten kirjalli-

suuden 67 prosenttiin. ”Kysyntää ei ole ollenkaan”-vastaukset tippuivat neljästä kah-

teen, eli vain kahteen prosenttiin. (Kuvio 10.) 

”Kysyntää on paljon”-vastausten noususta ja ”kysyntää ei ole”-vastausten laskusta 

nähdään, että englanninkieliselle nuorten aikuisten kirjallisuudelle on keskimäärin 

hieman enemmän kysyntää kuin vastaavalle nuorten kirjallisuudelle. Ero ei ole kui-

tenkaan suuri. Siitä voidaan kuitenkin nähdä juuri nuorten aikuisten kirjallisuuden 

suosio ja tärkeys nykynuorten lukutottumuksissa.  
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Huolimatta siitä, että suurin osa kirjastoista vastasi, ettei kysyntää ole kovin paljoa, 

suurin syy hankinnan lisääntymiselle oli juuri kysynnän kasvu. Nämä tulokset ovat 

siis jokseenkin ristiriidassa keskenään. Tälle voi olla monta eri syytä. Yksi syy lienee 

varmasti se, että kysyntää on saattanut olla niin vähän, että jopa sen lisääntyminen-

kään ei tee siitä suurta. Kenties sitä ei aiemmin ollut ollenkaan. Todennäköisesti 

myös kirjastot, jotka vastasivat, että hankinta on vähentynyt vastasivat, ettei kysyn-

tää ole paljon tai lainkaan. Sama voi koskea myös kirjastoja, joiden hankinta on 

pysynyt samana. Kaikesta huolimatta kysynnällä on tärkeä rooli englanninkielisen 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnassa. 

 

Kuvio 11. Kysynnän vaikutus hankintaan 
 

Melkein kaikille vastaajakirjastoille kysyntä oli ainakin kohtalaisen tärkeää. Vain 

kolme kirjastoa eli noin 3,5 prosenttia vastasi, että kysyntä ei juurikaan vaikuta han-

kintaan. Kukaan ei vastannut, ettei vaikutusta ole ollenkaan. Se on loogista, sillä 

kirjasto ja sen aineistot ovat olemassa juuri asiakkaita varten ja kirjastojen on kyet-

tävä tarjoamaan aineistoa, jota asiakkaat haluavat lainata. Tämä pätee kaikkeen 

aineistoon. Siksi olisikin ollut erikoista, jos joku olisi vastannut, ettei merkitystä ole. 

(Kuvio 11.) 
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6.3 Hankinnan kriteerit 

Kuten olemme jo aiemmin huomanneet, aineiston hankinnalle on olemassa monia 

eri kriteereitä. Kirjaston täytyy esimerkiksi pystyä tarjoamaan jokaiselle jotakin ja 

aineistojen täytyy muodostaa laaja kokonaisuus. 

 

Kuvio 12. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden valintaperusteet 
 

Kuten aiempien vastaustenkin perusteella voidaan päätellä, myös kuviosta 12 näh-

dään, että suurin syy englanninkielisen nuorten aineiston valintaan on sen kysyntä. 

(Kuvio 12.) Niin vastasi 83 prosenttia vastaajakirjastoista, eli 71 kirjastoa. Se todis-

taa, että kirjastoille on tärkeää se, mitä asiakaskunta haluaa. Kysymyksessä sai va-

lita useamman vaihtoehdon. Toiseksi suurin syy 76 prosentilla vastauksista eli 65 

vastaajalla on kirjan kirjoittajan tunnettuus, sillä mitä suositumpi kirjailija, sitä toden-

näköisesti hänen teoksistaan ollaan tietoisia ja niitä halutaan lukea. Myös jo suosi-

tuksi tiedetty kirja hankitaan helpommin, kuten kertovat 50 vastaajakirjastoa. Se on 

vastaajista noin 58 prosenttia.  
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Myös jo aiemmin mainittu kokoelman monipuolisuuden varmistaminen näkyy vas-

tauksissa selkeästi. Jos jokaiselle pitää olla jotakin, on kirjoja oltava tarjolla myös 

englanninkielisen nuorten kirjallisuuden lukijoille, vaikka tarjonta olisi vähäistäkin. 

34 kirjastoa eli noin 40 prosenttia vastasi, että yksi kriteeri englanninkielisen nuorten 

kirjallisuuden valinnoille on kirjan mahdollinen klassikon status. Klassikot ovat muu-

tekin tärkeässä asemassa kirjastojen kokoelmissa. Suurin panostus on todennäköi-

sesti suomenkielisiin klassikkoihin, mutta vastauksista näkyy, että niitä arvostetaan 

aineistona myös englanninkielisenä.  

Medianäkyvyys näyttäisi myös olevan melko suuri syy englanninkielisen nuorten 

kirjallisuuden valinnassa. Se sai noin 37 prosenttia vastauksista. Kirjan hyvät arvos-

telut saivat 26 ääntä, eli niiden osuus valinnassa alkaa olla jo melko pieni, vain 30 

prosenttia. Huomattavasti vähemmän vastauksia sai oma mielenkiinto vain 10 vas-

tauksella. Tämä voi kuitenkin myös omalta osaltaan liittyä siihen, että aineistoja 

hankkiessa on osattava olla ainakin jossain määrin objektiivinen, jotta aineisto ei 

muokkaudu van hankkijan henkilökohtaisten mielipiteiden mukaan. Viisi kirjastoa 

myös kertoi, että heillä on annettujen vastausten lisäksi myös muita kriteereitä han-

kinnalle, joista puhutaan lisää nuorten aikuisten kirjallisuuden hankintaperusteiden 

jälkeen.   
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Kuvio 13. Englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden valintaperusteet 
 

Englanninkielisen nuorten ja englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden han-

kintakriteerit ovat hyvin samankaltaiset. Kuviossa 13, on vain todella pieniä eroja 

verrattuna kuvioon 12 (Kuvio 13.). Kysynnän merkitys englanninkielisen nuorten ai-

kuisten kirjallisuuden valinnassa on hieman suurempi kuin vastaavan nuorten kirjal-

lisuuden, mutta eroa oli ainoastaan neljän kirjaston verran. Kirjailijan suosion mer-

kitys sen sijaan on nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla laskenut kolmen vas-

tauksen verran. Kirjan itsensä suosittuuden merkitys on noussut kahden vastauksen 

verran ja kokoelman monipuolisuuden säilyttäminen laskenut 42 kirjastosta 39 kir-

jastoon eli noin 49 prosentista 46 prosenttiin. Klassikon statuksen merkitys on eng-

lanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla laskenut seitsemän vastauk-

sen verran 34 kirjastosta 27 kirjastoon. Eroa näillä on lähestulkoon kahdeksan pro-

senttia. Se onkin suurin ero englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjalli-

suuden välillä vastaajakirjastojen keskuudessa. Toiseksi suurin ero oli medianäky-

vyyden merkityksessä, joka nousi nuorten kirjallisuuden 32 vastaajakirjastosta nuor-

ten aikuisten 38 kirjastoon. Oman mielenkiinnon ja muiden syiden vastausmäärät 
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pysyivät molemmissa kaavioissa samana. Näistä kahdesta melkein samanlaisesta 

kaaviosta nähdään, että selvästi englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kir-

jallisuutta kohdellaan kirjastoissa hyvin samanarvoisesti.  

Medianäkyvyyden merkitys aineistojen valinnassa on ymmärrettävää. Luvussa 3 

mainitut Herkman ja Vainikka (2012) ovat kirjoittaneet siitä, kuinka lukeminen on 

sosiaalistunut ja se näkyy myös kirjastojen hankinnoissa. Nykyaikana on helppo lu-

kea mielenkiintoisesta kirjasta blogista tai nähdä suositus YouTube-videossa, joka 

saa kiinnostuksen heräämään. Etenkin Youtubessa BookTuben jäsenet, ovat usein 

Amerikkalaisia tai muita englantia äidinkielenään puhuvia henkilöitä, jotka esittele-

vät maailmalle kirjoja, joita ei kenties vielä muilla kielillä, ainakaan suomen kaltai-

sella pienellä kielellä, ole vielä olemassa. Se herättää helposti nuorten lukijoiden 

mielenkiinnon ja nostaa kirjan kysyntää. Myös kirjastoalan ammattilaiset voivat 

saada niistä ideoita ja tietoa kirjoista, joista eivät olisi muuten tienneet.  

Myös hankinnan muut syyt olivat molemmissa samat. Yksi vastanneista kirjastoista 

kertoi, että englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta on valittu yh-

dessä asiakkaiden kanssa. Toinen kirjasto mainitsi, että yleensä kotimaisen kirjaili-

jan kirjasta tehty englanninkielinen painos otetaan usein kokoelmiin. Tästä esimerk-

kinä vaikkapa Salla Simukan nuorten aikuisten kirjat, joita on käännetty usealle eri 

kielelle. Myös eri sarjojen osat mainittiin vastauksissa, kuten myös kirjoja, joista ei 

ole olemassa suomennettua versiota.   

Eräässä vastauksessa mainittiin myös, että kirjastossa pyritään hankkimaan eng-

lanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta, joka koskettaa jotakin ajan-

kohtaista aihetta. Esimerkkinä tästä annettiin seksuaalivähemmistöt, jotka ovatkin 

olleet paljon pinnalla mediassa viimeaikoina, kuten vahvistivat myös Simukka 

(2018) ja Corbett (2015) aiemmin tässä opinnäyteyössä. 

Kirjoja hankittaessa on pidettävä mielessä myös budjetti. Rahan määrä voi olla hy-

vinkin merkittävä kriteeri sille, mitä hankitaan ja mitä ei hankita. Kaaviossa 14 tar-

kastellaan tarkemmin hinnan vaikutusta hankintaan.  
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Kuvio 14. Hinnan vaikutus hankintaan 
 

Suurimmalle osalle vastaajakirjastoista hinta ei ole kovin suuri este. Suurin osa kir-

jastoista (47%) vastasi, ettei hinnalla ole kovinkaan paljon merkitystä. Jotakuinkin 

ratkaiseva hankintaan vaikuttava tekijä hinta oli 25 kirjastolla eli noin 29 prosentille. 

Melko ratkaisevaa aineiston hinta oli 13 kirjastolle ja erittäin ratkaisevaa vain kah-

delle. Hinta ei ollut lainkaan tärkeää viidelle kirjastolle. (Kuvio 14.)  

Tästä voidaan päätellä, että suurempia syitä englanninkielisen nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuuden mahdolliselle puutteelle ovat esimerkiksi kysynnän ja lukija-

kunnan vähäisyys. Mahdollisesti sitä hankittaisiin enemmän, jos lukijoita olisi tar-

peeksi.  
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Taulukko 3. Hinnan merkitys suhteessa kirjaston kokoon 

 

Verrattaessa hinnan merkitystä vastaajakirjastojen kokoon, nähdään taulukosta 

(Taulukko 3.), että eniten vastauksia saanut ”Ei juurikaan ratkaiseva” vaihtoehtoa 

on vastattu eniten myös kaiken kokoisissa kirjastoissa. Tämä ei yllätä, kun ottaa 

huomioon, että kyseinen vaihtoehto sai melkein puolet kaikista vastauksista. Koko-

vertailussa on kuitenkin myös yllättäviä vastauksia. Esimerkiksi ”Ei lainkaan ratkai-

seva” vastauksia ovat antaneet kaksi pientä kirjastoa ja kolme keskikokoista kirjas-

toa, mutta ei yhtäkään suurta, vaikka niin olisi voinut olettaa. Toisessa ääripäässä 

taas ainoat ”Erittäin ratkaiseva” vastaukset ovat myös tulleet pieniltä kirjastoilta. 

Tämä saattaa johtua siitä, että kenties ”Ei lainkaan ratkaiseva” vaihtoehtoa äänes-

täneet pienet ja keskikoiset kirjastot hankkivat niin vähän englanninkielistä nuorten 

ja nuorten aikuisten kirjallisuutta, että silloin kun sitä hankitaan, ei hinta ole se kri-

teeri, mitä katsotaan. Ehkä sama toimii myös päinvastoin. Suuremmissa kirjastoissa 

sitä hankitaan niin paljon, että myös hintaa täytyy hieman katsoa. Ei kuitenkaan 

keskimääräisesti yhtä paljon kuin pienemmissä kirjastoissa.  

6.4 Hankinnan kanavat 

Kirjastoilla on aineistoilleen monia hankintakanavia, riippuen siitä mitä ollaan hank-

kimassa. Hyvin usein kirjastolla on jokin yritys sopimuskumppanina, jolta kirjat pää-

asiallisesti hankitaan. Näitä ovat jo aiemmin mainitut Kirjavälitys, Kirjastopalvelu 

sekä Booky.fi.  

Kirjaston koko

Hinnan merkitys Suuri Keskikoinen Pieni

Erittäin ratkaiseva 0 0 2

Melko ratkaiseva 3 3 7

Jotakuinkin ratkaiseva 3 7 15

Ei juurikaan ratkaiseva 8 11 21

Ei lainkaan ratkaiseva 0 3 2
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Kuvio 15. Englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankintaka-
navat 
 

Ylivoimaisesti suurin osa vastaajakirjastoista käytti pääasiallisina hankintakanavi-

naan joko Kirjavälitystä tai Kirjastopalvelua. Kirjavälitys sai 41 ääntä eli noin 48 pro-

senttia vastauksista, siinä missä Kirjastopalvelu nousi suurimmaksi välittäjäksi 42 

vastauksella, joka on noin 49 prosenttia. Myös tässä kysymyksessä vastaajat pys-

tyivät valitsemaan niin monta vaihtoehtoa kuin halusivat. Seuraavaksi suurimman 

vastausmäärän sai Suomalainen verkkokirjakauppa Booky.fi, joka myös omistaa 

osan Kirjastopalvelua. Booky tarjoaa myös logistiikkapalveluita ja on joidenkin vas-

taajakirjastojen sopimustoimittaja. Se sai kuitenkin huomattavasti vähemmän ääniä, 

vain noin 21 prosenttia äänistä, verrattuna sekä Kirjavälityksen että Kirjastopalvelun 
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48 prosenttiin. 7 vastanneista kirjastoista, eli noin 8 prosenttia, kertoi englanninkie-

lisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden tulevan kirjaston sopimustoimitta-

jalta, mutta ei määritellyt, mikä yritys kyseinen sopimustoimittaja on. Todennäköi-

simmin kyseessä on joku kolmesta jo edellä mainitusta yrityksestä, mutta vastauk-

sista ei voida sanoa mikä. Kuusi vastaajaa kertoi hankkivansa englanninkielistä 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta myös jostakin muustakin verkkokirjakau-

pasta kuin Bookysta. Viisi heistä sanoi käyttävänsä Adlibristä, ja myös Amazon sai 

yhden äänen. Muista kuin verkkokirjakaupoista kertoi hankkivansa kolme vastaajaa. 

Näitä kirjakauppoja olivat Suomalainen kirjakauppa sekä Akateeminen kirjakauppa. 

Lahjoituksina englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta kertoi saa-

vansa kolme kirjastoa, eli vain 3,5 prosenttia vastaajista. Muita kuin edellä mainittuja 

vastauksia saatiin kaksi. Yksi näistä kertoi, että heillä on käytössä hankintaportaali, 

jonne useat eri aineiston toimittajat toimittavat valintalistoja, joista aineisto valitaan. 

Vastaaja kertoi myös, että kirjastossa seurataan aktiivisesti uutuuksia nettikau-

poista, sekä erilaisista bestseller-listoilta. Toinen näistä kirjastoista ei vastannut ky-

symykseen lainkaan. (Kuvio 15.) 

Eräs kirjastoista, joka kertoi hankkivansa englanninkieliset nuorten ja nuorten ai-

kuisten kirjansa Kirjastopalvelulta, sanoi, että he eivät valitse sitä lainkaan itse. He 

käyttävät Kirjastopalvelun tarjoamaa valikoimapalvelua, joka valitsee kyseisen ai-

neiston heidän puolestaan heidän antamiensa valintakriteereiden mukaan. Se oli 

kyselyn ainoa kirjasto, joka mainitsi käyttävänsä tällaista palvelua.  

Kaikki kirjastot, jotka kertoivat käyttäneensä jotakin muuta hankintakanavaa kuin 

omaa sopimustoimittajaansa, sanoivat että niitä käytetään lähinnä vain, jos niistä 

saa helpommin tai halvemmalla kuin sopimustoimittajalta tai jos sopimustoimittajalla 

ei ole haluttua kirjaa valikoimassa. Sopimustoimittaja on kuitenkin kaikilla aina ensi-

sijainen lähde.  

Kysyttäessä tarjolla olevan englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuu-

den määrän riittävyydestä 49 kirjastoa, eli noin 58 prosenttia vastaajista kertoi tar-

jonnan olevan riittävä. Loput 36 kirjastoa eli 42 prosenttia vastasi, että tarjontaa ei 

ole tarpeeksi. Tämä suhde kulki kautta linjan kaiken kokoisissa kirjastoissa. Kaikissa 

kirjastojen kokoluokissa ”on riittävästi”-vastauksia oli enemmän kuin ”ei riittävästi”-

vastauksia. 
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6.5 Englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden tärkeys 

osana kokoelmaa 

Se, miten tärkeänä osana kokoelmaa englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten 

kirjallisuutta pidetään, vaikuttaa myös sen hankinnan määrään. Jos jotakin ei pidetä 

lainkaan tärkeänä, ei sitä myöskään hankita. Sama pätee toisin päin. 

 

Kuvio 16. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden tärkeys osana kokoelmaa 
 

Kuviosta 16 nähdään miten tärkeänä osana vastaajakirjastot pitävät englanninkie-

listä nuorten kirjallisuutta. (Kuvio 16) Keskimmäiset kolme vastausta pääsivät melko 

lähelle toisiaan vastaajamäärissä, mutta keskimmäinen vaihtoehto ”Jokseenkin tär-

keä” sai eniten ääniä. Sen valitsi noin 36 prosenttia vastaajista. Melko tärkeänä 

osana englanninkielistä nuorten kirjallisuutta piti 23 kirjastoa, mikä on yksi enemmän 

kuin sitä ei kovin tärkeänä pitävät 22 kirjastoa. Erittäin tärkeänä sitä piti 8 eli noin 9 

prosenttia kirjastoista. Vain yhden vastaajakirjaston mielestä englanninkielinen 

nuorten kirjallisuus ei ollut lainkaan tärkeää. 
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Taulukko 4. Englanninkielisen nuorten kirjallisuuden tärkeys osana kokoelmaa suh-
teessa kirjaston kokoon 

  

Ristiintaulukoitaessa (Taulukko 4.) tulokset kirjastojen koon kanssa nähtiin, että ai-

noa kirjasto, jonka mielestä englanninkielinen nuorten kirjallisuus ei ollut ollenkaan 

tärkeää oli yksi kyselyn pienistä kirjastoista. Sitä vastoin myös kolme kahdeksasta 

”Erittäin tärkeä”-vastausta tuli pienistä kirjastoista. Erittäin tärkeänä osana kokoel-

maa sitä ei pitänyt yksikään keskikokoisista kirjastoista. Suurin osa sekä pienistä 

että keskikokoisista kirjastoista vastasi englanninkielisen nuorten kirjallisuuden ole-

van jokseenkin tärkeää, kun taas suurin osa suurista kirjastoista vastasi sen olevan 

melko tärkeää. ”Ei kovin tärkeä”-vastauksia tuli pieniltä ja keskikokoisilta kirjastoilta 

enemmän kuin ”Melko tärkeä”-vastauksia, kun taas isoista kirjastoista niin vastasi 

vain yksi. Melko tärkeänä sitä piti seitsemän suurta kirjastoa.  

 

Kuvio 17. Englannin kielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden tärkeys osana kokoel-
maa 
 

Kuvion 17 mukaan englanninkielistä nuorten aikuisten kirjallisuutta pidetään hieman 

enemmän arvossa kuin vastaavaa nuorten kirjallisuutta. (Kuvio 17). Erot näiden 

Kirjaston koko

Tärkeys Suuri Keskikokoinen Pieni

Erittäin tärkeä 5 0 3

Melko tärkeä 7 5 11

Jokseenkin tärkeä 1 10 20

Ei kovin tärkeä 1 9 12

Ei lainkaan tärkeä 0 0 1
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kahden välillä eivät olleet kovin suuria, mutta nuorten aikuisten kirjallisuuden koh-

dalla ”Melko tärkeä” ja ”Erittäin tärkeä”-vastauksia oli enemmän kuin nuorten kirjal-

lisuuden kohdalla ja ”Ei kovin tärkeä”-vastauksia vähemmän. Myös ”Jokseenkin tär-

keä”-vastauksia oli hieman vähemmän. Ei lainkaan tärkeänä vastauksia oli myös 

englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla yksi.  

”Erittäin tärkeä”-vastaukset kasvoivat nuorten kirjallisuudesta nuorten aikuisten kir-

jallisuuden kohdalla noin neljä prosenttia ja ”Melko tärkeä”-vastaukset noin kaksi 

prosenttia 27 prosentista 29 prosenttiin. Jokseenkin tärkeänä englanninkielistä 

nuorten aikuisten kirjallisuutta piti noin 33 prosenttia vastaajista verrattuna nuorten 

kirjallisuuden 36 prosenttiin. ”Ei kovin tärkeä”-vastaukset putosivat noin 26 prosen-

tista 23,5 prosenttiin nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla.  

Taulukko 5. Englanninkielisen nuorten aikuisten kirjallisuuden tärkeys osana koko-
elmaa suhteessa kirjaston kokoon 

 

Taulukosta 5 näkyy, että se miten tärkeänä osana kokoelmaa englanninkielistä 

nuorten ja nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta pidetään vastaajakirjastoissa, 

on hyvin samankaltainen kuin nuorten kirjallisuudenkin kohdalla. (Taulukko 5.) Yhä 

edelleen erittäin tärkeänä sitä pitävät pienet ja suuret kirjastot, mutta eivät keskiko-

koiset. Sitä erittäin tärkeänä pitävien pienten kirjastojen määrä on kuitenkin noussut 

kaksinkertaisesti englanninkieliseen nuorten kirjallisuuteen verrattuna ja se ylittää 

jopa vastaavien suurten kirjastojen määrän. Pienille ja keskikokoisille kirjastoille 

englanninkielinen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus on myös suurimmilta osin 

jokseenkin tärkeää ja suurille kirjastoille melko tärkeää. Ainoan ”Ei lainkaan tärkeä” 

vastauksen on tässäkin tapauksessa antanut pieni kirjasto. Toinen suurehko ero on, 

että nuorten kirjallisuuden kohdalla yksi suuri kirjasto sanoi, ettei se ole kokoelman 

kannalta kovin tärkeää, mutta nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla yksikään 

suuri kirjasto ei vastannut sen olevan ”Ei kovin tärkeää”, mikä vuoksi kaikki suurten 

kirjastojen vastaukset olivat joko ”Jokseenkin tärkeä” tai sitä positiivisempia. 

Kirjaston koko

Tärkeys Suuri Keskikoinen Pieni

Erittäin tärkeä 5 0 6

Melko tärkeä 8 6 11

Jokseenkin tärkeä 1 12 15

Ei kovin tärkeä 0 6 14

Ei lainkaan tärkeä 0 0 1
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Tämä pieni ero nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden tärkeyden välillä saattaa 

johtua siitä, millainen suuri kulttuurillinen ilmiö nuorten aikuisten kirjallisuudesta on 

tullut. Vaikka se on yhä vieläkin suurempi asia ulkomailla, kuten esimerkiksi Ameri-

kassa, on se jo vakiinnuttanut asemansa myös Suomessa. Nuorten aikuisten kirjal-

lisuus on ilmiönä erilainen kuin nuorten kirjallisuus, vaikka niiden raja onkin häilyvä. 

Nuorten aikuisten kirjallisuus on lähestulkoon omanlaisensa brändi, ja se on maail-

malla suosittua.  

Nuorten aikuisten kirjallisuus on myös se, mitä näkee mediassa enemmän englan-

ninkielisenä. Sitä markkinoidaan mediassa enemmän alkukielellä kuin nuorten kir-

jallisuutta. Siitä puhuvat ulkomaiset BookTubettajat, kirjablogit ja media. Tämä joh-

tuu kenties siitä, että kyseiset Tubettajat ja bloggarit ovat usein itsekin nuoria aikui-

sia ja siksi kohderyhmää. On myös todennäköistä, että Suomessa englannin kielellä 

lukevat ennemmin yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret aikuiset, kuin esimer-

kiksi 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat alakoululaiset, jotka ovat ennemmin nuorten kir-

jallisuuden kohderyhmää. Siksi kysyntääkin on hieman enemmän, minkä vuoksi sitä 

pidetään keskimäärin vähän tärkeämpänä.  

Tässä tutkimuksessa mietittiin myös kirjan arvon säilyvyyden vaikutusta hankintaan. 

Hankitaanko kirja helpommin jos sen arvo säilyy? 

 

Kuvio 18. Kirjojen arvon säilyvyyden merkitys hankintaan 
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Kuvion 18 mukaan kirjan arvon säilyvyydellä on yleensä jonkin verran merkitystä 

hankinnan kannalta, mutta sen merkitys ei ole kovin suuri. Vain kolme kirjastoa ker-

toi sen vaikuttavan hankintaan paljon ja viisi melko paljon. Yhdessä nämä vastauk-

set muodostavat vain 9 prosenttia vastaajista. Sen sijaan ”Ei vaikuta kovin paljoa” 

vastasi 25 ja ”Ei vaikuta lainkaan” 12 kirjastoa, eli yhdessä noin 43,5 prosenttia vas-

taajista. Arvon säilyvyys ei kuitenkaan ole suurimmalle osalle kirjastoista täysin mer-

kityksetöntä. ”Vaikuttaa jonkin verran”-vastauksen antoi 40 kirjastoa, eli vastaajista 

suurin osa (47%). (Kuvio 18.) 

Millainen kirjallisuus sitten on säilyttämisen arvoista? Tähän kysymykseen vastasi 

60 kirjastoa ja niistä suurin osa, 48 kirjastoa, antoi vastaukseksi klassikot. Osan 

vastauksista mukaan klassikot ovat ainoa säilytettävä englanninkielinen kirjallisuus. 

Useat kirjastot sanoivat, myös, että englanniksi käännetty kotimainen kirjallisuus on 

säilyttämisen arvoista. Myös paljon lainattu ja suosittu tai palkittu saatetaan säilyt-

tää. Kaksi vastaajaa kertoi myös, että mitään ei säästetä. Tämän perusteella säily-

vyys ei voikaan olla kovin tärkeä hankinnan kriteeri, sillä muuten juuri muuta eng-

lanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta ei voitaisi hankkia kuin klas-

sikkoteoksia. Silloin englanninkielinen nuorten ja nuorten aikuisten kokoelma jäisi 

hyvin pieneksi.  

6.6 Kimppojen vaikutus hankintaan 

Kirjastokimpat vaikuttavat omalta osaltaan kirjastojen toimintaan ja sillä voi olla 

myös vaikutusta niiden hankintoihin. Myös sitä on tarkasteltu tässä opinnäyte-

työssä.  
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Kuvio 19. Kirjastokimpan vaikutus englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten 
kirjallisuuden hankintaan 
 

Tähän kysymykseen vastasi 79 kirjastoa. 11 vastaajakirjastoa kertoi kimppaan kuu-

lumisen vaikuttavan englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden 

hankintaan paljon. Se on noin 14 prosenttia kysymykseen vastaajista. 19 kirjastoa 

eli noin 24 prosenttia, vastasi, että se vaikuttaa melko paljon. 21 kirjastoa (26,5 %) 

vastasi sen vaikuttavan jonkin verran ja suurin osa, eli 22, kirjastoa vastasi, ettei se 

juurikaan vaikuta. 6 vastaajan mukaan se ei vaikuta ollenkaan. ”Ei juurikaan vaikuta” 

sekä ”Ei vaikuta lainkaan”-vastaukset muodostavat yhdessä noin 35 prosenttia kai-

kista vastauksista. Ei paljon vaikutusta ja suurta vaikutusta kimpalla on siis melkein 

yhtä monella kirjastolla. (Kuvio 19.) 

Suurin vaikutus, jonka kimpat tuovat mukanaan ovat vastaajien mielestä se, että jos 

jotakin kirjaa on jo kimpan muussa kirjastossa, sitä ei tarvitse välttämättä hankkia 

omaan kirjastoon. Tämä johtuu siitä, että aineiston kulku kimpan kirjastojen sisällä 

on tehty helpoksi, jotta asiakkaat pääsevät käsiksi myös kirjoihin, joita ei omassa 

kirjastossa ole. Tämä koskee niin kirjastoja yhden kaupungin sisällä, kuin kimpan 

kirjastoja eri kaupungeissa seutuvarausten muodossa. Tämä on suuri etu etenkin 

pienemmille kirjastoille, jotka eivät pysty hankkimaan paljoa englanninkielistä nuor-
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ten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta. Asiaa voi ajatella myös päinvastoin. Jos kim-

pan pienet kirjastot luottavat kirjoihin, joita löytyy muista kirjastoista, on kimppojen 

isompien kirjastojen vastuulla hankkia enemmän, jotta ne voivat tarvittaessa vastata 

myös pienempien kirjojen kysyntään. Toisaalta taas monet kirjastot vastasivat 

myös, että jos kirja näyttää olevan todella suosittu kaikissa kimpan muissa kirjas-

toissa, se hankitaan todennäköisemmin myös itselle, sillä silloin se todennäköisesti 

menee myös lainaan. Kirjastot saattavat myös tarkoituksen mukaisesti hankkia eng-

lanninkielisiä nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja, joita ei muissa kimpan kirjastoissa 

ole, jotta kokoelma pysyy monipuolisena.  

6.7 Muita huomioita 

Kyselyssä annettiin myös vapaa sana vastaajille, jotta he saavat kertoa asioita, joita 

ei muissa kysymyksissä kenties tule ilmi. Tähän vastasi 29 kirjastoa. Yksi huomio, 

joka tuli esille, oli se että kaikki vastanneet kirjastot eivät erottele nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuutta toisistaan laisinkaan, etenkään englanninkielisten kirjojen 

kohdalla. Näissä kirjastoissa ero on lasten kirjallisuuden, nuorten kirjallisuuden ja 

aikuisten kirjallisuuden välillä. Joissakin vastaajakirjastoissa panostetaan enemmän 

englanninkieliseen lasten kirjallisuuteen alakoulujen englanninopetuksen vuoksi, 

koska juuri sitä halutaan tukea. Eräs vastaajista uskoi englanninkielisen kirjallisuu-

den liikkuvuuden lisääntyvän, jos tehtäisiin enemmän yhteistyötä koulujen kanssa, 

esimerkiksi kirjavinkkausta englannintunneille. Myös nuorten kielitaidon paranemi-

nen näkyy hankinnoissa. Eräs vastaajakirjasto sen sijaan kertoi, että heidän kirjas-

tossaan englanninkielinen aikuisten kirjallisuus liikkuu enemmän kuin vastaava 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus. 

Joissakin kirjastoissa englanninkielistä kirjallisuutta hankitaan vähän, sillä sen han-

kinta ja käsittely koetaan työlääksi ja hankalaksi, etenkin luettelointitietojen kan-

nalta. Suomenkieliseen kirjallisuuteen on yleensä olemassa luettelointitiedot val-

miina ulkopuoliselta taholta, eikä niitä tarvitse luoda itse käsin siinä vaiheessa kun 

kirja on saapunut kirjastoon. Englanninkielisillä kirjoilla luettelointitietoja ei kuiten-

kaan välttämättä ole, vaan kirjastonhoitajan on luotava ne itse alusta loppuun. Se 

on aikaa vievä työ, joka saattaa jäädä tekemättä kaiken muun keskellä. Sen vuoksi 
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mainittiin myös, että olisi helpompaa, jos ulkomailla suosittuja sarjoja suomennettai-

siin nopeammin, jotta ne saataisiin hyllyyn suomeksi, eikä niitä tarvitsisi hankkia 

englannin kielellä. Myös englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuu-

den nopeampaa luettelointia toivottiin erään vastaajan taholta.  

Erään vastaajan mukaan media vaikuttaa hankintaan, kuten jo työn teoriaosassakin 

mainittiin. Kirjat, joista on tehty suosittuja elokuvia, esimerkiksi Harry Potter -sarja 

on hankittu englanniksi. Toinen vastaaja kertoi, että heidän kirjastossaan on yritetty 

lisätä ei ainoastaan englanninkielistä, vaan myös muun kielistä nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuutta, esimerkiksi ruotsin, viron, ynnä muiden kielistä kirjallisuutta. 

Myös palkintoja saaneita nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja hankittiin englannin kie-

lellä.  

Monet vastaajat korostivat määrärahojen ja kysynnän vähyyttä. Eräs vastaajista 

myös kertoi, että monet jo valmiiksi vähäisistä hankintapyynnöistä, ovat toteutuskel-

vottomia, esimerkiksi pitkät sarjat, joille ei löydy paljoa lukijoita. Vastaajan mukaan 

suurin osa hankintapyynnöistä tulee nuorilta tytöiltä. Eräs toinen vastaaja, joka pu-

hui myös kysynnän vähäisyydestä, mainitsi kirjastokimpan olevan tässä ongel-

massa suureksi avuksi. Yksi vastaajista kertoi, että heidän kirjastossaan englannin-

kieliselle nuorten kirjallisuudelle ei ole juurikaan kysyntää, mutta vastaava nuorten 

aikuisten kirjallisuus liikkuu enemmän.  

Erään vastaajan mukaan englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuu-

den tarjonta on nykyään niin laajaa, että siitä syntyy runsaudenpula. Jos kirjoja ei 

voida hankkia kovin montaa, on vaikeaa päättää mitkä ovat hankkimisen arvoisia 

lukuisista vaihtoehdoista. Toisen vastaajan mukaan englanninkielisiä kirjoja saa ny-

kyään myös halvemmalla kuin ennen, minkä takia niitä on helpompi hankkia kuin 

ennen ja hankintamahdollisuudet ovat sen vuoksi lisääntyneet. Myös englanninkie-

lisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden suosio on lisääntynyt. Vastaajien 

mukaan nuoret ja nuoret aikuiset lukevat suosituimpia kirjoja mielellään heti niiden 

ilmestyttyä, ennen kuin ne on vielä käännetty, jos se vain on suinkin mahdollista.   

Yksi vastaajista kertoi, että heidän kirjastossaan on kelluva kokoelma, joka kiertää 

kaikissa kyseisen kaupungin kirjastoissa. Siellä pääkirjasto hankkii kaiken englan-

ninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden, eikä sitä hankita erikseen eri 
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sivukirjastoihin. Silloin kokoelma on suurimmilta osin kaupungin pääkirjastolla, ja 

liikkuu sieltä tarvittaessa. Tällöin yhden kirjaston vastaukset koskevat eivät pelkäs-

tään vastaajan omaa kirjastoa, vaan myös kaikkia kaupungin muita kirjastoja. Myös 

muissa vastaajissa saattaa olla joukossa niitä, jotka ovat oman toimipisteensä li-

säksi vastuussa myös kaupungin muiden toimipisteiden englanninkielisen nuorten 

ja nuorten aikuisten kirjallisuuden valinnasta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen mukaan englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta 

kohdellaan hyvin samanarvoisesti vastaajakirjastoissa. Kaikki erot niiden välillä ovat 

pieniä ja monessa vastaajakirjastossa niiden välille ei tehdä mitään eroa, vaikka 

suomenkielinen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus eroteltaisiinkin. Moni vas-

taaja kertoikin vastanneensa molempiin täysin samalla tavoin juuri erottelun puut-

teen vuoksi. Pienet erot, joita näiden kahden välillä on, ovat lähinnä englanninkieli-

sen nuorten aikuisten kirjallisuuden hyväksi, esimerkiksi kysynnän kohdalla, jota oli 

enemmän nuorten aikuisten kirjallisuudelle kuin nuorten kirjallisuudelle. Pääasialli-

sesti vastaajat kuitenkin kokevat, että kysyntää voisi kummallekin olla enemmän. 

Englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta pidetään keskimäärin 

jokseenkin tärkeänä, mutta jotkut vastaajat pitivät sitä myös erittäin tärkeänä ja jot-

kut eivät lainkaan tärkeänä.  

Kyselyn mukaan kirjaston koko on tärkeä vaikuttaja englanninkielisen nuorten ja 

nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnan määrässä. Pääasiallisesti mitä isompi kir-

jasto, sitä enemmän siellä panostetaan myös englanninkieliseen nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuuteen. Mitä pienempi kirjasto, sitä vähemmän sitä hankitaan. Vas-

tausten mukaan syitä tähän ovat muun muassa kysynnän vähyys, määrärahojen 

riittämättömyys sekä hyllytilan puute pienemmissä kirjastoissa. Suuremmilla kirjas-

toilla sen sijaan on enemmän varaa hankkia myös englanninkielistä nuorten ja nuor-

ten aikuisten kirjallisuutta. Suurimmassa osassa vastaajakirjastoja englanninkielisiä 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja hankittiin kuitenkin vain muutama kappale vuo-

dessa. Suuremmat määrät olivat harvinaisempia. Niiden määrä oli myös hyvin pieni 

verrattuna suomenkieliseen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuteen. Pääasialli-

sesti hankinnan määrä on pysynyt samana viime vuosien aikana.  

Tärkein kriteeri englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankin-

nalle oli vastaajien mukaan kysyntä ja asiakkaiden toiveet, mikä on hieman ristirii-

dassa kysynnän määrän kanssa. Muita tärkeiksi nousseita kriteereitä olivat suosittu, 
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paljon lainattu kirjailija sekä suosittu kirja. Kokoelman monipuolisuuden säilyttämi-

nen oli myös melko tärkeä kriteeri englanninkielisen nuorten kirjallisuuden kohdalla, 

mutta nuorten aikuisten kirjallisuuden kohdalla sitä ei nähty yhtä tärkeänä. Hyvät 

arvostelut, medianäkyvyys ja hankkijan oma mielenkiinto eivät olleet yhtä tärkeitä 

valintaperusteita. Myöskään hinta ei suurimmalle osalle vastaajista ollut kovin tär-

keä asia, kuten ei myöskään kirjan säilyvyys.  

Suurimmalle osalle vastaajakirjastoista englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuis-

ten kirjallisuuden tärkein hankintakanava oli kirjaston oma sopimustoimittaja. Ylei-

simmät sopimustoimittajat olivat Kirjastopalvelu sekä Kirjavälitys. Myös Booky.fi oli 

useamman kirjaston sopimustoimittaja ja sitä käytettiin hankinnoissa. Myös muita 

kanavia käytettiin kuin omaa sopimustoimittajaa. Näitä toimittajia olivat lähinnä verk-

kokirjakaupat ja tavalliset kirjakaupat, kuten esimerkiksi Adlibris ja Suomalainen kir-

jakauppa. Monet vastaajat, jotka kertoivat käyttävänsä myös näitä ulkopuolisia toi-

mittajia, kertoivat käyttävänsä niitä yleensä vain, jos haluttua kirjaa ei ollut saatavilla 

sopimustoimittajalta tai jos ulkopuoliselta sai halvemmalla.  

Kirjastokimpoilla ei ollut monelle vastaajalle suurta merkitystä englanninkielisen 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnan kannalta. Suurin vaikutus, joka 

sillä oli joihinkin vastaajakirjastoista, oli se, että kimpan sisällä hankintoja voidaan 

jakaa. Toisin sanoen, kimpan pienempien kirjastojen ei tarvitse välttämättä hankkia 

englanninkielisiä nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja, jos niitä on jo toisessa kirjas-

tossa, sillä kimppa mahdollistaa niiden liikkuvuuden kimpan kirjastojen sisällä. Se 

tuo myös suuremmille kirjastoille velvollisuuden hankkia enemmän englanninkielistä 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta, jotta ne voivat tarjota aineistoa myös 

muille kimpan kirjastoille.  

7.2 Pohdinta 

Opinnäytetyön kysely oli pääasiallisesti onnistunut. Sen avulla saatiin vastaukset 

kaikkiin tutkimuskysymyksiin ja saatiin kattava kokonaiskuva englanninkielisen 

nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden hankinnasta. Kyselystä pyydettiin monta 

ulkopuolista mielipidettä, ja palautteen mukaan sitä muokattiin useaan kertaan en-
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nen lähettämistä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös vastauksia kyse-

lyyn saatiin hyvä määrä. Kysely oli myös rakenteellisesti helppo purkaa, sillä se oli 

jaoteltu teemoihin. 

Kyselyssä oli muutamia kohtia, joita olisi siitä saadun palautteen mukaan voinut 

tehdä paremmin. Kyselyssä ei esimerkiksi määritelty nuorten ja nuorten aikuisten 

kirjallisuutta lainkaan. Määritteleminen olisi tehnyt vastaamisesta helpompaa. Osa 

vastaajista antoi myös palautetta siitä, että ”En osaa sanoa” vaihtoehdon puuttumi-

nen teki vastaamisesta vaikeaa, tai esti heitä vastaamasta lainkaan. Sen olisi voinut 

myös ottaa huomioon vastausta laatiessa ja lisätä sen vastausvaihtoehdoksi vaih-

toehtokysymyksiin. Jälkikäteen ajateltuna nuorten ja nuorten kirjallisuuden erittely 

joissakin kysymyksissä ei olisi ollut välttämättä tarpeen. Tämä johtuu siitä, että näi-

den kahden väliset erot olivat niin pieniä, että niitä olisi yhtä hyvin voinut tarkastella 

yhtenä kokonaisuutena eivätkä tulokset olisi muuttuneet juuri ollenkaan.  

Yksi opinnäytetyön suurimmista haasteista oli määritellä nuorten ja nuorten aikuis-

ten kirjallisuus tämän työn puitteissa, sillä määritelmiä molemmille on todella monia, 

eikä oikeaa virallista määritelmää ole olemassa. Määritelmiä löytyi niin suomalai-

sesta Kirjasammosta kuin ulkomaisesta Goodreasistä sekä myös eri lehtiartikke-

leista ja kirjailijoilta. Rajaus oli tehtävä, mutta kun määritelmät kulkevat 10–25 vuo-

tiaille tarkoitetussa kirjallisuudessa ja kaikkialla sen välissä, ei tehtävä ollut helppo 

ja määritelmä vaihtui useaan kertaan, ennen kuin päädyttiin lopulliseen rajaukseen. 

Lopullinen määritelmä valittiin sen mukaan, mitkä olivat yleisimpiä suuntaviivoja löy-

detyissä määritelmissä, sekä mikä oli opinnäytetyön tekijän oma näkemys asiasta.  

Kirjastojen kirjoitettuja kokoelmapolitiikkoja ei ollut verkossa saatavilla kovin monia, 

joten niistä ei saanut yhtä paljon tietoa kuin opinnäytetyön aiheen kannalta olisi ollut 

hyvä saada, etenkin englanninkielisestä kirjallisuudesta. Sekä lasten, nuorten kuin 

aikuistenkin englanninkielisestä kirjallisuudesta, oli olemassa olevissa julkisissa ko-

koelmapolitiikoissa hyvin vähän mainintoja ja maininnat olivat suurpiirteisiä. Ehkäpä 

olisikin hyödyllistä määritellä myös englanninkielinen nuorten ja nuorten aikuisten 

kirjallisuus tarkemmin kirjastojen kokoelmapolitiikoissa, jotta kirjastot itsekin saisivat 

selkeämmän kuvan siitä, miten paljon sitä hankitaan, tai ei hankita, ja miten suuri 

merkitys sillä on kokoelman kannalta.  



61 

 

LÄHTEET 

10 faktaa lukemisesta 2017. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Lukukeskus. [Viitattu 
7.8.2017]. Saatavana: http://www.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/ 

Asiakkaamme. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Kirjavälitys. [Viitattu 31.10.2018]. Saata-
vana: https://www.kirjavalitys.fi/yritys/ 

Cart, M. 2001. From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature. 
[Verkkoartikkeli]. Voices from the Middle 9 (2), 95-97. [Viitattu 20.3.2018].  Saa-
tavana: http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0092-
dec01/VM0092From.pdf 

Corbett, S. 11.5.2015. What to expect when you’re expecting YA. [Verkkolehtiartik-
keli]. Publishers Weekly 5, 20-25. [Viitattu 18.3.2018]. Saatavana Ebsco tieto-
kannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Evans, E. 2005. Developing library and information center collections. 5. p.  Librar-
ies unlimited. Library and information science text series.  

Gustafsson, M. 5.8.2017. Mikä ihmeen ya? Suomessa nuorten aikuisten kirjalli-
suus on yhä tuntematonta – maailmalla kirjailijat ja lukijat kohtaavat megata-
pahtumissa. [Verkkosivu]. Yle uutiset. [Viitattu 16.3.2018]. Saatavana: 
https://yle.fi/uutiset/3-9759840 

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. 9. uud. p. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Herkman, J. 2012. Nettisukupolvi arvostaa edelleen kirjaa. [Verkkolehtiartikkeli]. 
Kansalliskirjasto 54 (2), 6-8. [Viitattu 9.10.2018]. Vaatii käyttöoikeuden  

Herkman, J. & Vainikka E. 2012. Revoluutio vai Evoluutio?: Lukeminen sosiaalisen 
median aikakaudella. [Verkkolehtiartikkeli]. Media & viestintä 35 (3-4), 20-39. 
[Viitattu 15.4.2018]. Saatavana: https://journal.fi/mediaviestinta/arti-
cle/view/62878 

Howlett, G. 24.2.2015. Why are so many adults reading YA and teen fiction? 
[Verkkosivu]. The Guardian. [Viitattu 17.3.2018]. Saatavana: 
https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/feb/24/why-are-so-
many-adults-reading-ya-teen-fiction 

Informaatiotuotanto. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Kirjastopalvelu. [Viitattu 
3.11.2018]. Saatavana: https://www.kirjastopalvelu.fi/luettelointi/ 

http://www.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/
https://www.kirjavalitys.fi/yritys/
http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0092-dec01/VM0092From.pdf
http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0092-dec01/VM0092From.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-9759840
https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62878
https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62878
https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/feb/24/why-are-so-many-adults-reading-ya-teen-fiction
https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/feb/24/why-are-so-many-adults-reading-ya-teen-fiction
https://www.kirjastopalvelu.fi/luettelointi/


62 

 

Kananen, J. 2011. Kvantti: kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön 
opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkea-
koulun julkaisuja 118 

Kirjastopalvelu. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Kirjastopalvelu. [Viitattu 31.10.2018]. 
Saatavana: https://www.kirjastopalvelu.fi/ 

Kitchener, C. 1.12.2017. Why So Many Adults Love Young-Adult Literature. [Verk-
kosivu]. The Atlantic. [Viitattu 17.3.2018]. Saatavana: https://www.theatlan-
tic.com/entertainment/archive/2017/12/why-so-many-adults-are-love-young-
adult-literature/547334/ 

Lamba, M. 7.8.2014. The Key Differences Between Middle Grade vs Young Adult. 
[Verkkosivu]. Writers digest. [Viitattu 25.3.2018]. Saatavana: http://www.writers-
digest.com/online-editor/the-key-differences-between-middle-grade-vs-young-
adult 

Lapsille lukemisen hyödyt. 3.11.2016. [Verkkosivu]. Mielen ihmeet. [Viitattu 
6.8.20018]. Saatavana: https://mielenihmeet.fi/lapsille-lukemisen-hyodyt/ 

Luettelointitiedot. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. TEPA-termipankki. [Viitattu 
3.11.2018]. Saatavana: http://www.tsk.fi/tepa/fi/haku/luettelointitiedot 

Lukeminen on hyvä harrastus. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Kirjainstituutti. [Viitattu 
2.8.2018]. Saatavana: http://kirjainstituutti.fi/lukeminen-on-hyva-harrastus/ 

Määrällinen tutkimus. 23.4.2015. [Verkkosivu]. Jyväskylän yliopisto. [Viitattu 
17.2018]. Saatavana: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/me-
netelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus 

New adult. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Goodreads. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavana: 
https://www.goodreads.com/genres/new-adult 

Nikola, E. 29.5.2016 Lumme-kirjastojen kokoelmapolitiikka: Kohti kokoelmayhteis-
työtä. [Verkkojulkaisu]. Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakir-
jasto. [Viitattu 1.11.2018]. Saatavana: https://www.kirjastot.fi/sites/default/fi-
les/ancmt/Lumme-kirjastojen%20kokoelmapolitiikka%202016_0.pdf 

Nuorten kirjallisuus. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Kirjasampo. [Viitattu 15.3.2018]. 
Saatavana: http://www.kirjasampo.fi/fi/genre/nuortenkirjallisuus 

Russell Williams, I.  31.7.2014. What are YA books? And who is reading them? 
[Verkkosivu]. The Guardian. [Viitattu 16.3.2018]. Saatavana: 
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jul/31/ya-books-reads-
young-adult-teen-new-adult-books 

 

https://www.kirjastopalvelu.fi/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/why-so-many-adults-are-love-young-adult-literature/547334/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/why-so-many-adults-are-love-young-adult-literature/547334/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/why-so-many-adults-are-love-young-adult-literature/547334/
http://www.writersdigest.com/online-editor/the-key-differences-between-middle-grade-vs-young-adult
http://www.writersdigest.com/online-editor/the-key-differences-between-middle-grade-vs-young-adult
http://www.writersdigest.com/online-editor/the-key-differences-between-middle-grade-vs-young-adult
https://mielenihmeet.fi/lapsille-lukemisen-hyodyt/
http://www.tsk.fi/tepa/fi/haku/luettelointitiedot
http://kirjainstituutti.fi/lukeminen-on-hyva-harrastus/
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus
https://www.goodreads.com/genres/new-adult
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/ancmt/Lumme-kirjastojen%20kokoelmapolitiikka%202016_0.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/ancmt/Lumme-kirjastojen%20kokoelmapolitiikka%202016_0.pdf
http://www.kirjasampo.fi/fi/genre/nuortenkirjallisuus
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jul/31/ya-books-reads-young-adult-teen-new-adult-books
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jul/31/ya-books-reads-young-adult-teen-new-adult-books


63 

 

Saarinen, P. & Korkiakangas, M. 1997. Ihanaa vai pitkäveteistä: Lukeminen nuor-
ten harrastuksena. Helsinki: BTJ kirjastopalvelu OY 

 Saarinen, P. & Korkiakangas, M. 2009. Lukemaan vai tietokoneelle: Nuorten luke-
misharrastuksen muuttuminen 1960-luvulta 2000-luvulle. BTJ Finland OY 

Schusterman, M. 13.5.2011. 5 Fast Differences Between YA and MG. [Blogikirjoi-
tus]. YA Highway. [Viitattu 25.3.2018]. Saatavana: http://www.yahigh-
way.com/2011/05/5-fast-differences-between-ya-and-mg.html 

Simukka, S. 2018. Kun valkoinen heterosankari ei enää riitä. Parnasso (3), 44-49. 

Smith, K. 1.10.2006. The power of information: Creating a YA nonfiction collection. 
[Verkkolehtiartikkeli]. Young adult library services 5 (1), 28-30. [Viitattu 
2.10.2018]. Saatavana Ebsco tietokannasta. Vaatii käyttö oikeuden. 

Wallius, A. 5.10.2013. Tutkimus: Hyvä kirjallisuus kehittää kykyä ymmärtää muita 
ihmisiä. [Verkkosivu]. Yle uutiset. [Viitattu 6.8.2018]. Saatavana: 
https://yle.fi/uutiset/3-6866791 

Wilén, R & Kortelainen, T. 2010. Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin pe-
rusteet: teoria, menetelmät ja käytäntö. 2. p. Helsinki: Gaudeamus Helsinki Uni-
versity Press. Palmenia 16. 

Vilkman, S. 3.3.2016. Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei 
lue, 15 000 sanaa. [Verkkosivu]. Yle uutiset. [Viitattu 2.8.2018]. Saatavana: 
https://yle.fi/uutiset/3-8711651 

Young adult. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Goodreads. [Viitattu 19.3.2018]. Saata-
vana: https://www.goodreads.com/genres/young-adult 

 

 

 

 

 

http://www.yahighway.com/2011/05/5-fast-differences-between-ya-and-mg.html
http://www.yahighway.com/2011/05/5-fast-differences-between-ya-and-mg.html
https://yle.fi/uutiset/3-6866791
https://yle.fi/uutiset/3-8711651
https://www.goodreads.com/genres/young-adult


64 

 

LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 
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LIITE 1 Kyselylomake 

 

Englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden 
hankinta 

 

1. Missä maakunnassa kirjasto, jossa työskentelet sijaitsee? * 

   Uusimaa 
 

   Varsinais-Suomi 
 

   Kymenlaakso 
 

   Kanta-Häme 
 

   Päijät-Häme 
 

   Etelä-Karjala 
 

   Pohjois-Karjala 
 

   Etelä-Savo 
 

   Pohjois-Savo 
 

   Pirkanmaa 
 

   Keski-Suomi 
 

   Satakunta 
 

   Pohjanmaa 
 

   Etelä-Pohjanmaa 
 

   Keski-Pohjanmaa 
 

   Pohjois-Pohjanmaa 
 

   Kainuu 
 

   Lappi 
 

 

 

 

 

2. Minkä kokoinen kirjasto, jossa työskentelet on? * 

   Suuri, yli 30 työntekijää 
 

   Keskikoinen, 10-30 työntekijää 
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   Pieni, alle 10 työntekijää 
 

 

 

 

 

3. Onko kirjasto, jossa työskentelet osa kirjastokimppaa? Jos on, niin mitä?  

________________________________ 
 

 

 

 

4. Miten paljon englanninkielistä nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuutta kir-

jastoonne hankitaan? * 

   Muutama kirja vuodessa 
 

   1-5 kirjaa kuukaudessa 
 

   5-10 kirjaa kuukaudessa 
 

   10-15 kirjaa kuukaudessa 
 

   15-20 kirjaa kuukaudessa 
 

   Enemmän kuin 20 kirjaa kuukaudessa 
 

   

Muu määrä, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Kuinka paljon englanninkielistä nuorten kirjallisuutta hankitaan suomenkieli-

seen nuorten kirjallisuuteen verrattuna prosenteissa? * 

   Alle 2% 
 

   2-5% 
 

   6-8% 
 

   9-11% 
 

   12-15% 
 

   Yli 15% 
 

 

 

 

 

6. Kuinka paljon englanninkielistä nuorten aikuisten kirjallisuutta hankitaan 

suomenkieliseen nuorten aikuisten kirjallisuuteen verrattuna prosenteissa? * 

   Alle 2% 
 

   2-5% 
 

   6-8% 
 

   9-11% 
 

   12-15% 
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   Yli 15% 
 

 

 

 

 

7. Onko suhde vakio vai vaihteleeko se? * 

   Suhde on vakio 
 

   Se vaihtelee 
 

 

 

 

 

8. Onko hankittavien englanninkielisten nuorten kirjojen määrässä näkynyt vii-

meisen muutaman vuoden aikana lisääntymistä tai vähenemistä? * 

   Määrä on lisääntynyt. 
 

   Määrä on pysynyt samana 
 

   Määrä on vähentynyt 
 

 

 

 

 

9. Onko hankittavien englanninkielisten nuorten aikuisten kirjojen määrässä nä-

kynyt viimeisen muutaman vuoden aikana lisääntymistä tai vähenemistä? * 

   Määrä on lisääntynyt 
 

   Määrä on pysynyt samana 
 

   Määrä on vähentynyt 
 

 

 

 

 

10. Jos määrässä on tapahtunut muutoksia, mistä se johtuu?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

11. Miten paljon kysyntää kirjastossanne on englanninkielisille nuorten kir-

joille? * 

   Kysyntää on paljon 
 

   Kysyntää on melko paljon 
 

   Kysyntää on kohtalaisesti 
 

   Kysyntää ei ole paljon 
 

   Kysyntää ei ole ollenkaan 
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12. Miten paljon kysyntää kirjastossanne on englanninkielisille nuorten ai-

kuisten kirjoille? * 

   Kysyntää on paljon 
 

   Kysyntää on melko paljon 
 

   Kysyntää on kohtalaisesti 
 

   Kysyntää ei ole paljon 
 

   Kysyntää ei ole ollenkaan 
 

 

 

 

 

13. Miten paljon kysyntä vaikuttaa hankintaan? * 

   Vaikuttaa paljon 
 

   Vaikuttaa jonkin verran 
 

   Vaikuttaa kohtalaisesti 
 

   Ei juurikaan vaikuta 
 

   Ei vaikuta ollenkaan 
 

 

 

 

 

14. Millä perusteella valitsette hankittavan englanninkielisen nuorten kirjalli-

suuden? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.) * 

 Asiakastoive/kysyntä 
 

 Suosittuus 
 

 Hyvät arvostelut 
 

 Suosittu/tunnettu kirjailija 
 

 Näkyvyys mediassa 
 

 Oma mielenkiinto 
 

 Kokoelman monipuolisuuden säilyvyys 
 

 Kirjalla on klassikon status 
 

 

Muu syy, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

15. Millä perusteella valitsette hankittavan englanninkielisen nuorten aikuisten 

kirjallisuuden? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.) * 

 Asiakastoive/kysyntä 
 

 Suosittuus 
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 Hyvät arvostelut 
 

 Suosittu/tunnettu kirjailija 
 

 Näkyvyys mediassa 
 

 Oma mielenkiinto 
 

 Kokoelman monipuolisuuden säilyvyys 
 

 Kirjalla on klassikon status 
 

 

Muu syy, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

16. Mistä/mitä kautta hankitte kirjastonne englanninkielisen nuorten ja nuorten 

aikuisten kirjallisuuden? * 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

17. Onko kirjastollenne tarjottavien englanninkielisten nuorten ja nuorten ai-

kuisten kirjallisuuden tarjonta mielestänne tarpeeksi kattava?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

18. Miten ratkaiseva asia englanninkielisten nuorten ja nuorten aikuisten kirjo-

jen hankinnassa on niiden hinta? * 

   Erittäin ratkaiseva 
 

   Melko ratkaiseva 
 

   Jotakuinkin ratkaiseva 
 

   Ei juurikaan ratkaiseva 
 

   Ei lainkaan ratkaiseva 
 

 

 

 

 

19. Miten tärkeäksi osaksi kokoelmaa koette englanninkielisen nuorten kirjal-

lisuuden? * 

   Erittäin tärkeä 
 

   Melko tärkeä 
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   Jokseenkin tärkeä 
 

   Ei kovin tärkeä 
 

   Ei lainkaan tärkeä 
 

 

 

 

 

20. Miten tärkeäksi osaksi kokoelmaa koette englanninkielisen nuorten aikuis-

ten kirjallisuuden? * 

   Erittäin tärkeä 
 

   Melko tärkeä 
 

   Jokseenkin tärkeä 
 

   Ei kovin tärkeä 
 

   Ei lainkaan tärkeä 
 

 

 

 

 

21. Miten kirjojen arvon säilyvyys vaikuttaa niiden hankintaan? * 

   Vaikuttaa paljon 
 

   vaikuttaa melko paljon 
 

   Vaikuttaa jonkin verran 
 

   Ei vaikuta kovin paljoa 
 

   Ei vaikuta lainkaan 
 

 

 

 

 

22. Millainen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuus koetaan säilyttämisen 

arvoiseksi?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

23. Jos kirjasto, jossa työskentelette on osa kirjastokimppaa, kuinka paljon se 

vaikuttaa kirjastonne englanninkielisen nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuu-

den hankintaan?  

   Vaikuttaa paljon 
 

   Vaikuttaa melko paljon 
 

   Vaikuttaa jonkin verran 
 

   Ei juurikaan vaikuta 
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   Ei vaikuta ollenkaan 
 

 

 

 

 

24. Miten kimppa vaikuttaa hankintaan eniten?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

25. Muuta mainittavaa aiheesta  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


