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Tutkimuksessa tarkastellaan Pirkanmaan kirjastojen uutta PIKI-verkkokirjastoa, joka otettiin 

käyttöön elokuussa 2010. Verkkokirjasto edustaa uudenlaista sukupolvea, niin sanottua Web 2.0:a. 

Verkkokirjastossa on mahdollistettu interaktiivinen kanssakäynti asiakkaiden kesken; asiakkaat 

voivat arvostella, kommentoida ja keskustella kirjoista. He voivat myös tehdä kirjavinkkauksia 

lukemistaan kirjoista. Kirjastolaiset tekevät sisältösivuille erilaisiin aihepiireihin liitettyjä 

kirjaesittelyjä sekä esimerkiksi haastattelevat kirjailijoita. 

 

Tutkimuksen aineisto on koottu toukokuussa 2011 asiakkaiden täyttämistä kyselylomakkeista sekä 

heidän suorittamastaan hakutehtävästä. Aineisto kerättiin kolmesta eri kirjastosta Pirkanmaalta, 

Tampereen pääkirjasto Metsosta, Pirkkalan pääkirjastosta sekä Kangasalan sivukirjastosta 

Kuhmalahdelta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin PIKI-verkkokirjasto on 

hyödyllinen apuväline hyvän romaanin löytämiseen, ja mitä mieltä käyttäjät uudesta 

verkkokirjastosta ovat. 

 

Suosituimpia romaanien hakutapoja ovat haeskelu, tekijän tai nimekkeen mukaan etsiminen sekä 

palautushyllyn selailu. Hyödyllisimmät ominaisuudet PIKI-verkkokirjastossa ovat kansikuvat, 

kirjojen kuvaukset sekä kirjalistat. 58 hakijasta vain 5 henkilöä ei löytänyt itselleen mieluisaa 

luettavaa PIKIn avulla. 

 

Käyttäjät suhtautuvat verkkokirjastoon keskimäärin positiivisesti. Suurimmaksi ongelmaksi koetaan 

verkkokirjaston epäluotettava toiminta sekä kirjautumisongelmat. Tyytyväisiä asiakkaat ovat 

kuitenkin verkkokirjaston uusiin ominaisuuksiin, esimerkiksi kansikuvien näkymiseen sekä kirjojen 

kuvausten löytymiseen kirjan teostietojen yhteydessä. Uudet interaktiivisuutta edustavat piirteet, 

kuten kommentointi, arvostelu ja tagit, olivat tutkimuksessa vähiten hyödyllisiksi koettuja 

ominaisuuksia. Tämä voi johtua näiden ominaisuuksien erilaisuudesta verrattuna muihin 

ominaisuuksiin; kaikille kommentointi ja arvostelu verkossa eivät ole arkipäiväistä ja tuttua. 

 

Avainsanat: verkkokirjasto, kaunokirjallisuus, hakutavat, etenemispisteet, asiakaskysely 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä tutkielmassa käsittelen Pirkanmaan kirjastojen uuden PIKI-verkkokirjaston ominaisuuksia ja 

niiden vaikutusta hyvän romaanin löytämiseen. Aineiston olen kerännyt kolmesta eri kirjastosta 

Pirkanmaalta; Pirkkalan pääkirjastosta, Kangasalan kirjaston sivutoimipaikasta Kuhmalahdelta sekä 

Tampereen pääkirjasto Metsosta.  Informantteina olen käyttänyt kirjaston asiakkaita, ja 

tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kyselylomaketta (liite 1) sekä hakutehtävää, jossa asiakkaat 

pääsevät käyttämään verkkokirjastoa etsiessään itselleen hyvää luettavaa.  

  

Uuden PIKI-verkkokirjaston tapainen järjestelmä on ensimmäisiä laatuaan Suomessa, Kuopion 

alueella oleva verkkokirjasto
1
 on samankaltainen kuin PIKI, mutta tuli käyttöön vasta toukokuussa 

2011. Erikoiseksi uuden PIKI-verkkokirjaston tekee kirjojen yhteydessä esiintyvä ulkoinen aineisto, 

kuten kansikuva, kuvaus kirjasta ja erilaiset tagit eli asiakkaiden omat asiasanat. Nämä 

ominaisuudet ovat omiaan auttamaan käyttäjää löytämään ja tunnistamaan itselleen sopivaa 

luettavaa. Verkkokirjaston tutkiminen antaa sen käyttäjille ja kehittäjille tietoa siitä, mikä 

järjestelmässä on hyvää ja toimivaa ja mikä vaatii vielä korjausta. 

 

Tutkimusaiheena verkkokirjasto ei ole uusi, aiempia tutkimuksia ovat esimerkiksi Pejtersenin 

(1989) ja Adkinsin ja Bossallerin (2007) tutkimukset. Luonteeltaan omaa tutkimustani lähimpänä 

on Adkinsin ja Bossallerin tutkimus erilaisten kirjasto- ja verkkokauppajärjestelmien 

tarttumakohdista (access points). Tutkimuksessa kartoitettiin kuuden eri järjestelmän tarttumakohtia 

eli pisteitä, joiden kautta käyttäjä pääsee kirjaan käsiksi. Tällaisia pisteitä ovat esimerkiksi kirjailija, 

kirjan nimeke ja asiasana. Omassa tutkimuksessani perehdyn myös verkkokirjaston uusiin 

ominaisuuksiin; tageihin, kansikuviin, kuvauksiin ja muihin ulkoisiin aineistoihin sekä niiden 

hyödyllisyyteen asiakkaiden näkökulmasta. 

 

Tutkimuksessani pyrin saamaan selville sen, auttaako PIKI-verkkokirjasto käyttäjiä löytämään 

hyvää ja mielekästä luettavaa, ja millä tavoin se sen tekee. Aion keskittyä pelkästään 

kaunokirjallisuuden hakuun, ja nimenomaan asiakkaiden tekemänä. Tutkimuskysymyksenäni on: 

missä määrin PIKI-verkkokirjasto on hyödyllinen apuväline hyvän luettavan etsimiseen? 

Täsmennän tutkimuskysymykset seuraavasti: 

 Auttaako PIKI-verkkokirjasto käyttäjää löytämään hyviä romaaneja? 

 Onko verkkokirjasto helppo ja selkeä käyttää? 

                                                 
1
 http://kirjasto.kuopio.fi/default.aspx?id=100657 
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 Miten käyttäjä kokee PIKIn käyttämisen? 

Kaunokirjallisuuden hakua ei ole tutkittu paljoakaan (ks. esim. Adkins ja Bossaller 2007), joten 

aiheen tutkimus on tärkeää ja perusteltua. Tutkimuksen tuloksilla on myös käytännöllistä hyötyä 

kirjastoille sekä palvelun kehittäjille. Tulosten avulla eri tahot saavat tietoa siitä, mikä asiakkaita 

miellyttää, ja mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat asiakkaiden näkökulmasta. 

 

Johdannon jälkeen luvussa 2 käyn läpi tutkimuksen kannalta keskeisiä termejä sekä selvennän sitä, 

mitä tarkoitan puhuessani interaktiivisesta verkkokirjastosta, ja missä määrin PIKI-verkkokirjasto 

edustaa interaktiivista verkkokirjastoa. Luvussa 3 esittelen aiempia tutkimuksia aihepiireittäin, ja 

samalla sidon aiempien tutkimusten tuloksia oman tutkimukseni lähtökohtiin ja PIKI-

verkkokirjastossa esiintyviin ominaisuuksiin. Luvussa 4 esittelen PIKI-verkkokirjaston ja sen 

sisältämät ominaisuudet. Luvussa 5 esittelen tutkimusmenetelmät sekä aineiston, ja luvussa 6 käyn 

läpi tutkimusaineistostani esiin nousseet tulokset. Lukuun 7 olen koonnut PIKIn käyttäjien 

mielipiteitä verkkokirjastosta sekä käyn läpi näistä mielipiteistä esiin nousevia ongelmakohtia sekä 

hyvin onnistuneita elementtejä. Luvussa 8 teen yhteenvedon koko tutkimuksesta sekä esitän 

jatkotutkimusideat. 
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2. INTERAKTIIVINEN VERKKOKIRJASTO 

 

Tässä luvussa käsittelen interaktiivista verkkokirjastoa, selvitän millaisia määritelmiä 

suosittelevasta verkkokirjastosta on tehty ja keskityn kuvailemaan ja taustoittamaan syitä sille, 

miksi aihetta on hyvä tutkia. Koska verkkokirjaston tutkimiselle ei ole olemassa mitään vallitsevaa 

teoriaa, pyrin muodostamaan eri lähteiden kautta omaan tutkimukseeni sopivan teoriapohjan, jonka 

avulla pystyn selvittämään ilmiöitä.  

 

Puhun interaktiivisesta verkkokirjastosta, sillä vaikka PIKI-verkkokirjasto pitää sisällään 

suosittelevia elementtejä, ei se mielestäni ole suoraan suositusjärjestelmä. Mielestäni interaktiivinen 

verkkokirjasto kuvaa parhaiten PIKI-verkkokirjaston olemusta ja toimintaa, sillä se pyrkii olemaan 

vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa auttaen ja ohjaten käyttäjää toimimaan sopivalla tavalla. 

Verho (2010) ja Croft (2010) puhuvat Kirjasto 2.0-versiosta, jolla halutaan korostaa Web 2.0-

lähestymistapaa, joka tarkoittaa sosiaalista mediaa ja interaktiivisuutta. Kirjasto 2.0 voi olla terminä 

vaikeampi ymmärtää ja ehkä jopa harhaanjohtava, joten käytän mieluummin terminä interaktiivista 

verkkokirjastoa. 

 

Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä ja puhun tarkemmin 

interaktiivisesta verkkokirjastosta; mitä se pitää sisällään ja millä keinoin se voidaan tunnistaa. 

Käyn läpi myös käyttäjälähtöistä lähtökohtaa, puhun löydettävyydestä ja käytettävyydestä sekä 

esittelen aiempia parannusyrityksiä kaunokirjallisuuden löydettävyyden parantamiseksi. 

 

2.1 Keskeisiä käsitteitä 

 

Kaunokirjallisuus 

Vanhastaan kaunokirjallisuus jaetaan kertomakirjallisuuteen, runouteen ja draamaan. 

Hosiaisluoman mukaan kaunokirjallisuudessa kuvataan henkilöitä, tapahtumia ja paikkoja, jotka 

ovat kuvitteellisia, ja kaunokirjallisuuden tehtävä on vedota lukijan mielikuvitukseen sepitteellisellä 

otteellaan (2003, 405). Kyseessä on siis sepitteellinen kirjallisuudenlaji, jolla voi olla yhtymäkohtia 

reaalimaailman tapahtumiin, mutta se ei pyri raportoimaan niistä yksityiskohtaisesti, vaan 

ennemmin viihdyttämään. 
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Hyvä luettava 

Hyvän luettavan kokemus on subjektiivinen. Ihmiset assosioivat kirjoja erilaisiin tilanteisiin ja 

tunnelmiin. Ihmisen elämäntilanne ja tunteet sekä mielikuvat vaikuttavat siihen, mikä juuri sillä 

hetkellä on lukijan mielestä hyvää luettavaa (Lukin 1994, 32; Ross 1998, 115–116). Hyväksi 

luettavaksi voidaan ajatella kussakin tilanteessa ihmistä tyydyttävää kirjallisuutta, joka voi vaihdella 

elämäntilanteesta toiseen. Tässä tutkimuksessa erityisenä lähtökohtana on hyvä luettava tilanteessa, 

jossa henkilöllä ei ole selvää käsitystä siitä, mitä hän haluaa lukea. 

 

Suositusjärjestelmä 

Suositusjärjestelmistä on useita määritelmiä. Furner (2002, 748) määrittelee suositusjärjestelmän 

näin: ”Kaikki erilaiset tiedonhakujärjestelmät on nähtävissä suositusjärjestelminä”. Burken (2002, 

331) määritelmä kuuluu seuraavasti: ”[suositusjärjestelmä] Tuottaa yksilöityjä suosituksia tai joka 

personoidulla tavalla opastaa käyttäjän löytämään kiinnostavia tai hyödyllisiä kohteita isosta 

joukosta mahdollisia vaihtoehtoja”. Voidaan ehkä sanoa, että suositusjärjestelmä pyrkii jollakin 

keinoin avustamaan ihmistä löytämään lisää mielenkiintoisia objekteja suuresta massasta 

vaihtoehtoja. Se, kuinka yksilöityjä suosituksia järjestelmä voi antaa, riippuu täysin siitä, millaista 

yksilönsuojaa järjestelmän tarjoaja haluaa pitää yllä. 

 

Verkkokirjasto 

Verkkokirjasto on sähköisessä ympäristössä toimiva järjestelmä, jonka avulla käyttäjä pääsee 

selaamaan kirjaston tietokannassa löytyviä teostietoja. Uudessa 2.0 tyyppisessä verkkokirjastossa 

kirjastoammattilaiset tuottavat aktiivisesti sisältöä käyttäjien nähtäväksi, sekä tuovat ulkoisista 

lähteistä lisäinformaatiota, esimerkiksi kansikuvia käyttäjien nähtäville (Verho 2010, 22–23). Termi 

Kirjasto 2.0 juontaa juurensa Web 2.0-termistä, jolla tarkoitetaan sosiaaliseen ja interaktiiviseen 

kanssakäymiseen tehtyä välinettä. Kirjasto 2.0-versiossa käyttäjät pystyvät olemaan 

interaktiivisessa suhteessa käyttöjärjestelmän kanssa. 

 

Löydettävyys (findability) 

Löydettävyydessä voidaan erottaa kolme eri näkökulmaa: 1) Millä tavoin objekti on 

paikannettavissa? 2) Miten helposti objekti löytyy tai paikantuu? 3) Millä tavoin järjestelmä tai 

ympäristö auttaa hakemisessa? (Morville 2005, 4.) Esimerkiksi kirjastossa paikannettavuutta ja 

löytymistä voidaan helpottaa asiasanoituksella, linkityksellä ja esille nostamisella. Järjestelmä voi 

auttaa hakijaa suosittelemalla samankaltaisia teoksia, avustamalla hakusanan kirjoituksessa tai 

ilmoittamalla hakutulosten yhteydessä relevanssin ja vastaavuuden hakusanan kanssa. Mikäli teosta 

ei ole esimerkiksi asiasanoitettu, on sen löytäminen asiasanahaulla mahdotonta. Teos on 
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löydettävissä ainoastaan tekijän tai nimekkeen mukaan, mikä vähentää sen löydettävyyttä. 

Löydettävyyden aspekti tutkimuksessani on: kuinka teos löytyy kirjastosta verkkokirjaston avulla? 

Onko teos tehty löydettäväksi? 

 

Käytettävyys (usability) 

ISO 9241-11 standardi määrittelee käytettävyyden seuraavasti: ” Se vaikuttavuus, tehokkuus ja 

tyytyväisyys, jolla tietyt määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä 

ympäristössä”. Käytettävyyden arvioinnissa siis ovat mukana käyttäjän tyytyväisyysaspekti sekä 

järjestelmän ominaisuudet, jotka avustavat käyttäjää tämän tehtävässä. Nielsen (1990) kehitti 

käytettävyyden mittaamiseksi heuristiikkalistan, jossa mitataan standardissa mainittujen aspektien 

lisäksi myös muistettavuutta, virheiden vähyyttä sekä opittavuutta. Käytettävyyttä arvioin 

tutkimuksessani sillä, kuinka helppo tai vaikea PIKI-verkkokirjastoa on käyttää. 

 

2.2 Millainen on interaktiivinen verkkokirjasto?  

 

Interaktiivisessa verkkokirjastossa on monia piirteitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin se on 

vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Yhtenä arviointikriteerinä voidaan pitää sitä, miten hyvin 

käyttäjä voi muodostaa sisältöjä tai esimerkiksi arvostella järjestelmässä olevia objekteja.  

 

Käyttäjät luovat järjestelmän interaktiivisuuden. Syöttämällä sisältöjä, tageja tai arvosteluja 

käyttäjät luovat pohjaa järjestelmän vuorovaikutuksellisuudelle. Samalla käyttäjät ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, sillä esimerkiksi PIKI-verkkokirjastossa käyttäjät voivat 

keskustella kirjoista keskenään kirjan teostietosivulla ja samalla suositella kirjaa toisille 

arvostelemalla sitä.  

 

Järjestelmä ylläpitää vuorovaikutuksellista suhdetta esimerkiksi ehdottamalla käyttäjälle kirjoja, 

mahdollistamalla arvostelut ja avoimen asiasanoituksen sekä ohjaamalla käyttäjää löytämään 

itselleen objekteja. Seuraavassa käsittelen tarkemmin tageja, tarttumakohtia sekä sisällöntuotantoa, 

joiden avulla interaktiivisuutta voidaan vahvistaa ja korostaa. 

 

2.2.1 Käyttäjien luoma avoin asiasanoitus eli tagit 

 

Tageiksi tai tägeiksi kutsutaan käyttäjien keksimiä asiasanoja, joita he ovat liittäneet objekteihin. 

Tagien perimmäisenä tarkoituksena on tehdä objekti löydettävämmäksi. Tagit edustavat luonnollista 
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kieltä, sillä niitä ei ole otettu mistään erikseen luodusta asiasanastosta, vaan ne edustavat käyttäjien 

käyttämää kieltä. Yleisimmin käyttäjän asiasanoittavat kuvia ja videoita (Croft et al. 2010, 406), 

mutta myös kirjoja ja muita kirjallisia objekteja on ryhdytty asiasanoittamaan avoimesti. Käyttäjien 

luomista avoimista asiasanoista voidaan muodostaa ns. tagipilviä (tag clouds), joista käyttäjä voi 

yhdellä silmäyksellä nähdä yleisimmin käytetyt tagit (ks. kuvaa 1). 

 

 

Kuva 1. Esimerkki tagipilvestä, jossa on esitelty kaikkien aikojen suosituimmat tagit Flickr-kuvapalvelussa
2
. 

 

Kuvasta voidaan nähdä, että tagi ”wedding” on kirjoitettu suurimmalla fontilla ja täten se on 

suosituin tagi, joka Flickr-palvelussa on kuviin liitetty.  

 

Käyttäjien luomat avoimet asiasanat ovat osa sosiaalista hakua (Croft et al. 2010, 401). Sosiaalisella 

haulla tarkoitetaan sosiaalisessa ympäristössä, esimerkiksi Web 2.0:ssa, tapahtuvaa hakua. Haun 

mahdollistavat palvelujen käyttäjät juurikin avoimella asiasanoituksella tai muuten nostamalla 

objekteja esille. 

 

Avoimet asiasanat voivat olla yksittäisiä sanoja tai monisanaisia (Croft et al. 2010, 402). Yleisin 

muoto on luultavasti yksisanainen, kuten esimerkiksi näemme kuvasta 1: San Francisco on 

kirjoitettu muotoon ”sanfrancisco”, jotta se luettaisiin yhdeksi tagiksi, eikä erillisiksi tageiksi. Flickr 

siis tukee ainoastaan yksisanaisia tageja.  

 

                                                 
2
 http://www.flickr.com/photos/tags/ 



9 

 

Tageja voidaan ryhmitellä viiteen ryhmään: 

 Sisältöperusteiset tagit: kuvaavat kohteen sisältöä (nainen, koira, kukka) 

 Kontekstiperusteiset tagit: kuvaavat kohteen kontekstia (Helsinki, Tampere-

talo) 

 Kuvaavat tagit: kuvaavat kohteen näkyvimmän piirteen (”Canon” 

(kameramerkki), mustavalkoinen (elokuvasta), kotisivu (internet-sivun 

tyyppi)) 

 Subjektiiviset tagit: kuvaavat subjektiivisesti kohteen (kaunis, upea, surkea) 

 Järjestelevät tagit: auttavat järjestelemään kohteita (to-do, readme, 

kuvatiedostot). (Croft et al. 2010, 405–406.) 

PIKI-verkkokirjastossa käytössä ovat eniten luultavimmin subjektiiviset tagit sekä sisältöperusteiset 

tagit. Asiasanoissa on varmasti paljon sisältöperusteisia sekä kontekstiperusteisia asiasanoja, mutta 

asiasanoja ei voida verrata tageihin, sillä asiasanat ovat peräisin kontrolloidusta sanastosta, ja tagit 

taas ovat käyttäjien luomia. Tästä syystä myöskään subjektiivisia asiasanoja ei löydy teostiedoista, 

sillä teoksen subjektiivisuus syntyy lukukokemuksen kautta. Tällaista kokemusta on hankala 

kontrolloida ja muotoilla asiasanoiksi. 

 

Kaikki objektit eivät saa tageja, ja se tekee niistä hankalia löytää (Croft et al 2010, 405). PIKIssä 

kyseinen ”katoaminen” tuskin on mahdollista, sillä lähes kaikilla teoksilla on asiasanat, ja kaikilla 

teoksilla on tekijä sekä nimeke. Näiden avulla teokset ovat löydettävissä, mutta eivät sattumalta. 

Löytääkseen vanhan kirjan, josta on siirretty tietokantaan vain nimeke ja tekijä, on hakijan 

kirjoitettava ainakin osa nimekkeestä, jotta se löytyisi. 

 

2.2.2 Tarttumakohdat 

 

Adkins ja Bossaller (2007) puhuvat tutkimuksessaan tarttumakohdista (access points)
3
. 

Tarttumakohdiksi voidaan yksinkertaisesti nimetä erilaiset tiedot, joiden kautta teokseen on 

mahdollista päästä käsiksi järjestelmässä. Tällaisia tarttumakohtia voivat olla esimerkiksi tekijä, 

nimeke, päähenkilön nimi ja kieli.  

 

Interaktiivisessa verkkokirjastossa nämä erilaiset tarttumakohdat ovat tärkeitä. Verkkokirjaston 

tarkoitus on avustaa käyttäjää löytämään itselleen teos, joka kiinnostaa häntä. Kun tarttumakohtia 

on tarpeeksi monta, teoksen löydettävyys kasvaa. Esimerkiksi merkitsemällä teoksen päähenkilön 

                                                 
3
 ks. lisää Adkinsin ja Bossallerin tutkimuksesta luvusta 3 
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nimen ylös teoksen tietoihin, voi käyttäjä löytää teoksen niin sanotusti vahingossa. Esimerkkinä 

voidaan ajatella tilannetta, kun käyttäjä haluaa löytää Pirkko Saision kirjoja, ja kirjoittaa 

hakukenttään ”Pirkko”. PIKI-verkkokirjasto ehdottaa automaattisesti erilaisia vaihtoehtoja (ks. 

kuvaa 2). 

 

 

Kuva 2. Näkymä PIKI-verkkokirjaston pikahausta hakusanalla ”Pirkko” (http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena) 

 

Kuvassa näkyvät eri vaihtoehdot, joita PIKI-verkkokirjasto ehdottaa sanalle ”Pirkko”. PIKI hakee 

kaikista teostiedoista, ja näin listassa on näkyvissä niin asiasanoja, teoksia kuin tekijöitäkin. 

Käyttäjä voi saada inspiraatiota verkkokirjaston ehdottamasta listauksesta ja tällöin löytää itselleen 

täysin uusia teoksia. 

 

Tästä huomataan siis kuinka tärkeää tarttumakohtien olemassaolo on teosten löytyvyydelle. Mitä 

kattavammin teokset kuvaillaan ja merkitään teostietoihin, sitä paremmin ne ovat löydettävissä.  

 

2.2.3 Sisällöntuotanto 

 

Sisällöntuotantoa voidaan ajatella tekijänä, jonka avulla sekä käyttäjät että kirjastolaiset saavat 

lisätietoa teoksesta. Sisällöntuotannon avulla myös löydettävyyttä voidaan parantaa. Ojala 

(teoksessa Hypén 2009, 145) mainitsee, että kirjastopiirien unelmana olisi, että kun verkkokirjastot 

uudistetaan Web 2.0-tyylisiksi, käyttäjät luovat niihin ilomielin sisältöjä. Tämä maininta voidaan 

tulkita hieman ironiseksikin, sillä ihmiset useinkaan eivät heti uuden asian kohdatessaan ota sitä 

avosylin vastaan. Käyttäjien täytyy totutella uuteen järjestelmään kaikessa rauhassa ennen kuin 

heiltä edellytetään sisällöntuotantoa.  
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Saarti (teoksessa Hypén 2010, 176) on pohtinut sosiaalisen yhteisöllisyyden merkitystä kirjastoille. 

Sosiaalisella yhteisöllisyydellä voidaan tarkoittaa avointa asiasanoitusta, sisällöntuotantoa, 

arvosteluja ja muita jakamisen ja tiedottamisen välineitä. Sosiaalinen yhteisöllisyys tuo mukanaan 

haasteita mutta myös mahdollisuuksia. Haasteita tulee siinä mielessä, että järjestelmien ylläpitäjien 

tulee sopeutua eri puolilta tuleviin sisältöihin, joita ei välttämättä ole tehty perinteistä kaavaa 

noudattaen. Mahdollisuuksia tulee taas siitä, että käyttäjiltä tulevat aineistot voivat olla 

laajuudeltaan aivan eri luokkaa, kuin mihin kirjastolaisilla olisi resursseja. (Hypén 2010, 176.) 

 

Sisältöä on tuotettu PIKI-verkkokirjaston sivuille helmikuusta 2011 lähtien. Sisältöä ovat tuottaneet 

niin asiakkaat kuin kirjastolaisetkin. Yleisesti ottaen asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 

sisältösivuihin. Niiden kautta on entistä helpompaa ja miellyttävämpää löytää uutta ja 

mielenkiintoista kirjallisuutta. 

 

2.3 Erilaiset määritelmät ja lähtökohdat verkkokirjaston suunnittelulle 

 

Puhuin jo alaluvussa 2.1 käsitteiden määrittelyssä suositusjärjestelmien erilaisista määritelmistä. On 

kuitenkin huomattava se, että PIKI-verkkokirjasto ei ole täysiverinen suosittelujärjestelmä, vaikka 

siellä onkin piirteitä suositusjärjestelmistä. Yksilöityjä suosituksia PIKI-verkkokirjastossa ei ole 

olemassa, ja muutenkin suositukset perustuvat haetun teoksen ominaisuuksiin, ei käyttäjän 

toiveisiin tai aiempaan lainaushistoriaan. 

 

Hypén (2009, 22–23) on kehittänyt muutaman piirteen listauksen, joka muodostaa unelmien 

verkkokirjaston. Hypénin mukaan verkkokirjaston ”tulisi 

 olla helppokäyttöinen, visuaalinen ja havainnollinen hakuliittymä kirjaston 

kokoelmiin 

 tukea tiedonhakijaa tuomalla tietokannassa olevia viitetietoja aktiivisesti esiin 

ja suosittelemalla teoksiin liittyviä muita teoksia 

 soveltaa uusia tiedontallennuksen ja – haun tekniikoita ja menetelmiä 

(ontologioita, moninäkymähakuja) 

 mahdollistaa henkilökunnan tietämyksen, hiljaisen tiedon ja asiakaspalvelussa 

syntyneiden oivallusten tallennus 

 olla rajapinnoiltaan avoin niin, että teostietojen yhteyteen voidaan tuoda 

kiinnostavaa sisältöä verkon muista palveluista ja että kirjaston tuottamaa 

metadataa voidaan viedä muihin palveluihin 
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 tukea ja hyödyntää yhteisöllisiä kirjasto 2.0 – ominaisuuksia, houkutella 

käyttäjiä osallistumaan ja olla käytettävissä verkon yhteisöllisten palveluiden 

kautta 

 mahdollistaa haku myös muista, maksullisista ja vapaasti käytettävistä 

tietokannoista 

 mahdollistaa niteiden paikannus, status- ja saatavuustietojen tarkistaminen, 

myös sähköisten aineistojen osalta (käyttöoikeudet, lataus- ja 

käyttömahdollisuudet) 

 mahdollistaa asiointi ja omien tietojen ylläpito, niiden räätälöinti ja profilointi 

 tuottaa erilaisia tilastoja ja taustatietoja kirjaston toiminnan kehittämisen tueksi 

 integroitua kirjastotilaan ja esittää esimerkiksi näyttötauluilla, mitä haetaan, 

varataan, lainataan, kommentoidaan tai mistä keskustellaan juuri nyt 

 integroitua kirjaston muihin verkkopalveluihin, kuten verkossa toimiviin 

lukupiireihin ja toimia tiedotuskanavana kirjaston kotisivujen tavoin 

 olla arkkitehtuuriltaan sellainen, että kehittäminen ja muutokset ovat 

mahdollisia”. (Hypén 2010, 22–23.) 

 

PIKI-verkkokirjastossa on joitakin ominaisuuksia Hypénin listauksesta, mutta on varmasti melko 

vaikeaa muodostaa listauksen mukaista verkkokirjastoa. On kuitenkin hyvä, että erilaisia 

toivelistoja ja määritelmiä muodostetaan, koska niiden kautta järjestelmien kehittäminen 

mahdollistuu. 

 

Kim et al. (2009) on tehnyt ehdotuksen mielipidepohjaisen suositusjärjestelmän laatimiseen. Tässä 

järjestelmässä suosituksia ei tehtäisi automaattisesti jonkun parametrin mukaan, vaan 

ammattilaisryhmät muodostaisivat suosituksia tavallisille käyttäjille. Hyvää tällaisessa systeemissä 

voisi olla se, että dokumentit on käynyt läpi joku asiantuntija, joka tietää asiasta ja voi täten 

turvallisesti suositella dokumenttia jollekulle toiselle käyttäjälle. Arveluttavaa järjestelmässä on se, 

että kuinka objektiivisesti suositteluja voidaan ihmisvoimin tehdä: suositaanko jotakin tekijää 

muiden edelle, jolloin dokumenteista muodostuu vääristynyt suhdeluku, jossa tietyn tekijän 

dokumentit ovat edustettuna muita enemmän. Tämä arvio on täysin omani, ja voi olla kaukana 

totuudesta, mutta mielestäni on hyvä ottaa huomioon erilaiset mahdollisuudet, joita voi ilmetä 

ihmisvoimin moottoroidussa suositusjärjestelmässä. 
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2.4 Käyttäjälähtöisyys 

 

Käyttäjälähtöisyys on asia, joka olisi otettava huomioon järjestelmiä kehitettäessä. Kun järjestelmän 

loppukäyttäjänä usein on tavallinen kansalainen eikä informaatiotutkimuksen tai muun vastaavan 

ammattilainen, on suotavaa, että järjestelmän kehittämisessä keskityttäisiin siihen, että järjestelmää 

on helppo käyttää ja se ei sisällä turhan monimutkaisia osioita. Hyvä ohjenuora on noudattaa 

Nielsenin (1990) kymmentä heuristiikkaa, jotka pyrkivät kattavasti ohjaamaan verkkosivujen 

suunnittelijoita tekemään sivustoista mahdollisimman käytettävät. Heuristiikkoja ovat mm. 1) 

pyrkimys systeemin läpinäkyvyyteen eli käyttäjä tietää, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, 2) 

esteettinen ja minimaalinen suunnittelu, jolla pyritään välttämään turhan tiedon esittämistä siellä, 

missä sitä ei tarvita ja 3) ohjeiden olemassaolo, jotta käyttäjä voi tarkistaa ja etsiä itselleen apua 

ongelmatilanteissa. Täydellinen lista heuristiikoista on löydettävissä liitteistä (ks. liite 3). 

 

Nielsenin heuristiikat ovat vain yksi keino arvioida käytettävyyttä. Tärkein arviointi tehdään aina 

paikan päällä: käyttävätkö esimerkiksi kirjastossa kävijät verkkokirjastoa apunaan vai turvautuvatko 

he mieluummin vanhoihin apuneuvoihin, kuten hyllyjen selailuun tai kirjastonhoitajalta 

kysymiseen. Helposti käytettävä järjestelmä palvelee niin käyttäjiä kuin kirjaston henkilökuntaakin, 

sillä käyttäjät voivat löytää helpommin itselleen luettavaa ja etsiä sitä myös omista lähtökohdistaan. 

Toiselle suositteleminen on aina hankalaa kirjallisen kompetenssin puutteen takia (ks. esim. Ross 

1998, 114). 

 

Pejtersenin (1989) Book House -hanke on kokonaisuudessaan käyttäjälähtöisesti suunniteltu
4
. 

Pejtersen keskittyi siihen, mitä käyttäjät haluavat ja millä tavoin he toimivat, ja käytti näitä tietoja 

hyödykseen suunnitellessaan Book House -järjestelmän. Book House perustuu AMP-luokitukselle, 

jonka perimmäisenä tarkoituksena on nimenomaan kartoittaa erilaiset käyttäjät ja heidän 

hakutyylinsä. Tämän luokituksen avulla voidaan vastata hakijan tarpeisiin melko hyvällä 

todennäköisyydellä. 

 

2.5 Edelliset parannusyritykset kaunokirjallisuuden löydettävyyteen  

 

Aiemmin asiakkaiden kaunokirjallisuuden löytämistä on helpotettu muun muassa luokittelemalla ja 

sisällönkuvailulla. Sisällönkuvailulla tarkoitetaan esimerkiksi asiasanoitusta ja tiivistelmiä, mutta 

mielestäni myös kuvailu voidaan lukea sisällönkuvailuksi. Saartin tutkimus vuodelta 1999 lienee 

                                                 
4
 Pejtersenistä lisää luvussa 3 
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mittavin tähän mennessä tehty kokeilu sisällönkuvailun saralta. Sisällönkuvailua on ennemminkin 

harrastettu Kansalliskirjaston Kirjasampo
5
-projektin kautta, joka avattiin vuoden 2011 aikana 

kaikille. Kirjasammon alle on tarkoitus kerätä kaikille kirjastoille ja käyttäjille avoin tietokanta, 

johon säilötään kirjojen tietoja. Kirjastot ja muut käyttäjät voivat vapaasti käyttää näitä tietoja omiin 

tarpeisiinsa.  

 

Sisällönkuvailua on esillä PIKIssä jonkin verran. Asiasanat löytyvät lähes kaikista kirjoista, ja 

kuvailujakin löytyy jonkin verran. Kuvailut ovat useimmin tehty jo valmiiksi, ja esimerkiksi 

kustantajien mainostekstejä voi löytää kuvailujen takaa. Kuitenkin kehitys on oikeaan suuntaan, 

sillä jo mainostekstitkin voivat vakuuttaa lukijan kirjan relevanttiudesta tai epärelevanttiudesta. 

Äärimmäisen hienoa olisi, jos kirjastolaisilla olisi aikaa muodostaa omia kuvailujaan, eikä turvautua 

valmiisiin kuvailuihin, jotka saattavat sisältää myös tietoa esimerkiksi ilmestymisajankohdasta. 

Tällainen tieto ei ole relevantti käyttäjälle, joka törmää neljä vuotta vanhaan teokseen tietokannassa, 

ja kuvailussa lukee, että teos ilmestyy lokakuussa 2007. 

 

 

                                                 
5
 http://www.kirjasampo.fi/ 
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3. KAUNOKIRJALLISUUDEN OMINAISPIIRTEET, HAKEMINEN JA LUKIJOIDEN ODOTUKSET 

 

Tässä luvussa käyn läpi muutamia oman aiheeni kannalta relevantteja tutkimuksia. Käyn eri 

teemoja läpi, ja käsittelen eri tutkimusten tuloksia ja havaintoja näiden teemojen alla. Saman 

tutkimuksen tietoa voi siis löytyä monesta eri alaluvusta. Annan kuvan siitä, mikä tekee 

kaunokirjallisuudesta erikoislaatuisen kirjallisuudenlajin, ja miten näitä erottavia piirteitä voidaan 

hyödyntää haun tukena ja asiakkaita hyödyttävinä ominaisuuksina. Käyn läpi myös hakutapojen 

aiempia tarkasteluita sekä lukemisen kokemista lukijan näkökulmasta ja tämän aspektin vaikutusta 

haun muotoutumiseen. 

 

3.1 Kaunokirjallisuuden omalaatuisuus ja asiakkaita hyödyttävät piirteet  

 

Kaunokirjalliset teokset ovat heterogeeninen ryhmä, jonka periaatteessa yhdistää ainoastaan se, että 

teokset ovat fiktiota. Tämän vuoksi kaunokirjallisten teosten kuvailu ja luokittelu on haastavaa. 

Jokainen lukija myös käsittää teokset omalla tavallaan, jolloin niiden merkityskenttä laajenee. 

Kaunokirjallisuuden haku onkin vaikeampaa kuin esimerkiksi tietokirjallisuuden, sillä 

kaunokirjallisuuden asiasanoituksessa ja luetteloinnissa ei voida antaa kaikkia ihmisiä miellyttäviä 

ja palvelevia asiasanoja. (Lisää aiheesta esim. Saarti 1999.) 

 

Kaunokirjallisten teosten sisältöä on hankala kuvailla niiden ominaislaatuisen luonteen johdosta (ks. 

esim. Saarti 1999, 17), eli sen vuoksi, että kukin lukija tulkitsee kirjan sisällön oman 

ajatusmaailmansa pohjalta. Ketjutettuja asiasanoja voidaan pitää omalla tavallaan pieninä 

tiivistelminä teoksen sisällöstä (Penttinen 2007, 10), mutta niiden tulkitseminen ei välttämättä luo 

oikeaa kuvaa teoksen sisällöstä (ks. kuva 3).  
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Kuva 3. PIKI-verkkokirjaston teostietosivu. Vasemmalla alareunassa näkyvät käytetyt asiasanat, joiden 

perusteella voidaan tehdä tulkintoja siitä, mistä romaani kertoo. 
6
 

 

Näkyvät asiasanat luovat yhdenlaisen tulkinnan siitä, mitä teos pitää sisällään, mutta pysyttelevät 

hyvin vahvasti helposti kuvattavissa piirteissä. Kirjan tunnelmasta tai sen herättämistä tunteista 

olisikin jo hankalampi luoda asiasanoitusta. Tätä puolta ovat omassa tutkimuksessaan käyneet läpi 

Adkins ja Bossaller (2007), jotka kartoittivat erilaisia tarttumakohtia (access points) tietokantojen 

kirjoihin.
7
 

 

Asiakkaita hyödyttäviä piirteitä on tutkinut muun muassa Hahto (2010) pro gradu-tutkielmassaan, 

joka selvitti suositusjärjestelmien käytettävyyttä käyttäjien mielipiteiden perusteella. Tutkimuksen 

tuloksena Hahto (2010, 109) sai selville, että vastaajien mielestä hyvän kaunokirjallisuutta 

suosittelevan järjestelmän ominaisuuksia olisivat käyttäjäarvostelut, monipuolinen haku, kattava 

tietokanta, vuorovaikutus järjestelmän kanssa sekä helppo ja selkeä käyttöliittymä. Osa käyttäjistä 

toivoi myös ”toivelistaa”, johon voisi laittaa kiinnostavat kirjat odottamaan tarkempaa tutkimusta 

(Hahto 2010, 103).  

  

Hahdon (2010) tutkimuksen anti tuo esille hyviä kriteerejä sille, miten PIKI-verkkokirjastoa 

voidaan arvioida. Toivelista PIKIstä ainakin löytyy, käyttäjä voi siirtää kirjoja virtuaalisesti omaan 

                                                 
6
 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome 

7
 Adkinsin ja Bossallerin tutkimuksesta enemmän alaluvussa 3.4 
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kirjahyllyyn ja selata niitä sieltä. Näin mielenkiintoista luettavaa pystytään aktiivisesti pitämään 

muistissa (ks. lisää aiheesta Nielsen 1990) (ks. kuva 4).  

 

 

Kuva 4. Näkymä PIKI-verkkokirjaston Oma hylly-palvelusta.
8
 

 

Hahto korostaa tutkimuksessaan sitä, että vuorovaikutus järjestelmän kanssa on tärkeä osa 

käyttökokemusta (2010, 101). Jos käyttäjä kokee, että järjestelmä ei vastaa hänen tekemisiinsä 

millään tavalla, ei käyttökokemus ole käyttäjälle mieleinen. Pahimmillaan tämä voi johtaa 

järjestelmän hylkäämiseen, ja käyttäjä siirtyy käyttämään jotain muuta apuvälinettä, joka vastaa 

hänen tekemisiinsä paremmin. 

 

Lukin kävi läpi pro gradu-tutkielmassaan, millaisia relevanssikäsityksiä lukijoilla on ja millä 

keinoin he etsivät itselleen relevanttia luettavaa kirjastosta (Lukin 1994, 29). Haastattelussa Lukin 

pyrki saamaan selville, millaiset kriteerit kirjan on täytettävä, jotta se sopii lukijalle, millä keinoilla 

lukijat päättelevät teoksen relevanttiuden ja miten he olivat päätyneet lainaamaan tietyt kirjat. Lukin 

suoritti haastattelunsa sen jälkeen, kun asiakas oli lainannut itselleen teokset. (Lukin 1994, 29.) 

 

Lukinin tutkimuksen tärkein anti on siinä, miten lukijat etsivät ja löytävät itselleen luettavaa. He 

nojautuvat useisiin eri keinoihin ja omaan tietoonsa siitä, mikä kirja on heille sopiva ja millä 

                                                 
8
 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome 
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keinoilla he sen löytävät. (Lukin 1994, 50.) Mainintoja tuli myös siitä, että kirjavalinta on hyvin 

henkilökohtainen prosessi, johon muilla ihmisillä ei ole sananvaltaa, ja jonka prosessin lukijat 

haluavat käydä läpi yksin (Lukin 1994, 33). Vaikka lukijat eivät pysty suoraan sanomaan sitä, mikä 

kirja on heille relevantti ja sopiva, on heillä kuitenkin hyvin selkeä käsitys siitä, millaiset kirjat ovat 

relevantteja ja mitkä epärelevantteja (Lukin 1994, 32). Samankaltaisiin tuloksiin pääsi 

tutkimuksessaan myös Ross (1998).  

 

Lukinin tutkimuksen mukaan lukijoille relevantteja asioita kirjan valinnassa ovat tekijä, nimeke, 

takakansi, etukansi, kirjan ulkoasu, teksti, kustantaja, sarja, kirjailijaesittelyt sekä kirjan sijoitus 

kirjastossa (1994, 50). Näitä relevanssitekijöitä painottamalla voidaan auttaa lukijoita löytämään 

itselleen hyvää luettavaa. PIKI-verkkokirjastossa on jo nähtävillä kansikuvia sekä pieniä kuvauksia 

kirjoista. Muut Lukinin mainitsemat tiedot ovat myös löydettävissä PIKIstä. Kirjan sijoitus 

kirjastossa viittaa siihen, onko kirja nostettu näkyvästi esille, vai onko se hyllyssä muiden kirjojen 

joukossa. Kirja, jonka kansikuva on näkyvissä, lainataan useammin kuin kirja, jonka selkämys on 

katsojaan päin, sillä kansikuvan näkeminen voi saada henkilön tunnistamaan kirjan itselleen 

sopivaksi (ks. lisää Ross 1998). 

 

3.2 Kirjojen hakutavoista 

 

Kirjastonkäyttäjät etsivät itselleen luettavaa erilaisin keinoin. Pejtersen (1989) on erottanut viisi 

erilaista hakustrategiaa, joilla käyttäjät etsivät itselleen luettavaa. Ensimmäinen tapa on selailu, 

jossa hakija selaa hyllyjä ja koettaa näin löytää hyvää luettavaa. Tämä tapa voi toimia kirjastoissa, 

joiden kokoelma on pieni, mutta suurempien kirjastojen kokoelmat, jotka voivat käsittää tuhansia 

niteitä, ovat liian laajoja selailtavaksi. Toinen tapa on bibliografinen, jossa asiakas kysyy tiettyä 

kirjaa tai tietyn kirjailijan teoksia. Kolmas tapa on analyyttinen, jossa asiakas käyttää sekaisin yhtä 

tai useampaa metodia. Neljännessä tavassa, empiirisessä, joku ulkopuolinen, esimerkiksi 

kirjastonhoitaja, valitsee kirjoja perustaen ne käyttäjistä tehtyihin stereotypioihin. Analogisessa 

strategiassa asiakas etsii kirjoja, jotka ovat samantyyppisiä kuin hänen aiemmin lukemansa. 

(Pejtersen 1989, 12.) 

  

Edellä mainituista hakutavoista puuttuivat palautushyllyjen selailu sekä tuttavien suositukset. 

Palautushyllyjen selailun voisi integroida osaksi selailustrategiaa, mutta toisaalta palautushyllyt 

toimivat suositusjärjestelminä. Jos joku muukin on lainannut kirjan, voidaan sitä pitää takeena siitä, 

että kirja voisi olla mielenkiintoinen (Lukin 1994, 48). Tuttavien suosituksia voidaan yhdistää 
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neljänteen strategiaan, mutta ehkä kuitenkin se on omanlaisensa strategia. Kirjastoissa on usein 

kirjanäyttelyitä, joihin on kerätty erilaisia kirjoja tietyn teeman mukaisesti. Tuttavien ja ystävien 

suosituksissa stereotypioita ei odottaisi esiintyvän, vaan kirjoja suositellaan omaan 

lukukokemukseen sekä toisen tuntemukseen nojautuen (Ross 1998, 114). 

  

Kansikuvien merkitys kirjojen etsimisessä on suuri, tähän päätelmään on tullut Rossin (1998, 118) 

ohella myös Pejtersen. Pejtersenin (1989, 28) tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti lapset 

käyttävät paljon kannen kuvailua etsiessään kirjaa. Myös aikuisilla kirjan kannen perusteella 

etsimistä voi esiintyä, ja siksi PIKI-verkkokirjaston uusi käyttöliittymä on varmasti mieleinen. Tätä 

aspektia pystyn kysymään haastatteluissani asiakkailta: onko kirjan kansikuvan lisääminen hyvä vai 

huono ominaisuus uudessa PIKI-verkkokirjastossa.  Myös Penttinen (2007) on ehdottanut ulkoisten 

aineistojen kuten kansikuvan lisäämistä kirjan tietoihin.  

 

Pejtersenin Book House ja PIKI-verkkokirjasto edustavat molemmat hakuliittymää, joka pyrkii 

parantamaan käyttäjien hakua eri keinoin, jotta käyttäjät löytäisivät itselleen hyvää luettavaa. Siinä 

missä Book House on ikonipohjainen, PIKI-verkkokirjastoa käytetään hakusanoin ja linkein. Book 

Housessa liikkuminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, ja lastenkin on helppo 

käyttää sitä, sillä ikonit on muokattu eri aihepiirien mukaisesti, ja ne on pyritty esittämään 

mahdollisimman yksinkertaisesti (Pejtersen 1989, 85).   

 

Book House -järjestelmä sai suosiota niin lasten, aikuisten kuin kirjastonhoitajien keskuudessa. 

Aikuiset ja lapset oppivat käytön nopeasti, ja kirjastonhoitajat kokivat järjestelmän käytön 

miellyttäväksi pyrkiessään vastaamaan päivittäisiin kirjakyselyihin. (Pejtersen 1989, 103.)  

 

Penttinen on pro gradu-tutkielmassaan tutkinut kaunokirjallisuuden hakua. Aineistona hän on 

käyttänyt HelMet-aineistotietokannasta saatavia asiakkaiden tekemiä hakuja sekä Tampereen 

yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen opiskelijoille tehtyä kyselyä. (Penttinen 2007, 36–38.) 

 

Penttinen vastaa tutkimuksessaan kysymykseen ”miten saada kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua 

parannettua siten, että kirjastojen verkkopalveluja käyttävät asiakkaat löytäisivät paremmin 

kaunokirjallisuutta” (Penttinen 2007). Penttinen käsittelee tutkimuksessaan myös muita aspekteja, 

kuten esimerkiksi erilaisia hakutapoja. (Penttinen 2007, 38.) 

 

HelMet-aineistosta Penttinen sai selville, että suosituimpia hakutapoja ovat nimekehaku, tekijähaku, 

sanahaku ja aihehaku, mainitussa järjestyksessä (2007, 39). Kyselytutkimuksessa tuloksena 
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Penttinen sai listauksen opiskelijoiden suosituimmista hakutavoista, jotka olivat hyllyjen selailu, 

tietyn kirjailija tai teoksen hakeminen ja asiasanahaku (2007, 54). Asiasanahaku sai paljon kielteistä 

palautetta opiskelijoilta esimerkiksi liian suurten hakutulosten ja huonon käytettävyyden vuoksi. 

Myös se tosiasia, että vanhempaa kirjallisuutta ei ole asiasanoitettu, sai mainintoja. (Penttinen 2007, 

49.) 

 

Penttisen tuloksia voidaan suhteuttaa Jarmo Saartin 1996 tekemään tutkimukseen hyllyluokituksen 

vaikutuksesta ihmisten kirjastonkäyttöön ja kirjojen lainaukseen. Saarti teki tutkimuksensa aikana, 

jolloin kaunokirjat olivat pääsääntöisesti aakkostettuina hyllyissä, eikä niistä ollut eroteltu 

nykyisenlaisia genreen pohjautuvia hyllyluokituksia. Saarti oli asiakashaastatteluissa kysellyt 

asiakkaiden hakustrategioista. Sekä Lohtajan että Kuhmon kirjastoissa tehdyissä asiakaskyselyissä 

suosituimmat hakutavat olivat hyllyjen katselu, palautushyllyn käyttö, atk-rekisterin käyttö ja 

uutuushyllyjen katselu. Kyselyssä oli myös kysytty sitä, miten asiakas hakee kertomakirjallisuutta 

kirjastossa. Suosituimpia hakutapoja oli aiheen, tekijän, teoksen nimen ja hyllyluokan perusteella 

etsiminen. Huomattavaa on se, että Lohtajalla oli pidetty kaksi kyselyä, ja ensimmäisessä kyselyssä 

hyllyluokkia ei ollut mainittu ollenkaan kun taas toisessa kyselyssä se oli suosituin hakutapa. (Saarti 

1996, 83–85.) 

 

Hyllyluokituksen tuominen asiakkaiden käyttöön aiheutti ensin vastustusta, mutta 1-2 vuoden 

kuluttua ihmiset olivat jo tottuneet. Tutkimuksen tulos oli se, että hyllyluokittelu auttaa kirjastossa 

kävijää löytämään tottumisvaiheen jälkeen nopeammin ja helpommin luettavaa itselleen. 

Vaikeuksia toi muun muassa se, ettei kaikkia teoksia pystytä luokittelemaan yksinkertaisesti yhteen 

ryhmään, vaan ne keinotekoisesti laitetaan kuulumaan johonkin tiettyyn ryhmään. Vanhojen 

aineistojen lainaus ei kasvanut odotetulla tavalla, vaan ihmiset lainasivat niitä kirjoja mitä ennenkin, 

nyt he vain löysivät ne helpommin kuin ennen. (Saarti 1996, 138–139.) 

 

Kirjojen hakutavat siis pysyttelevät lähes samanlaisina riippumatta siitä, mitä apuvälineitä on 

käytössä. Saartin tutkimuksessa Kuhmon kirjasto oli erityisasemassa sen suhteen, että se oli 

paikkakunnan ainoa kirjasto, jolloin ihmisten oli sopeuduttava uuteen hyllyluokitukseen ja sen 

käyttöön, eivätkä he pystyneet äänestämään jaloillaan ja siirtymään käyttämään toista kirjastoa 

(Saarti 1996, 67–68). 
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3.3 Lukukokemus 

 

Lukukokemuksen ja hyvän kirjan tuntomerkkien kartoittaminen on vaikeaa, sillä kukin ihminen 

kokee kirjan omalla tavallaan, ja ei ole olemassa geneeristä hyvän kirjan tuntomerkkiä, sillä kutakin 

ihmistä miellyttävät erilaiset seikat. Tämä tekee kaunokirjallisuuden luonteesta osittain 

subjektiivisen kokemuksen. Ross on kuitenkin pyrkinyt selvittämään sitä, millä tavoin henkilöt 

päätyvät valitsemaan tietyt kirjat hylätessään toiset (1998, 107).  

 

Tuloksena tutkimuksestaan Ross sai selville viisi elementtiä, jotka ovat mukana valintaprosessissa. 

Näitä elementtejä ovat haluttu kokemus, erilaiset lähteet joiden mukaan etsitään uusia kirjoja, kirjan 

elementit, jotka lukija ottaa huomioon yrittäessään yhdistää kirjan haluamaansa kokemukseen, 

kirjoissa itsessään olevat elementit, jotka antavat vihjeitä siitä, millainen lukukokemus niistä 

muodostuu ja taloudelliset tai ajalliset kustannukset, jotka vaikuttavat jonkin tietyn kirjan fyysiseen 

tai henkiseen saatavuuteen. (Ross 1998, 120–123.) 

 

Sekä Lukin (1994, 32) että Ross (1998, 114) olivat tutkimuksissaan havainneet, että kirjojen 

valintaa pidetään henkilökohtaisena toimintana, johon harvemmin halutaan ulkopuolista henkilöä 

auttamaan. Kullakin lukijalla on selkeä käsitys siitä, mistä kirjoista he pitävät ja mistä eivät pidä. 

Myös Pejtersenin (1989, 64) tutkimuksessa lukijan mieliala ja tunne tulevat esille yhtenä kriteerinä 

kirjavalinnan onnistumisessa: halutaan, että teos vastaa haluttua tunnetilaa ja tunnekokemusta, joka 

vaihtelee lukijasta toiseen ja hetkestä toiseen. Yhtenä hetkenä lukija voi haluta dekkarin, toisena 

hetkenä hän haluaa rauhoittua rakkausromaanin äärelle. Kukin tunne on henkilökohtainen, ja vain 

henkilö itse on kykenevä peilaamaan kirjan tunnetilaa omaansa.  

 

Hahdon (2010, 109), Lukinin (1994, 50) ja Rossin (1998, 121–122) tutkimuksissa tuli esille 

samankaltaisuuksia siitä, mitä ihmiset pitävät tärkeinä tietoina esittää kirjan viitetiedoissa. Tästä 

voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, millainen hyvä kaunokirjallisuuden haku- tai 

suosittelujärjestelmä voisi olla. Kuten on huomattu muissakin tietokannoissa, ihmisille ei enää riitä 

pelkkä viitetieto siitä, mistä kirja tai artikkeli löytyy. Ihmiset haluavat heti tietää, onko teos heille 

relevantti vai ei, jotta he eivät joudu tekemään turhaa työtä. Samalla lailla ihmiset haluavat 

kaunokirjallisuutta etsiessään löytää välittömästi mahdollisimman paljon tietoa teoksesta, jotta 

pystyvät päättelemään, onko se etsimisen ja lukemisen arvoinen. Vakkari (1983, 33) puhuukin 
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kanavanvalinnasta, jossa ihmiset käyttävät eniten sellaista kanavaa, jonka avulla käyttäjä löytää 

nopeimmin, varmimmin ja vähimmällä vaivalla itseään kiinnostavaa luettavaa. 

 

3.4 Ominaispiirteiden hyödyntäminen haussa  

 

Eri tutkimuksissa on tullut ilmi piirteitä, joiden hyödyntäminen haussa avustaisi hakujärjestelmän 

käyttäjää löytämään itselleen hyvää luettavaa. Näitä eri piirteitä on kiitettävästi esillä PIKI-

verkkokirjastossa, joten on oletettavissa, että nykyinen PIKI pystyy avustamaan käyttäjiään hyvän 

kirjan löytämisessä enemmän kuin vanha PIKI, jossa käytössä oli vain luettelokortin tiedot ilman 

ulkoisia aineistoja.  

 

Penttisen (2007, 28) mielestä kirjaston käyttäjille olisi eduksi, jos kirjojen haussa lisättäisiin 

erilaisia ulkoisia aineistoja, esimerkiksi kansikuvia ja arvosteluja, kirjan tietojen yhteyteen. Tämä 

helpottaisi käyttäjiä tunnistamaan ja löytämään itselleen mieluisaa luettavaa. Ross (1998, 115) on 

maininnut jo aiemmin, että kirjan ulkoinen olemus vaikuttaa lukijan valintaan hyvinkin paljon. 

Takakansitekstien avulla lukija saa käsityksen siitä, mitä kirja käsittelee. Kansikuva voi antaa 

viitteitä siitä, mihin genreen kirja kuuluu, ja onko kirja sitä kautta mieleinen. 

 

Laajimman tutkimuksen erilaisista kirjojen ominaispiirteistä, jotka hyödyttävät hakijoita eniten, 

ovat tehneet Adkins ja Bossaller (2007). He tutkivat kahden eri verkkokirjaston (OPAC 1 ja 

OPAC2), kahden internet-kirjakaupan (Amazon.com ja Barnesandnoble.com) sekä kahden 

kirjavinkkaussivuston (NoveList ja What Do I Read Next?) sisältämiä kirjojen tarttumakohtia 

(access points). Kirjoja valittiin best seller-listalta 108 kappaletta, joista saatiin 648 tietuetta, jotka 

analysoitiin. Kirjoja pyrittiin valitsemaan kaikista genreistä, ja niiden ilmestymisvuodet vaihtelivat 

1970-luvulta 2000-luvulle. Näin saatiin mukaan mahdollisimman erilaisia kirjoja, joissa 

oletettavasti on erilaiset kuvailut. (Adkins & Bossaller 2007, 358.) 

 

Tarttumakohdiksi Adkins ja Bossaller nimittävät erilaisia tietueen osia, joista on mahdollista päästä 

käsiksi kirjaan, esimerkiksi kirjailijan nimi, nimeke, asiasana. Tarttumakohdat Adkins ja Bossaller 

valitsivat käymällä läpi teoriakirjallisuutta ja etsimällä niistä eri mahdollisuuksia päästä kirjoihin 

käsiksi. Lopullinen listaus tehtiin siinä vaiheessa, kun kaikki tarttumakohdat oli kerätty, ja toistensa 

kanssa päällekkäiset kategoriat poistettu luettelosta, jolloin saatiin yksi yhtenäinen luettelo. (Adkins 

& Bossaller 2007, 358–359.) Nämä tarttumakohdat on esitelty taulukossa liitteissä (ks. liite 2). 
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Tutkimuksessa käytettiin eri-ikäisiä aineistoja, ja tarkasteltiin sitä, kuinka paljon tarttumakohtia 

löytyi kustakin aineistosta ja auttavatko ne käyttäjää löytämään hyvää luettavaa (Adkins & 

Bossaller 2007, 355). Tarttumakohtien analyysiin löydettiin kaksi tapaa, subjektiivinen ja 

objektiivinen. Subjektiivisessa lähestymistavassa keskitytään tulkintaa kaipaaviin tarttumakohtiin, 

kuten kirjan herättämiin tunteisiin, kun taas objektiivisessa lähestymistavassa otetaan huomioon 

ainoastaan jo olemassa olevat tarttumakohdat, jotka eivät kaipaa tulkintaa, kuten nimeke, tekijä tai 

genre. (Adkins & Bossaller 2007, 359.) 

 

Objektiiviset tarttumakohdat olivat yleisempiä kuin subjektiiviset, sillä objektiivisten 

tarttumakohtien lisääminen ei edellytä mielipiteitä tai tulkintaa, vaan ne ovat olemassa olevia 

faktoja kirjasta. Eniten tarttumakohtia löytyi internet-kirjakaupoista. Uudemmissa kirjoissa oli 

useammin tarttumakohtia kuin vanhoissa. Mitä useampia tarttumakohtia teokseen oli liitetty, sitä 

varmemmin se löytyi tietokannasta. Tutkimuksessa huomattiin myös, että eri järjestelmät sisälsivät 

tarttumakohtia epäjärjestelmällisesti. Toisissa järjestelmissä oli esillä esimerkiksi tekstinäytteitä, ja 

toisissa niitä ei ollut. Näin käyttäjä ei voi tietää, mitä mistäkin järjestelmästä löytyy, ja voi olla 

pettynytkin, mikäli toinen järjestelmä tarjoaa tietyt palvelut toisen tarjotessa toiset. (Adkins & 

Bossaller 2007, 360–366.) 

 

Penttisen (2007) tutkimuksen löydöksiä voidaan yhdistää sekä Adkinsin ja Bossallerin (2007) 

tutkimukseen että Rossin (1998) ja Lukinin (1994) tutkimuksiin. Johtopäätöksissään Penttinen 

toteaa, että eri tutkimuksissa on saatu selville käyttäjää avustavia piirteitä, joita ovat esimerkiksi 

tekijä, kirjan genre, kansi, tekstikatkelmat, palautushyllyt ja näyttelyt. Penttinen ehdottaakin 

kansikuvien sisällyttämistä teostietoihin, sillä se on mahdollista ja auttaa käyttäjiä huomattavasti. 

(Penttinen 2007, 63.)  
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4. PIKI-KIRJASTO JA PIKI-VERKKOKIRJASTO 

 

PIKI-kirjasto on Pirkanmaan kirjastojen ryhmittymä. Ryhmittymään kuuluvat kaikki Pirkanmaan 

kirjastot, ja niillä on käytössä yhteinen verkkokirjasto. Kuvassa 5 on esitetty Pirkanmaan kirjastot 

(ks. kuvaa 5). 

 

 

Kuva 5
9
. PIKI-kirjastot kartalla. Kaikki Pirkanmaan kirjastot kuuluvat PIKI-kirjastoihin. 

 

PIKI-alueen sisällä on käytössä yhteinen kirjastojärjestelmä Arena, ja jokaisessa toimipaikassa käy 

sama kirjastokortti. Myös verkkokirjasto on yhteinen, ja sen kautta asiakkaat näkevät kaikkien 

alueen kirjastojen valikoiman, ja pystyvät tekemään seutuvarauksia muihin kirjastoihin, mikäli 

oman kirjaston valikoima ei sillä hetkellä pysty heitä palvelemaan. 

 

Nykyisen PIKI-verkkokirjaston ensimmäinen versio ilmaantui vanhan version rinnalle elokuussa 

2010. Suurimmat muutokset vanhaan versioon olivat erilaiset interaktiiviset piirteet, kuten 

                                                 
9
 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/mika-on-piki 
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kommentit, arvostelut ja tagit, ja myös verkkokirjaston muuttuminen pelkästä 

tietokantahakuliittymästä kokonaiseen verkkosivustoon, eräänlaiseen kokoavaan portaaliin, josta 

löytyvät niin kirjastojen verkkosivut, erilaiset sisällöt kuten kirjailijahaastattelut, kuin kirjastojen 

tietokannatkin. 

 

Nykyinen PIKI-verkkokirjasto on enemmän kuin pelkkä hakukone, minkä huomasin aineistoa 

kerätessäni hämmentävän ihmisiä. Sivuilla on erilaisia sisältöjä jaoteltuna eri ikäryhmille, 

kirjastojen omat kotisivut ja mahdollisuus arvostella, kommentoida, suositella ja pisteyttää kirjoja. 

Myös hakua on nykyaikaistettu: hakutulosjoukon rinnalle käyttäjä saa apuvälinepalkin, josta 

hakutulosta pystyy rajaamaan. Myös samankaltaisia teoksia esitellään kirjan yhteydessä, mikäli 

sellaisia on, ja saman kirjailijan muita teoksia on nähtävillä kirjojen yhteydessä.  

 

PIKI-verkkokirjastossa haku on mahdollista suorittaa joko pikahakuna tai tarkennettuna hakuna. 

Pikahakuun hakusanaa syöttäessä alas putoaa valikko, josta on mahdollista valita suoraan 

haluamansa sana. Pudotusvalikosta ei ole pakko valita mitään, vaan haun voi suorittaa myös 

hakemalla kirjoittamallaan hakusanalla. Kuvassa 6 on esitetty PIKIn perusnäkymä, jossa näkyy 

pikahaku kuvan yläreunassa (ks. kuvaa 6).  

 

 

Kuva 6. PIKIn perusnäkymä.
10

 

 

                                                 
10

 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome 
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Kuvassa 7 on kuvakaappaus tarkennetun haun näkymästä. Tarkennetussa haussa on käytettävissä 

rajaustyökaluja sekä eri kenttiä, joita täyttämällä haku suoritetaan. Valittavina hakutekijöinä ovat 

vapaasanahaku, teos, tekijä, asiasana, tagi ja julkaisuvuosi. Hakua voi rajata kirjaston, aineistolajin, 

kielen ja kategorian mukaan (ks. kuvaa 7). 

 

Kuva 7. PIKIn tarkennetun haun näkymä
11

 

 

Haun jälkeen hakija saa eteensä tuloslistan, jota on mahdollista operoida vasemmalla kuvassa 

näkyvillä rajaustyökaluilla. Hakutulosta voi rajata aineistolajin, kategorian, tekijän, kielen 

asiasanan, julkaisuvuoden, sarjan ja kirjaston mukaan. Asiakkaiden luomat avoimet asiasanat eli 

tagit näkyvät kuvassa oikealla laatikossa. Haun voi siis suorittaa kuinka laajana haluaa, ja sitä 

pystyy myös rajaamaan hyvinkin tiukasti. (Ks. kuvaa 8.) 

                                                 
11

 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/haku 
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Kuva 8. PIKIn tuloslistanäkymä
12

 

 

Kirjan tiedot saadaan näkyviin klikkaamalla tuloslistalla kirjan nimeä tai kansikuvaa. Kirjan 

teostietonäkymä on esillä kuvassa 9. Kuvassa näkyy keskellä kirjan luettelointitietueesta poimittuja 

keskeisiä tietoja, vasemmalla näkyvät asiasanat sekä muut samankaltaiset teokset (mikäli 

samankaltaisia teoksia on löydettävissä), jotka pohjautuvat asiasanojen samankaltaisuuteen, ja 

oikealla on nähtävillä kirjailijan muita teoksia. Saatavuus löytyy kuvan alareunasta, ja se on eroteltu 

kunnan- tai pääkirjastoittain. Kirjastojen eri toimipisteiden saatavuudet saa esille klikkaamalla 

pääkirjaston nimen vieressä olevaa plus-merkkiä. Kirjan sijainnin saa selville klikkaamalla 

toimipisteen vieressä olevaa plusmerkkiä. (Ks. kuvaa 9.) 

                                                 
12

 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome 
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Kuva 9. PIKIn teostietonäkymä
13

 

 

Olen tiivistänyt informanttien käyttämät etenemispisteet alla olevaan listaukseen. Listauksessa eivät 

ole mukana kaikki mahdolliset pisteet, vaan ainoastaan ne, joita hakijat hauissaan käyttivät. 

Informantit siis liikkuivat haun aikana alla olevan listauksen pisteiden mukaan, toiset käyttivät 

pisteitä enemmän ja toiset vähemmän.  

 

P1 Pikahaku genre 

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 

P3 Pikahaku asiasana 

P4 Tarkennettu haku vapaasana 

P5 Tarkennettu haku asiasana 

P6 Tarkennettu haku tekijä 

P7 Tarkennettu haku teos 

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 

P9 Tarkennettu haku tagi 

                                                 
13
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P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 

P14 Tuloslista 

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 

P21 Kirja 

P22 Kirjan kuvaus 

P23 Saatavuus 

P24 Sisältösivut 

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi  

P29 Samankaltaiset teokset 

 

Listauksessa on eroteltu pikahaun eri muodot (P1-P3), tarkennetun haun eri muodot (P4-P9), 

tarkennetun haun rajausvaihtoehdot (P10-P13), haun tuloslista (P14), tuloslistan rajausvaihtoehdot 

(P15-P20) ja lajitteluvaihtoehdot (P27, P28), kirja ja siihen liittyvät toiminnot kuvaus ja saatavuus 

sekä samankaltaiset teokset (P21-P23, P29) sekä muutama sisältöominaisuus (P24-P26), joita 

hakijat käyttivät. Sisältösivut pitävät sisällään eri aihepiirien ympärille kerättyjä kirjaesittelyjä, 

kirjailijahaastatteluja ja muita aineistoja. Kirjavinkkejä on asiakkaiden mahdollista kirjoittaa itse, 

mutta kirjastolaisetkin tekevät omia listauksiaan, joita on nähtävillä esimerkiksi etusivulla tai 

sisältösivuilla. 

 

PIKI-verkkokirjaston pikahaku tuo käyttäjälle mahdollisuuden valita alas putoavasta valikosta 

haluamansa kategoria, johon kirjoitettu sana viittaa, esimerkiksi tekijä, teos tai asiasana. 

Verkkokirjasto ei ymmärrä väärin kirjoitettuja sanoja, joten se ei anna niille hakutuloksia, mutta 

sumeaa hakua esiintyy kyllä. Tämä tulee esille tapauksissa, joissa kirjoitetulla hakusanalla ei ole 

tarkkaa vastinetta, mutta sen aihepiiristä on olemassa kirjallisuutta. Väärin kirjoittamisen 
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apuvälineenä verkkokirjastossa toimii asteriskin käyttö, esimerkiksi Terry Pratchettin nimi on 

hankala muistaa, kuinka se kuuluisi kirjoittaa oikein, joten PIKI-haussa voidaan korvata osa 

merkeistä asteriskeilla, Pra***ett, jolloin saadaan kuvan 10 näköinen hakutulos (ks. kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Näkymä PIKI-verkkokirjastosta, kun haku suoritetaan osin asteriskeilla korvatulla sanalla.
14

 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, asteriskeilla korvatut kirjaimet eivät haittaa haun lopputulosta, 

vaan verkkokirjasto löytää Pratchettin kirjat. Verkkokirjasto siis osaa etsiä puuttuvat kirjaimet 

asteriskien tilalle. 

 

Kuvasta 10 nähdään myös, että verkkokirjastossa on käytössä kirjojen kansikuvat hakutuloksen 

yhteydessä. Tämä on useimpien käyttäjien mieleen, sillä ihmiset voivat muistaa kannen perusteella, 

ovatko he lukeneet kirjan, mikäli kirjan nimi ei tuo muistikuvia. Osassa kirjoista on olemassa myös 

kuvaus, jonka perusteella lukupäätöksen voi tehdä jo verkkokirjastoa selatessaan. Kaikki 

ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa kirjoissa, sillä vanhempien kirjojen luettelokorttien 

                                                 
14

 http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome 
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yhteyteen ei välttämättä ole lisätty elektronisen aineiston sijaintia. Lähes kaikissa uusimmissa 

kirjoissa kuitenkin on kansikuva sekä kuvaus.  

 

Asiakkaat voivat uudessa verkkokirjastossa arvioida, kommentoida, pisteyttää ja suositella teoksia. 

Tämä vaatii kirjautumisen järjestelmään, mutta jos asiakas käyttää verkkokirjastoa esimerkiksi 

lainojen uusimiseen ja varaamiseen, on rekisteröityminen tehty jo aiemmin. Tehdyt arvostelut ja 

pisteytykset tallentuvat omiin tietoihin. Suosittelut tehdään sisältösivuilla, ja siellä on asiakkaiden 

tekemien suositusten lisäksi myös kirjastolaisten tekemiä suosituksia. Näiden erilaisten vanhojen ja 

uusien ominaisuuksien arviointia olen tarkastellut analyysiluvussa.  
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5. TUTKIMUSMENETELMIEN JA AINEISTON ESITTELY 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessani käytetyt tutkimusmenetelmät sekä aineiston analysoinnin 

menetelmät. Lisäksi esittelen tutkimusaineistoni. Ensimmäinen alaluku sisältää tietoa valitsemistani 

tutkimusmenetelmistä sekä niiden valinnan perustelut. Toinen alaluku käsittelee 

tutkimusaineistoani. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt sekä laadullisia että määrällisiä analyysitapoja. 

Kyselylomakkeen (liite 1) avovastauskysymyksistä saan aineistoa laadulliseen tarkasteluun. Tästä 

aineistosta selvitän asiakkaiden asennoitumista PIKI-verkkokirjastoon sekä käyttökokemuksia 

verkkokirjastosta. Määrälliseen analyysiin aineistoni saan kyselylomakkeen strukturoiduista 

kysymyksistä. Näiden kysymysten perusteella lasken keskiarvoja hakutapojen käytölle sekä PIKIn 

ominaisuuksien arvioinnille. 

 

Tutkimuksen aineiston hankinnassa käytössä ovat kyselylomake, joka sisältää sekä strukturoituja 

että avoimia kysymyksiä, hakutehtävä PIKIstä, jonka suoritus tallennettiin videokameran avulla 

sekä hakutilanteen havainnointi. Kyselylomakkeen kysymyksillä mittaan informanttien 

kirjastonkäytön tiheyttä, kaunokirjallisuuden lukemisaktiivisuutta, romaanin hakutapoja, PIKIn 

käyttötiheyttä ja PIKIN ominaisuuksien hyödyllisyyttä. Samalla avoimista kysymyksistä saan esille 

asenteita ja mielipiteitä verkkokirjastosta ja sen tarjoamista apuvälineistä. Kirjastonkäytön 

tiheydellä ja kaunokirjallisuuden lukemisaktiivisuudella on oletettavasti vaikutusta siihen, millainen 

kaunokirjallinen kompetenssi lukijoille on syntynyt. Mitä enemmän he tietävät 

kaunokirjallisuudesta, sitä paremmin he tietävät, millainen romaani heitä kiinnostaa (Hosiaisluoma 

2003, 457). Katson myös, onko PIKIn käyttötiheydellä vaikutusta haun onnistumiseen, ja millaisia 

hakutapoja informantit yleensä suosivat. PIKIN ominaisuuksien arvioinnista saan tietoa siitä, mitkä 

ominaisuuksista ovat hyödyllisiä vastaajille ja mitkä hyödyttömiä. Hakutehtävästä saan vastauksia 

muun muassa verkkokirjaston hakutapoja ja käytettävyyttä koskeviin kysymyksiin sekä käyttäjän 

kokemukseen verkkokirjastosta. Havaintoja suorittamalla saan tietoja sellaisistakin tilanteista, joista 

asiakas ei osaa kertoa tai ei huomaa kertoa. 

 

Hakutehtävässä ajatuksena oli pyytää hakijoita etsimään itselleen romaani PIKI-verkkokirjastoa 

käyttäen tilanteessa, jossa he eivät ole täysin varmoja siitä, mitä haluaisivat lukea. Tällä pyrin 
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sulkemaan pois suoraan tekijällä tai teoksella tehtävät haut. Hakijoita opastin käyttämään PIKIä ns. 

hakuammuntaan, eli hakemaan ilman selvää päätepistettä. Hakijat saivat käyttää kaikki PIKIssä 

olevia ominaisuuksia apunaan. Sallittua oli myös aloittaa haku esimerkiksi mielikirjailijasta ja 

päätyä sitä kautta johonkin uuteen teokseen tai tekijään. Hakutehtävä perustuu siihen että yleisissä 

kirjastoissa noin puolet fiktion hausta tapahtuu hyllyistä etsiskelemällä (Spiller 1980). Tarkoitus on 

selvittää miten PIKI tukee tällaista muuhun kuin tiettyyn teokseen tai tekijään kohdistuvaa 

hakemista. 

 

Hakutehtävän tehtävänanto oli seuraava: ” Kuvittele, että olet kirjastossa tilanteessa, jossa sinulla ei 

ole selvää käsitystä siitä, mitä haluaisit lukea. Käytä PIKI-verkkokirjastoa apunasi ja etsi itseäsi 

miellyttävä kaunokirjallinen teos luettavaksesi. Älä hae suoraan tiettyä tekijää tai teosta, vaikka 

voitkin halutessasi käyttää sitä hakusi lähtökohtana.” Hakija sai kysyä tarkennuksia tehtävänantoon 

ennen tehtävän aloittamista. Kaikille hakijoille lähtötilanne oli sama, eli kaikki aloittivat haun PIKI-

verkkokirjaston etusivulta haluamallaan tavalla. Haku päättyi, kun hakija ilmoitti löytäneensä 

mieluisan kirjan. Reitin kirjan luo hakijat saivat päättää itse, ja heillä ei ollut aikarajoitusta. 

 

 Hakijat saivat puhua hakutehtävän ajan ja nämä kommentit tulivat tallennetuksi videokameralle 

samalla, kun kuvasin näyttöä heidän hakiessaan. Muutamaa hakijaa jouduin neuvomaan tietokoneen 

peruskäytössä, ja mikäli hakija ääneen pohti jonkin rajausvälineen tai muun olemassaoloa saatoin 

mainita, että se löytyy sivun reunasta. Pyrin kuitenkin olemaan vaikuttamatta mitenkään haun 

etenemiseen ja hakijoiden toimintaan PIKIssä. En siis vastannut, mikäli he kysyivät, kuinka heidän 

pitäisi hakea, vaan annoin heidän itse valita etenemistapansa.  

 

Hakutilanteessa osa tutkimushenkilöistä jännitti tilannetta ja toimi ehkä sen takia normaalista 

poikkeavasti. Välillä he kysyivät, tekivätkö he asiat oikein, johon kommenttiin en vastannut 

muuten, kuin että he voivat toimia parhaaksi näkemällään tavalla. Hirsjärvikin (2007, 181) sanoo, 

että on tarkoituksellista pohtia, milloin tutkittavat henkilöt toimivat vapaasti ja milloin 

strukturoidun mallin mukaan. Vastaukset kysymyksiin voivat täysin riippua siitä, annetaanko 

vastaajille vaihtoehtoja vai ei. Koetilannetta ei siis voida pitää täysin normaalikäyttöä vastaavana 

tilanteena, sillä valvovan henkilön paikallaolo voi vaikuttaa tutkittavan käytökseen. 

 

Kyselymallina tässä tutkimuksessa toimii informoitu kysely (Hirsjärvi et al. 1997, 184), jossa 

tutkija toimittaa kyselylomakkeet itse vastaajille ja on läsnä vastaustilanteessa. Tällöin pystyin 

vastaamaan asiakkaan kysymyksiin, mikäli jokin kohta oli epäselvä lomakkeessa. Tämä vähentää 

väärinymmärryksen ja sitä kautta väärinvastaamisen mahdollisuutta. 
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Olen kehittänyt mallin siitä, kuinka haku etenee verkkokirjastossa (ks. kuvio 1).  

 

 

 

Kuvio 1. Haun eteneminen PIKI-verkkokirjastossa. 

 

Haku etenee kuvioni esittämällä tavalla. Alussa on hakija tiedontarpeineen, ja hän aloittaa haun, 

jonka avulla toivoo pääsevänsä miellyttävään lopputulokseen. Ennen tuloslistaa hän käy läpi 

hakusiirtoja, joita voivat olla pikahaun käyttäminen, tarkennetun haun käyttäminen, sisältösivujen 

käyttäminen tai valmiiden kirjalistojen käyttäminen. Hän voi samalla myös muotoilla tuloslistan 

sellaiseksi, jota hän haluaa lähteä tarkastelemaan tarkemmin. Poimiessaan kirjan on hakijalla 

mahdollisuus valita se, ja viedä näin oma hakunsa loppuun, tai hylätä kirja ja palata takaisin joko 

tuloslistaan tai uuteen hakuun. 

 

Kuvioni pohjautuu siihen oletukseen, että hakijalla on aina kaksi vaihtoehtoa edessään siinä 

vaiheessa, kun hän törmää kirjaan, joka ei miellytä häntä. Hän voi joko palata tulosjoukkoon ja 

valita sieltä itselleen uuden kirjan, tai vaihtoehtoisesti jos hän kokee olevansa täysin väärällä 

aihealueella hän voi palata pisteeseen 1 ja muodostaa uuden haun. 

 

Aineiston analyysissä olen käyttänyt keskiarvoja vertailuissa sekä prosenttiosuuksia esittäessäni 

tiettyjen arvojen jakaantumista. Hakijoiden käyttämiä reittejä en ole sen tarkemmin lähtenyt 

tarkastelemaan. Havaintojeni perusteella kuitenkin esittämäni kaavio haun etenemisestä pitää 

paikkaansa: hakijat käyttävät kahta erilaista menetelmää korjatakseen hakua. Joko he hylkäävät 

katsomansa kirjan ja tarttuvat toiseen, tai huomatessaan aihepiirin olevan kokonaan väärä, tekevät 

Piste 1, 

haun 

aloitus 

Valittu 

teos 1, 

onko 

miellyt-

tävä? 

Käyttä-

jän 

tiedon-

tarve 

tyydy-

tetty 

Tulosjoukko  

Kyllä 

Ei 

Palataan 

tuloslistaan, 

valitaan uusi teos 

Palataan pisteen 1 

valintaan, tehdään 

uusi haku 

Käyttäjä ja 

tiedontarve 

Haku-

siirrot 



35 

 

uuden haun. Reittien tutkiminen vaatisi kuitenkin kokonaan oman tutkimuksensa, joten ne on jätetty 

pois tämän tutkimuksen tarkastelusta. 

 

5.2 Tutkimusaineiston esittely  

 

Tutkimusaineisto on kerätty toukokuussa 2011 kolmesta eri kirjastosta; Tampereen pääkirjastosta 

Metsosta, Pirkkalan pääkirjastosta sekä Kangasalan kirjaston sivutoimipaikasta Kuhmalahden 

kirjastosta. Kirjastot on valittu niiden koon perusteella sekä myös hieman sitä silmälläpitäen, että ne 

sijaitsevat eri puolilla Pirkanmaata.  

 

Koko vaikutti eniten kirjastojen valinnassa. Halusin mukaan pienen (Kuhmalahti), keskikokoisen 

(Pirkkala) sekä suuren (Metso) kirjaston, sillä ihmisten hakutavat voivat olla erilaisia riippuen 

kirjaston kokoelman suuruudesta. Pienissä kirjastoissa, kuten Kuhmalahdella, kokoelman 

hahmottaminen on helpompaa, ja esimerkiksi hyllyjen selailu onnistuu ilman suuria ongelmia. 

Pienissä kirjastoissa kirjojen paikantaminen esimerkiksi verkkokirjaston avulla ei välttämättä ole 

suosittua, sillä kirja on helpompi tarkistaa suoraan hyllystä. Suurissa kirjastoissa, kuten Tampereen 

Metsossa, kokoelman laajuus on huomattavasti suurempi mitä pienissä kirjastoissa, ja sen 

hallitseminen pelkästään selailemalla on mahdotonta. Tällöin verkkokirjaston käyttö voi olla 

suositumpaa kuin pienessä kirjastossa. Keskikokoisen kirjaston kokoelman hallinnasta on vaikea 

sanoa suuntaan tai toiseen, sillä siellä voi olla käytössä sekä hyllyjen selailu että verkkokirjaston 

käyttö vahvasti. 

 

Aineistoa keräsin yhteensä 60 henkilöltä, joista kaksi oli jätettävä pois analyysistä, sillä he eivät 

osallistuneet hakutehtävään. He kokivat PIKIn käytön liian vaikeaksi. 

 

Analysoiduista 58 henkilöstä 36 on naisia ja 22 miehiä. Tampereen pääkirjasto Metsosta vastaajia 

on tutkimuksessa mukana 26, Pirkkalan pääkirjastolta 22 ja Kangasalan sivukirjastosta 

Kuhmalahdelta 10. Eri kirjastoista on mukana epätasainen määrä vastaajia. Tämä johtuu siitä, että 

Kuhmalahden kirjastossa kävijöitä oli aineistonkeruupäivänä vähän, joten tutkimukseen otin 

mukaan kaikki henkilöt, jotka päivän aikana kirjastossa kävivät. Aikataulullisista syistä pystyin 

keräämään aineistoa yhteensä viitenä päivänä, joten en pystynyt enää palaamaan Kuhmalahdelle 

hakemaan lisää aineistoa. Hakijoiden keski-ikä on 34 vuotta, vanhin hakija on 70-vuotias ja nuorin 

14-vuotias. Keskimääräinen kaunokirjallisuuden osuus kaikista lainatuista kirjoista on 50 % 

suurimman osuuden ollessa 100 % ja pienimmän 0 %. Keskimääräinen vuodessa luettujen 

romaanien määrä on 24 romaania ylimmän arvon ollessa 120 ja alimman 0.  
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Koulutustasojakauma on nähtävissä kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneiden koulutusjakauma (n=57) 

 

Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä nuorin oli 14-vuotias, jolloin häntä ei voitu sijoittaa 

luokitukseen. Huomattavaa on se, että yli kolmannes vastaajista on korkeakoulutettuja. He olivat 

yliedustettuina tutkittavissa. Tämä voi helposti selittyä sillä, että korkeasti koulutetut ovat 

tyypillisesti ahkeria kirjastonkäyttäjiä (Serola & Vakkari 2011, 14). 

 

Kirjastonkäytön tiheys on nähtävissä kuviossa 3. 

 

Kuvio 3. Tutkimukseen osallistuneiden kirjastonkäytön tiheys (n=58) 
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Kuten kuviosta 3 nähdään, yleisimmät kirjastokäyntitiheydet ovat kerran viikossa ja kerran 

kahdessa viikossa. Näiden selityksenä voidaan pitää sitä, että sekä Pirkkalassa että Metsossa on 

tarjolla viikon pikalainoja eli VIP-lainoja, joita ei voi varata tai uusia. Nämä lainat ovat tarjolla 

omassa hyllyssään, ja nopeimmat kirjastossa kävijät saavat ne lainaksi. Selitystä voidaan hakea 

myös siitä, että ns. himolukijat haluavat lukea mahdollisimman paljon kirjallisuutta, ja he lukevat 

sitä nopeasti, jolloin heidän on käytävä kirjastossa usein saadakseen tarpeeksi kirjoja luettavakseen. 

Korkeasti koulutettujen on todettu oleva ahkerimpia kirjastonkäyttäjiä (Serola & Vakkari 2011, 14), 

mikä selittää tämänkin tutkimuksen käyttötiheyden vaihtelua. Tutkittavista 89 % oli kirjaston 

vakituisia käyttäjiä, siis vähintään kerran kuussa vierailevia. Neljän viikon laina-aikaa voidaan pitää 

vakituisen käytön kriteerinä (ks. myös Vakkari 1983). 

 

Tarkastelen tuloksia iän, koulustason, kaunokirjallisuuden osuuden sekä vuodessa luettujen 

romaanien määrän mukaan. Kunkin kategorian olen vielä jakanut kolmeen, ikäryhmät ovat alle 28-

vuotiaat, 29–39-vuotiaat ja yli 40-vuotiaat. Ikäryhmät olen muodostanut sen mukaan, että alle 28-

vuotiaat ovat usein opiskelevia ihmisiä (Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten opiskelijat 

ja tutkinnot [verkkojulkaisu]), 29–39-vuotiaat elävät elämänsä ruuhkavuosia työn ja perheen 

suhteen (Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu]) ja yli 40-vuotiailla 

elämäntilanne on usein tasaantunut. Roos (1987, 51) puhuu varhaisen keski-iän merkityksestä 

ihmisen elämälle hetkenä, jolloin elämä sisällöt muotoutuvat. Varhaisella keski-iällä hän tarkoittaa 

juuri vaihetta 40:n ikävuoden tienoilla. 

 

Koulutustason perusteella olen jaotellut samaan ryhmään peruskoulupohjaiset ja 

ammattikoulutuksen saaneet, toiseen ryhmään ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä opistotason 

koulutuksen saaneet ja kolmanteen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

henkilöt. Ryhmien sisällä lukutottumukset ovat todennäköisesti lähellä toisiaan.  

 

Kaunokirjallisuuden osuus kaikista lainatuista kirjoista on jaoteltu ryhmiin 1-49 %, 50–69 % ja yli 

70 %. Luettujen romaanien määrä vuodessa on jaoteltu ryhmiin 1-7 romaania, 8-29 romaania ja yli 

30 romaania. Kahdessa jälkimmäisessä kategoriassa voidaan ajatella sitä, kuinka suuri osuus 

luetuista kirjoista on kaunokirjallisuutta, ja kuinka paljon kaunokirjallisuutta ehtii lukea. Jako ei ole 

täysin mustavalkoinen, henkilö voi lukea yli 70 % kaunokirjallisuutta kaikesta lainatusta aineistosta, 

vaikka lukisikin vain 1-7 romaania vuodessa. Henkilöt siis voivat olla kaunokirjallisesti 

suuntautuneita, vaikka lukisivat vähän. Olettamus kuitenkin on, että mitä enemmän 

kaunokirjallisuutta lainaa, sitä enemmän sitä myös lukee. 
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Käytettyjen muuttujien luokkamäärä on suppea tutkittavien rajallisen määrän vuoksi. Pienellä 

luokkien määrällä haluttiin mahdollistaa syvempi tulosten analyysi, ettei menetettäisi vapausasteita. 

Siksi luokitukset saattavat olla jossain määrin yksinkertaistavia.  



39 

 

 

6. KÄYTTÄJÄT JA PIKI-VERKKOKIRJASTO: MITÄ PINNAN ALTA PALJASTUU 

 

Tässä luvussa käyn läpi aineistostani esiinnousseita tuloksia. Alaluvussa 6.1 käyn läpi 

informanttieni tapoja etsiä itselleen luettavaa. Käyn läpi näitä tapoja neljässä eri kategoriassa, joihin 

olen informanttini jakanut. Nämä kategoriat olen esitellyt tutkimusmenetelmien yhteydessä. 

Alaluvussa 6.2 esittelen PIKIn käyttöä tositilanteessa, millaisia ominaisuuksia hakijat käyttivät ja 

miten he ne arvioivat. Käyn tulokset läpi samalla tavoin kuin alaluvussa 6.1 eli kategorioittain ja 

niiden sisällä ryhmittäin. Viimeisessä alaluvussa katson ryhmien välisiä eroja ja haen niistä 

vastauksia siihen, millaisena apuvälineenä hakijat PIKI-verkkokirjastoa pitävät, ja millaisia eroja 

ryhmien välillä haussa on. Vaikuttavatko esimerkiksi kirjastokäyntitiheydet tai kaunokirjallisten 

uutisten seuraaminen mediasta haun onnistumiseen? 

 

Tulevissa analyysin alaluvuissa käsittelen ryhmien keskiarvoja. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskiarvojen käyttäminen on perusteltua, koska aineisto on verrattain pieni. Keskiarvon avulla 

voidaan kuvata osaryhmien ominaisuuksia kuitenkaan liikaa vapausasteita menettämättä. 

Vertaillessani ryhmien haun etenemispisteitä
15

 olen kuitenkin käyttänyt prosenttiosuuksia kunkin 

käytetyn pisteen osalta. 

 

6.1 Kuinka hakijat etsivät itselleen luettavaa  

 

Tämän alaluvun tulokset on saatu kyselylomakkeen (liite 1) kysymyksen 1 avulla. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan esitettyjen hakutapojen käyttötiheyttä välillä 1 (ei ikinä)-4 (usein). 

Kysymystekstissä ei ole erikseen painotettu sanaa ”romaaneja” tai ”kaunokirjallisia teoksia”, vaan 

on kysytty vain luettavan etsimiskeinoista. Taustakysymyksissä on kuitenkin käsitelty 

kaunokirjallisuutta koskevia asioita ennen kysymystä 1, joten voidaan ajatella, että vastaajan 

ajatuksia on ohjattu kaunokirjallisuutta käsittelevälle uralle.  

 

Taulukossa 1 on laskettu prosenttiosuudet kaikkien hakijoiden käyttämistä kirjanhakutavoista ja 

niiden käyttötiheyksistä. Jos informantti on jättänyt vastaamatta johonkin kohtaan, olen antanut 

vastaukselle arvon 0 (ks. taulukkoa 1). 

                                                 
15

 Etenemispisteitä käsittelen alaluvussa 6.2 ja sen aliluvuissa. 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kirjanhakutavat/ % (n=58)

Hakutapa/käyttötiheys Ei arvoa Ei ikinä Harvoin Joskus Usein Yht.

Haeskelemalla löytöjä hyllystä 5 3 16 36 40 100

Etsimällä kirjailijan nimen perusteella 0 0 12 45 43 100

Etsimällä teoksen nimen mukaan 2 3 22 41 31 100

Etsimällä genren mukaan 3 16 24 38 19 100

Valitsemalla näyttelykirjoista 2 12 40 29 17 100

Katselemalla palautushyllyä 3 16 28 26 28 100

Käyttämällä PIKI-verkkokirjastoa 3 16 28 26 28 100

Kysymällä kirjastonhoitajalta 3 26 36 24 10 100  

 

Haeskelu, kirjailijan tai teoksen nimen mukainen etsintä sekä palautushyllyn ja PIKI-

verkkokirjaston käyttö olivat suosituimmat kaunokirjallisuuden etsimisen tavat. Muihin 

etsintäkeinoihin turvauduttiin harvemmin. Kärkeen siis sijoittuivat tietyn teoksen tai tietyn 

kirjailijan teosten paikallistamisen tavat sekä hyllyistä tapahtuva haeskelu herätteisiin perustuvana 

kirjojen tunnistamisen tapana. PIKIähän voi periaatteessa käyttää kummallakin tavoin.  

Näyttelykirjojen vähäinen käyttö voi johtua siitä, että ihmiset voivat vierastaa esille asetettuja 

kirjoja ja ajatella, että niitä ei voi lainata. Näyttelykirjat myös ovat usein tietyn aihepiirin ympärille 

kerättyjä, jolloin ne eivät tietenkään voi miellyttää kaikkia. 

 

Havaintojeni perusteella voin sanoa, että taulukon 1 suhteelliset jakautumat pitävät suunnilleen 

paikkaansa kaikissa kirjastoissa, joissa aineistoa keräsin. Kaunokirjallisuuden lukijat pitävät 

löytöjen tekemisestä ja niiden haeskelemisesta hyllystä. Palautushyllyn suosiota selittää se, että 

palautushyllyssä olevat kirjat ovat jo jonkun lukemia, eli niitä voidaan pitää epäsuorina 

suosituksina
16

. PIKI-verkkokirjaston käyttö jakaa lukijoita, toiset pitävät sen käyttöä helpottavana 

tekijänä, toiset taas vierastavat sen käyttöä. Usein asiakkaat tarkistavat jonkin kirjan paikallaolon 

PIKIn avulla, mutta eivät etsi uutta luettavaa varsinaisesti sen avulla, muuta kuin satunnaisesti. 

PIKI-verkkokirjaston olemus on uudenlainen käyttäjilleen, jotka ovat tottuneet pelkkään 

tietokannasta hakevaan järjestelmään. Uusi PIKI-verkkokirjasto on kuitenkin enemmän kuin pelkkä 

hakukone, se on kokonainen sivusto, jossa on saatavilla arvosteluja, tietoa, kirjastojen omat sivut 

sekä muita palveluja
17

. Tämä sekä vihastuttaa että ihastuttaa asiakkaita, ja sen huomaa ihmisten 

suhtautumisessa PIKI-verkkokirjastoon. Toiset välttävät viimeiseen asti PIKIn käyttöä toisten taas 

nauttiessa sen suomista uusista mahdollisuuksista. Ei siis ole yllättävää, että tämä kahtiajakautunut 

asenne näkyy myös hakutapojen tarkastelussa.  

                                                 
16

 Palautushyllyn merkityksestä enemmän luvussa 3 
17

 Olen käsitellyt PIKI-verkkokirjaston ominaisuuksia tarkemmin luvussa 4. 
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Seuraavissa aliluvuissa käyn läpi hakutapoja eri kategorioissa ja niiden sisällä ryhmissä. Vertailu 

suoritetaan ryhmien välisenä keskiarvojen vertailuna, ja tällä tavoin saadaan selville eri ryhmien 

suosimat ja välttämät hakutavat. 

 

6.1.1 Hakutavat ikäryhmittäin 

 

Olen jakanut tässä tutkimuksessa ikäryhmät seuraavasti: alle 28-vuotiaat, 29–39-vuotiaat ja yli 40-

vuotiaat. Kategoriasta on jätetty pois ne viisi henkilöä, jotka jättivät vastaamatta ikää koskevaan 

kysymykseen.  

 

Taulukkoon 2 on koottu ikäryhmittäin keskiarvot eri hakutapojen käyttötiheydestä (ks. taulukkoa 

2). 

 

Taulukko 2. Hakutavat ikäryhmittäin/keskiarvot (0=ei lainkaan... 4=usein) 

Hakutavat -28 v. 

(n=22) 

29-39 v. 

(n=15) 

40- v. 

(n=16) 

Kaikki 

(n=53) 

Haeskelu hyllyistä 3,1 3,0 3,3 3,2 

Tekijän mukaan 3,3 3,2 3,4 3,3 

Nimekkeen mukaan 3,2 2,7 3,1 3,0 

Genren mukaan 2,4 2,9 2,5 2,6 

Näyttelykirjoista valitsemalla 2,1 2,5 2,8 2,5 

Palautushyllyn selailu 2,5 2,5 2,9 2,7 

PIKIn käyttö 2,8 2,8 2,4 2,7 

Kirjastonhoitajalta kysyminen 1,8 2,3 2,7 2,2 

 

Yli 40-vuotiaat käyttävät keskimääräisesti eniten erilaisia hakutapoja. Kuitenkin PIKIn käyttö on 

suosituinta alle 28-vuotiaiden ja 29–39-vuotiaiden keskuudessa. PIKIn käyttö on kaikkien ryhmien 

keskiarvoista katsottuna positiivinen, sen käyttö on keskiarvoista keskivaiheilla. Kuten taulukossa 

1, jossa esitettiin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden hakutavat, näissäkin ryhmissä suosituimmat 

hakutavat ovat haeskelu ja tekijän tai teoksen nimen mukaan etsiminen. Jokaisen hakutavan ylin 

keskiarvo ryhmien kesken oli lähimpänä arvoa 3 eli joskus käytettävä hakutapa. Kirjastonhoitajalta 

kysyminen on pääsääntöisesti harvinaista, mutta yli 40-vuotiaiden ryhmässä se on melko yleistä. 
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Selitystä eri hakutapojen suosiolle voidaan etsiä henkilöiden kokemusten kautta. Yli 40-vuotiailla, 

jotka käyttävät tässä jaottelussa eniten erilaisia hakutapoja, on ehtinyt kertyä paljon kokemusta 

kaunokirjallisuudesta. Heille on voinut muodostua tietyt suosikkikirjailijat ja teokset, joita he 

etsivät. PIKIn käytön he voivat kokea hankalaksi, siispä sen suosio on suurempi nuorempien 

henkilöiden keskuudessa. Nuoremmilla taas genrekohtainen lukeminen on usein jossakin vaiheessa 

yleistä, jolloin ei välitetä muista arvoista kuin siitä, mitä genreä kirja edustaa. Genren sisällä 

voidaan lukea eri kirjailijoiden teoksia, mutta genre on määrittävä tekijä kirjan hakemisessa. Tämä 

olettamus perustuu omiin kokemuksiini kirjastotyössä.  

 

Kirjallisuuden haku palautushyllyiltä lisääntyy iän myötä. Alle 28-vuotiaat käyttävät palautushyllyä 

harvoin, ja yli 40-vuotiaat käyttävät sitä joskus. Ajankäyttö voi olla myös yksi merkittävä tekijä eri 

hakutapojen käytössä: kuten edellisessä luvussa mainitsin, kaksi nuorempaa ryhmää elää 

elämässään hektistä aikaa opiskelujen, perheen ja työn suhteen. Vähäinen vapaa-aika voi vaikuttaa 

siihen, ettei lukemisharrastukselle löydy aikaa, ja tätä kautta myös hakutapojen erilainen käyttö on 

perustellusti vähäistä. 

 

6.1.2 Hakutavat koulutustasoittain 

 

Vastaajat olen jakanut koulutustasoittain kolmeen ryhmään.  Käsittelyn ulkopuolelle on jätetty yksi 

henkilö, jota ei voitu sijoittaa luokitukseen koulutustason puutteen vuoksi. 

 

Taulukkoon 3 on koostettu koulutustasoryhmien keskiarvot kullekin hakutavalle (ks. taulukkoa 3). 

  

Taulukko 3. Hakutavat koulutustasoittain/keskiarvot (0 ei lainkaan…4 usein) 

Hakutavat Perusk./ammat. 

(n=17) 

Yliopp./opisto 

(n=18) 

Korkeak. 

(n=22) 

Kaikki 

(n=57) 

Haeskelu hyllyistä 3,1 3,3 3,2 3,2 

Tekijän mukaan 3,1 3,2 3,5 3,3 

Nimekkeen mukaan 2,7 3,2 3,1 3,0 

Genren mukaan 2,4 3,0 2,8 2,7 

Näyttelykirjoista valitsemalla 2,3 2,7 2,5 2,5 

Palautushyllyn selailu 2,4 2,8 2,8 2,7 

PIKIn käyttö 2,4 2,7 2,9 2,6 

Kirjastonhoitajalta kysyminen 2,4 2,4 1,9 2,2 
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Ylioppilastutkinnon ja opistotasoisen koulutuksen suorittaneet henkilöt käyttävät keskiarvojen 

perusteella eniten erilaisia hakutapoja. Kaikkien keskiarvon mukaan suosituimmat hakutavat ovat 

samat kuin edellisessäkin kategoriassa, eli haeskelu ja tekijän tai nimekkeen mukaan etsiminen. 

Alimmin koulutetut käyttävät eniten kirjastonhoitajan palveluita. Tämä voi kertoa jotakin kirjallisen 

kompetenssin puuttumisesta. Alimmin koulutettujen ryhmä käyttää muutenkin keskimääräisesti 

vähiten erilaisia hakutapoja. PIKIn käyttö on tässä kategoriassa yleisintä korkeasti koulutetuilla. 

Kaikkien yhteisessä keskiarvossa PIKI sijoittuu ääripäiden välille, eli sillä on keskimääräinen 

käyttöaste.  

 

Ylioppilastutkinnon ja opistotasoisen koulutuksen suorittaneet henkilöt ovat mahdollisesti saaneet 

vahvan lukemisen mallin opiskeluaikanaan. Lukiossa äidinkielen kursseilla luetaan paljon 

kirjallisuutta, jolloin siihen tutustutaan runsaammin kuin esimerkiksi peruskoulussa tai 

ammattikoulussa, jossa kirjallisuuden lukeminen on vähäisempää. Korkeakoulutetuilla on 

taustallaan lukiokoulutus, jolloin heidän lukuaktiivisuutensa on lukioaikana herätetty, mutta tämä 

aktiivisuus voi laskea, sillä korkeakouluopinnoissa romaanien lukemista harrastetaan lähinnä 

kirjallisuustieteen muutamalla kurssilla. Mikäli lukeminen ei ole harrastus tai hyvin juurtunut tapa, 

voi lukuaktiivisuus korkeakouluopintojen jälkeen olla matalampi kuin ennen korkeakouluopintoja. 

(Ks. lisää esim. Serola & Vakkari 2011, 17.) 

 

6.1.3 Hakutavat kaunokirjallisuuden osuuden mukaan 

 

Tässä kategoriassa olen jakanut informantit kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuri osuus 

kaikista heidän lainaamistaan kirjoista on kaunokirjallisuutta.  Tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet 

ne henkilöt, joiden vastauksissa kaunokirjallisuuden osuus sai arvon 0.  

 

Taulukkoon 4 on koottu ryhmien keskiarvot eri hakutapojen käytöstä (ks. taulukkoa 4). 
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Taulukko 4. Hakutavat kaunokirjallisuuden osuuden mukaan/keskiarvot (0 ei lainkaan… 4 usein) 

Hakutavat 1-49 % 

(n=19) 

50-69 % 

(n=16) 

70% - 

(n=19) 

Kaikki 

(n=54) 

Haeskelu hyllyistä 3,1 3,3 3,3 3,2 

Tekijän mukaan 2,8 3,7 3,5 3,3 

Nimekkeen mukaan 3,0 3,4 3,8 3,1 

Genren mukaan 2,9 2,6 2,6 2,7 

Näyttelykirjoista valitsemalla 2,6 2,4 2,6 2,5 

Palautushyllyn selailu 2,4 2,8 3,0 2,8 

PIKIn käyttö 2,5 2,7 2,6 2,6 

Kirjastonhoitajalta kysyminen 2,3 2,3 1,8 2,1 

 

Suosituimmat hakutavat ovat näissäkin ryhmissä haeskelu ja tekijän tai nimekkeen mukaan 

etsiminen. Kirjastonhoitajalta kysyminen oli vähiten suosittua, mutta sitä käyttivät eniten 1-49 % 

kaunokirjallisuutta lukevat ja 50–69 % kaunokirjallisuutta lukevat. Ryhmät käyttivät lähes yhtä 

paljon PIKIä apuna luettavan löytämiseen. Tämän mukaan siis kaunokirjallisuuden osuudella 

kaikesta lainatusta ei ole vaikutusta PIKIn käytön tiheyteen. 

 

Yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevat käyttävät kirjastonhoitajien palveluita keskimääräisesti todella 

harvoin. Heidän kirjallinen kompetenssinsa on korkea, ja he osaavat etsiä itselleen luettavaa monia 

eri keinoja käyttämällä. 1-49 % kaunokirjallisuutta lukevat henkilöt käyttävät hakutavoista 

keskimääräisesti eniten genren mukaan etsimistä, näyttelykirjoista valitsemista sekä 

kirjastonhoitajan palveluita. Ryhmänä he ovat luultavasti sellaisia, että heidän on helpoin löytää 

itselleen kirjallisuutta erilaisten esittelyjen kautta. Genren mukaista hyllytystä voidaan pitää tietyssä 

mielessä esittelynä, sillä se esittelee kävijälle kirjaston omistamat tietyn genren teokset. 

Näyttelykirjojen funktio on esitellä tietyn aihepiirin kirjoja, ja kirjastonhoitajat osaavat esitellä 

kirjaston kokoelmaa sitä pyydettäessä. Tällä tavoin kaunokirjallisuuden löytäminen ja tunteminen 

voi helpottua eri tekijöiden ja aihepiirien tultua tutuksi.  

 

6.1.4 Hakutavat luettujen romaanien määrän mukaan 

 

Tässä kategoriassa vastaajat on jaettu ryhmiin heidän vuodessa lukemiensa romaanien määrän 

perusteella. Ne tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joiden romaanien määräksi oli arvioitu 0 tai 

vastaus puuttui, on jätetty pois tämän kategorian tarkastelusta.  
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Taulukkoon 5 on kerätty ryhmien keskiarvot eri hakutapojen käytöstä (ks. taulukkoa 5). 

 

Taulukko 5. Hakutavat luettujen romaanien määrän mukaan/keskiarvot (0 ei lainkaan… 4 usein) 

Hakutavat 1-7 kpl 

(n=19) 

8-29 kpl 

(n=16) 

30 kpl – 

(n=17) 

Kaikki 

(n=52) 

Haeskelu hyllyistä 2,8 3,4 3,5 3,2 

Tekijän mukaan 3,2 3,3 3,6 3,4 

Nimekkeen mukaan 3,2 3,1 2,9 3,1 

Genren mukaan 2,4 2,6 2,9 2,6 

Näyttelykirjoista valitsemalla 2,4 2,8 2,5 2,6 

Palautushyllyn selailu 2,3 2,9 3,1 2,8 

PIKIn käyttö 2,6 2,6 2,7 2,7 

Kirjastonhoitajalta kysyminen 2,1 1,9 2,3 2,1 

 

Yli 30 romaania vuodessa lukevat henkilöt käyttävät odotetusti keskimäärin eniten miltei kaikkia 

hakutapoja. Erikoista on, että tämä sama ryhmä käyttää kirjastonhoitajan palveluja ryhmistä 

useimmin. Suosituimmat hakutavat ovat haeskelu, tekijän mukaan etsiminen sekä nimekkeen 

mukaan etsiminen. Nämä kolme esiintyvät kaikissa kategorioissa kärkipäässä luultavasti juuri 

niiden helpon toteuttamisen takia. Romaanien etsiminen haeskelemalla, tekijän mukaan tai 

nimekkeen mukaan on yksinkertaista ja se ei vaadi käyttäjältään erityistä tietotaitoa. Vähiten 

kaunokirjallisuutta lukevat suosivat ryhmistä eniten nimekkeen mukaan etsimistä, tosin erot 

ryhmien välillä eivät ole kovin suuret. Suurin ero on palautushyllyn käytössä, ero suurimman ja 

pienimmän käytön välillä on lähes yksi arvoväli. PIKIn käyttö on kaikissa ryhmissä hyvin 

tasaväkistä, ja PIKIä käytetään näiden keskiarvojen mukaan joskus. Näiden tulosten mukaan siis 

lukeneisuudella ei ole yhteyttä PIKIn käytön tiheyteen. 

 

Tässä ryhmässä keskeisellä sijalla on lukeneisuus. Oletuksena on, että mitä enemmän lukee, sitä 

laajemmin lukee (Ross 1998, 112). Vähän lukevat saattavat olla kiinnostuneita vain niistä 

muutamasta teoksesta, joita he lukevat. Jos taas henkilö lukee paljon ja on kiinnostunut erilaisista 

kaunokirjallisuuden muodoista ja lajeista, hän joutuu etsimään teoksia monin eri tavoin ne 

löytääkseen. Paljon lukeville kaunokirjallisuutta ei välttämättä tarvitse erikseen esitellä, vaan he 

osaavat etsiä ja löytää. Usein paljon lukevilla henkilöillä voi tulla eteen ongelma, etteivät he enää 

löydä itselleen mitään uutta. Tällöin he voivat kääntyä kirjastonhoitajan puoleen ja pyytää heiltä 

apua uuden kirjallisuuden löytämiseen. 
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6.2 PIKIn käyttö tositilanteessa: mitä ominaisuuksia käytettiin ja miten niitä 

arvioitiin 

 

Tässä alaluvussa käyn läpi hakijoiden tekemiä testihakuja PIKI-verkkokirjastossa. Tehtävänannossa 

pyysin hakijoita etsimään itselleen PIKI-verkkokirjastoa käyttäen itseään miellyttävän romaanin. 

Tehtävän ideana oli katsoa, miten PIKI-verkkokirjasto avustaa hakijaa tilanteessa, jossa tällä ei ole 

selvää käsitystä siitä, mitä hän haluaisi lukea. Tällä pyrin välttämään sen, että hakijat hakisivat 

suoraan jotakin tiettyä teosta, vaan että he pyrkisivät käyttämään PIKIä ja sen ominaisuuksia 

monipuolisesti. Mikäli hakija kuitenkin ohjeistuksesta huolimatta haki kirjan suoraan nimeltä, en 

puuttunut tähän, sillä en halunnut manipuloida haun etenemistä tai lopputulosta.  

 

Hakutehtävän jälkeen vastaajat saivat täyttää kyselylomakkeen loppuun. He arvioivat PIKIn 

ominaisuuksia sekä valmiin arviointipohjan että avoimen kysymyksen muodossa
18

. Valmiin 

arviointipohjan tulokset olen koonnut taulukoihin, ja ne esitän samoissa kategorioissa ja ryhmissä 

kuin hakutavatkin. Näin pisteitä voidaan vertailla keskenään, sillä kukin ryhmä käytti pisteitä eri 

verran. Ryhmäkohtaiseen pistekeskiarvon ja siihen vaikuttavat tekijät käsittelen alaluvussa 6.3, 

jossa käsittelen muitakin haun lopputulokseen ja yleisesti PIKIn käyttöön vaikuttavia tekijöitä. 

 

Taulukkoon 6 olen koonnut kaikkien tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden (n=58) tekemät 

arviot PIKIn ominaisuuksista (ks. taulukkoa 6). 

 

Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden arviot PIKIn ominaisuuksista/% (n=58)

Ominaisuus/arvio Ei arvoa

Ei käyttänyt 

ominaisuutta Hyödytön

Jokseenkin 

hyödyllinen Hyödyllinen

Erittäin 

hyödyllinen Yht.

Kirjalistat 5 29 2 16 33 16 100

Samankaltaiset teokset 5 26 3 21 40 5 100

Muiden käyttäjien kommentit ja arvostelut 3 48 9 24 10 5 100

Lainaustilastot 3 48 21 14 9 5 100

Kansikuvat 3 14 10 24 29 19 100

Kirjojen kuvaukset 0 17 3 14 33 33 100

Mahdollisuus siirtää kirjoja omaan hyllyyn 

odottamaan tutustumista 9 41 2 21 19 9 100

Omat tagit 3 48 9 24 10 5 100

Hakupalkin tarjoamat valmiit vaihtoehdot 3 33 5 24 31 3 100

Sisältösivut 3 34 7 16 36 3 100

Kirjavinkit 2 36 9 24 21 9 100  

 

                                                 
18

 Avoimen kysymyksen vastauksia käsittelen tarkemmin luvussa 7, jossa käyn läpi hakijoiden antamia kehuja ja 

haukkuja PIKI-verkkokirjastoa kohtaan. 
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Hyödyllisimpinä vastaajat pitivät kirjojen kuvauksia, yli kaksi kolmannesta piti niitä hyödyllisinä 

tai erittäin hyödyllisinä. Myös sisältösivut, kirjalistat
19

, samankaltaiset teokset ja kansikuvat ovat 

vastaajien mielestä hyödyllisiä, sisältösivuja hyödyllisinä tai erittäin hyödyllisenä piti yli 

kolmannes, kirjalistoja, samankaltaisia teoksia ja kansikuvia lähes puolet vastaajista.  

 

Vaikka sisältösivut ovat vastaajien mielestä hyödyllisiä, yli kolmannes ei käyttänyt asiakkaiden tai 

kirjastolaisten tekemiä kirjavinkkejä, joita näiltä sivuilta löytyy. Pohtimisen arvoista on, ovatko 

nämä vinkkaukset jotenkin asiakkaiden silmiltä piilossa, vai onko tässä kyse vain siitä, että 

asiakkaat eivät ole tottuneet sisältösivujen olemassaoloon, eivätkä osaa sieltä itselleen etsiä 

kirjavinkkejä. Tagien käytön vähäisyyden ymmärtää niiden vierauden perusteella: käyttäjät eivät 

välttämättä ole koskaan käyttäneet avointa asiasanoitusta, eivätkä osaa tarttua mahdollisuuteen, kun 

se on tarjolla. Tosin on otettava huomioon sekin, että tageja ei kirjoihin ole vielä liitetty kovinkaan 

paljon. Eniten tageja kokonaisuudessaan on lasten- ja nuortenaineistossa, aikuisten 

kaunokirjallisuudesta tieteiskirjallisuus on kerännyt eniten tageja. 

 

Lainaustilastojen ja muiden käyttäjien tekemien kommenttien ja arvostelujen huomiotta jättäminen 

on omalla tavallaan mielenkiintoinen ilmiö, sillä ihmiset usein haluavat lukea suositeltua 

kirjallisuutta, jonka joku on jo aiemmin kokenut hyväksi (Ross 1998, 114). Tähän perustuu 

esimerkiksi juuri palautushyllyn suosio hakutapana: ”joku on lukenut tämän kirjan ennen minua, se 

voi olla siis lukemisen arvoinen”. PIKI-verkkokirjastossa teoksen lainaustilastot ovat nähtävillä 

teostietosivulla, ja voisi ajatella, että lainausmäärien esilläolo voisi vaikuttaa lainaukseen. 

 

Hakijoiden etenemistä verkkokirjastossa olen mallintanut erilaisilla etenemispisteillä. Näitä 

etenemispisteitä löytyi asiakkaiden käyttäminä yhteensä 29, ja niiden ominaisuudet on tarkemmin 

esitelty luvussa 4, jossa käsittelin PIKI-verkkokirjastoa. Seuraavaksi tarkastelen kaikkien hakijoiden 

yhteenlaskettujen pisteiden käyttöä ja käytön jakaantumista pisteiden kesken. Tulevissa aliluvuissa 

käsittelen aina ensin käytetyt pisteet kategorioittain ja sen jälkeen PIKI-verkkokirjaston 

ominaisuuksien arvioinnit.  

 

Taulukkoon 7 on koottu kaikkien hakijoiden hakujen yhteenlasketut pisteiden käytöt sekä 

käyttökertaa ilmaisevina lukuina että prosentteina (ks. taulukkoa 7). 

                                                 
19

 Kirjalistoilla tarkoitan valmiita listoja esimerkiksi PIKI-verkkokirjaston etusivulla tai sisältösivuilla, joihin 

kirjastolaiset ovat koonneet erilaisia teoksia, ja hakija voi valita näistä listoista itseään miellyttäviä teoksia ilman 

erillistä hakua. Nämä kirjalistat eivät siis ole virallisia kirjavinkkejä tai suosittelulistoja, vaan ainoastaan eri aihepiirien 

ympärille kerättyjä teoslistoja. 
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Taulukko 7. Kaikkien hakujen yhteenlasketut pisteiden käytöt

Piste n %

P1 Pikahaku genre 4 0,9

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 7 1,5

P3 Pikahaku asiasana 13 2,8

P4 Tarkennettu haku vapaasana 38 8,2

P5 Tarkennettu haku asiasana 16 3,5

P6 Tarkennettu haku tekijä 21 4,6

P7 Tarkennettu haku teos 6 1,3

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 7 1,5

P9 Tarkennettu haku tagi 9 2,0

P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 22 4,8

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 17 3,7

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 10 2,2

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 30 6,5

P14 Tuloslista 93 20,2

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 5 1,1

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 14 3,0

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 5 1,1

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 1 0,2

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 2 0,4

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 8 1,7

P21 Kirja 94 20,4

P22 Kirjan kuvaus 7 1,5

P23 Saatavuus 3 0,7

P24 Sisältösivut 14 3,0

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 5 1,1

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 7 1,5

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 1 0,2

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi 1 0,2

P29 Samankaltaiset teokset 1 0,2

Yht. 461 100  

 

Yhteensä kaikki 58 tutkimukseen osallistunutta henkilöä käyttivät pisteitä 461 kertaa. Toisia 

pisteitä, kuten pistettä P14 Tuloslista tai P21 Kirja, käytettiin ymmärrettävästi eniten, sillä ne olivat 

keskeisimmällä sijalla hakutehtävässä. Seuraavaksi käytetyimmät pisteet olivat P4 Tarkennettu 

haku vapaasana, P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus ja P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus. 

Haun elementteinä näiden kolmen käyttö on keskeistä, vapaasanakenttään voidaan syöttää mikä 

hakusana tahansa, kirjailijan nimestä asiasanaan. Käyttäjälle voi olla tärkeää, että tuloslista 

keskittyy joko tietokirjallisuuteen tai kaunokirjallisuuteen, ja tämän voi rajata kätevästi tarkennetun 

haun kautta. Myös se, missä kirjastossa teos on, voi olla merkityksellistä: jos hakija haluaa kirjan 

heti, ei häntä hyödytä tieto siitä, että kirja löytyy Mänttä-Vilppulasta hakijan itse ollessa 

Tampereella. 

 

Keskimäärin yksi hakija käytti haussaan 7,95 pistettä. Lyhyin onnistunut (eli kirjan löytymiseen 

päättynyt) haku meni 3 pisteen kautta ja pisin haku 22 pisteen kautta. Myös haut, joissa kirjaa ei 

löytynyt, ovat mukana tarkastelussa. Yhteensä 5 hakijaa ei löytänyt itselleen sopivaa teosta 

hakutehtävän aikana. Tulevissa aliluvuissa on mainittu kunkin pisteluokituksen kohdalla, kuinka 

moni ryhmästä löysi kirjan ja kuinka monella haku ei onnistunut.  
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Seuraavissa aliluvuissa käyn läpi eri kategorioiden ja niiden sisälle muodostettujen ryhmien tuloksia 

PIKI-arvioinnista ja hakutehtävästä. Hakutehtävän analyysi tapahtuu ryhmien välisenä arviointina, 

jolloin nähdään, millaisia pisteitä kukin ryhmä käyttää eniten. Ryhmien välisistä keskiarvoista 

PIKI-arvioinnissa nähdään, millaiseksi ryhmät kokonaisuuksina arvioivat PIKIn eri ominaisuudet. 

 

6.2.1 Ominaisuuksien käyttö ja arviointi ikäryhmittäin 

 

Samoin kuin hakutapoja tarkastelevassa aliluvussa, on tässäkin aliluvussa ikäryhmät jaettu 

kolmeen: alle 28-vuotiaisiin, 29–39-vuotiaisiin ja yli 40-vuotiaisiin. Taulukkoon 8 on koottu eri 

ryhmien prosenttiosuudet pistettä kohti. Pisteen saama korkein arvo on korostettu erottuvuuden 

parantamiseksi (ks. taulukkoa 8). 

 

Taulukko 8. Pisteiden jakaantuminen ikäryhmissä (%)

Pisteet

alle 28 v. 

(n=22)

29-39 v. 

(n=15)

yli 40 v. 

(n=16)

P1 Pikahaku genre 0,5 0,0 3,1

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 1,4 0,0 4,1

P3 Pikahaku asiasana 2,3 4,1 3,1

P4 Tarkennettu haku vapaasana 7,9 5,7 9,2

P5 Tarkennettu haku asiasana 1,9 4,1 7,1

P6 Tarkennettu haku tekijä 3,7 7,4 4,1

P7 Tarkennettu haku teos 1,9 0,0 1,0

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 0,9 3,3 1,0

P9 Tarkennettu haku tagi 3,7 0,8 0,0

P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 4,6 4,9 5,1

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 5,1 1,6 3,1

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 2,3 0,0 5,1

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 6,5 5,7 8,2

P14 Tuloslista 21,3 18,0 19,4

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 1,4 0,8 1,0

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 4,2 2,5 1,0

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 1,9 0,8 0,0

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 0,5 0,0 0,0

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 0,9 0,0 0,0

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 1,4 1,6 2,0

P21 Kirja 19,9 22,1 18,4

P22 Kirjan kuvaus 2,8 1,6 0,0

P23 Saatavuus 0,5 0,8 1,0

P24 Sisältösivut 0,9 7,4 1,0

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 0,9 1,6 0,0

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 0,5 4,1 1,0

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 0,0 0,8 0,0

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi 0,0 0,0 1,0

P29 Samankaltaiset teokset 0,5 0,0 0,0

Yht. 100,0 100,0 100,0  

 

Alle 28-vuotiaat hakijat käyttävät eniten erilaisia pisteitä hakunsa aikana. Heidän suosiossaan ovat 

erityisesti tuloslistaa rajaavat työkalut, varsinkin asiasanaan perustuva rajaus. Heidän hakunsa voi 

siis alkuun olla hyvinkin epämääräinen ja täsmentymätön, ja tulosjoukon rajaustyökaluja 

käyttämällä he saavat jalostettua tuloslistalta esiin sellaiset teokset, jotka heitä kiinnostavat. Yli 40-

vuotiaat käyttävät eri hakutyyppejä eli pikahakua ja tarkennettu hakua ryhmistä eniten, mutta he 
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eivät käytä juurikaan rajaustyökaluja haun tai tuloslistan yhteydessä. He siis luottavat tekemäänsä 

hakuun niin, että se tuottaa heille juuri ne tulokset, joita he haluavatkin. 29–39-vuotiaiden 

hakijoiden suosiossa ovat erityisesti PIKI-verkkokirjaston sisällöt. He käyttävät ryhmistä eniten 

sisältösivuja ja kirjavinkkejä etsiessään itselleen miellyttävää romaania. He myös katsoivat 

tuloslistoilta eniten kirjoja, eli selasivat laajimmin tarjontaa. Heillä ei ehkä vielä ollut selvää 

käsitystä siitä, mistä he pitäisivät, joten he tarkastelivat kirjastojen tarjontaa ja samalla tekivät 

päätöksiä siitä, mikä heitä kiinnostaa ja mikä ei. 

 

Taulukossa 9 on esitetty ikäryhmittäin kaikkien ominaisuuksien saamat arviot keskiarvoina. 

Arvosteluasteikko oli 1-5, jossa 1 edusti arvoa ”ei käyttänyt ominaisuutta”, 2 arvoa ”hyödytön” ja 5 

arvoa ”erittäin hyödyllinen”. Eri ikäryhmien keskiarvoja vertailemalla havaitaan eroja eri-ikäisten 

suhtautumisessa PIKIn ominaisuuksiin ja niiden hyödyllisyyteen (ks. taulukkoa 9). 

 

Taulukko 9. PIKIn ominaisuuksien arviointi ikäryhmittäin/keskiarvot (0 ei käyttänyt…5 erittäin hyödyllinen) 

Ominaisuudet -28 v. 

(n=22) 

29-39 v. 

(n=15) 

40- v. 

(n=16) 

Kaikki 

(n=53) 

Kirjalistat 3,2 3,1 2,9 3,1 

Samankaltaiset teokset 3,0 3,2 2,7 3,0 

Kommentit ja arvostelut 1,7 2,6 2,3 2,2 

Lainaustilastot 1,9 2,2 2,1 2,1 

Kansikuvat 3,8 3,2 2,9 3,3 

Kirjojen kuvaukset 3,6 4,1 3,2 3,6 

Oma hylly 2,0 2,8 3,0 2,6 

Omat tagit 2,3 1,8 2,4 2,2 

Hakupalkin vaihtoehdot 2,4 3,2 2,4 2,7 

Sisältösivut 2,2 3,3 2,6 2,7 

Kirjavinkit 2,1 3,3 2,4 2,6 

 

Ominaisuuksien saamia korkeimpia keskiarvoja tarkastelemalla nähdään, että ylimmät keskiarvot 

eli kansikuvien ja kuvauksien saamat arvot ovat lähellä arvoa 4 eli hyödyllinen. Muut arvot ovat 

lähellä arvoa 3 eli jokseenkin hyödyllinen. Huonoimmat keskiarvot saavat lainaustilastot, 

kommentit ja arvostelut sekä omat tagit. Näiden ominaisuuksien keskiarvo katsomalla kaikkien 

keskiarvoa on lähellä arvoa 2 eli hyödytön. Ihmiset voivat vierastaa vielä alkuun interaktiivisia 

ominaisuuksia PIKI-verkkokirjastossa, sillä ne ovat ennestään outoja osalle vastaajista. 29–39-

vuotiaat suhtautuvat positiivisimmin useimpiin PIKIn ominaisuuksiin. Kuten etenemispisteiden 
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taulukosta 8 huomattiin, tämä ikäluokka käyttää eniten sisältöjä, ja se näkyy myös niiden 

arvostuksessa: 29–39-vuotiaat arvioivat sisältöominaisuudet, siis sisältösivut ja kirjavinkit, kaikista 

ryhmistä hyödyllisimmäksi.  

 

6.2.2 Ominaisuuksien käyttö ja arviointi koulutustasoittain 

 

Tämän aliluvun koulutustasot ovat samat kuin hakutapoja koskevassa aliluvussa. Taulukoiden 

ryhmäsarakkeissa on esitetty ryhmään kuuluvien vastaajien määrä. Taulukkoon 10 on koottu 

hakijoiden haussaan käyttämät pisteet (ks. taulukkoa 10). 

 

Taulukko 10. Pisteiden jakaantuminen koulutusryhmissä (%)

Pisteet

Peruskoulu 

+ ammattik. 

(n=17)

Ylioppilas + 

opistotaso 

(n=18)

Korkeakou

lututk. 

(n=22)

P1 Pikahaku genre 0 0,6 1,2

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 0,8 1,2 2,3

P3 Pikahaku asiasana 1,7 3,7 2,9

P4 Tarkennettu haku vapaasana 10,0 9,2 6,9

P5 Tarkennettu haku asiasana 1,7 2,4 5,8

P6 Tarkennettu haku tekijä 2,5 6,1 4,6

P7 Tarkennettu haku teos 0,8 0,6 2,3

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 1,7 0,6 2,3

P9 Tarkennettu haku tagi 4,2 1,8 0,6

P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 6,7 4,3 4,1

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 5,8 4,3 1,7

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 2,5 3,7 0,6

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 8,3 6,1 5,8

P14 Tuloslista 15,0 22,0 21,4

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 1,7 1,8 0,0

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 0,8 4,3 2,9

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 0,8 1,2 1,2

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 0,0 0,6 0,0

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 0,0 0,0 1,2

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 2,5 1,2 1,2

P21 Kirja 19,2 19,5 22,0

P22 Kirjan kuvaus 1,7 1,2 2,3

P23 Saatavuus 0,8 0,0 1,2

P24 Sisältösivut 5,0 1,2 3,5

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 0,8 1,2 1,2

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 5,0 0,6 0,0

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 0,0 0,0 0,6

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi 0,0 0,0 0,6

P29 Samankaltaiset teokset 0,0 0,6 0,0

Yht. 100,0 100,0 100,0  

 

Korkeimmin koulutetut katsovat ryhmistä eniten kirjoja, ja ovat myös ahkerimpia pikahaun 

käyttäjiä. Toisaalta he myös käyttävät eniten tarkennettua hakua asiasanalla: heille asiasanojen 

käyttö voi olla ryhmistä tutuinta, jolloin sen käyttäminen on helpompaa. Asiasanojen tunteminen 

voidaan lukea yhdeksi kirjallisen kompetenssin ilmenemismuodoksi. Tarkennettu haku asiasanalla 

on sitä käytetympää, mitä koulutetumpi on. 
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Alimmin koulutetut käyttävät tarkennetun haun rajausmahdollisuuksia eniten: he pyrkivät 

rajaamaan jo haussa tulosjoukon sellaiseksi, jossa ovat vain ne teokset, jotka heitä kiinnostavat. He 

myös käyttävät sisältösivuja sekä kirjavinkkejä ryhmistä eniten. Tämä voi kertoa siitä, että alimmin 

koulutetut etsivät itselleen useaa kautta apua hyvän kirjan löytymiseen. Ylioppilastutkinnon 

suorittaneet sekä opistotasoisen koulutuksen suorittaneet henkilöt käyttävät tulosjoukon rajauksen 

työkaluja ryhmistä eniten. He siis etsivät ensin suuremman joukon erilaisia teoksia, ja ryhtyvät 

vasta sen jälkeen pilkkomaan hakutulosta heitä miellyttävään suuntaan.  

 

Taulukkoon 11 on koottu ryhmien arviot PIKIn eri ominaisuuksista (ks. taulukkoa 11). 

 

Taulukko 11. PIKIn arviointi koulutustasoittain/keskiarvot (0 ei käyttänyt… 5 erittäin hyödyllinen) 

Ominaisuudet Perusk./ammat. 

(n=17) 

Yliopp./opisto 

(n=18) 

Korkeak. 

(n=22) 

Kaikki 

(n=57) 

Kirjalistat 2,8 3,3 2,9 3,0 

Samankaltaiset teokset 3,4 3,9 2,7 3,0 

Kommentit ja arvostelut 2,3 2,1 2,1 2,2 

Lainaustilastot 2,5 2,1 1,5 2,0 

Kansikuvat 3,8 3,7 2,5 3,5 

Kirjojen kuvaukset 4,2 3,7 3,1 3,6 

Oma hylly 2,5 2,6 2,6 2,6 

Omat tagit 2,4 2,4 1,7 2,2 

Hakupalkin vaihtoehdot 2,9 2,5 2,9 2,7 

Sisältösivut 2,8 2,4 2,8 2,7 

Kirjavinkit 2,8 2,4 2,6 2,6 

 

Korkeimmin ja alimmin koulutetut arvioivat hakupalkin vaihtoehdot korkeimmalla keskiarvolla 

ryhmistä. Korkeimmin koulutetut käyttivätkin pikahakua genrellä ja tekijällä tai nimekkeellä eniten 

hakutehtävässä. Myös sisältösivut jakautuivat näiden kahden ryhmän välille parhaalla keskiarvolla 

ryhmistä, ja sekä alimmin että korkeimmin koulutetut käyttivät sisältösivuja hakutehtävässä eniten. 

Ylioppilastutkinnon ja opistotasoisen koulutuksen suorittaneet arvioivat samankaltaiset teokset 

hyödyllisimmiksi, ja he käyttivät niitä haussaan ryhmistä ainoana. 

 

Ryhmistä alimmin koulutetut arvioivat useimmat PIKIn ominaisuuksista parhaalla keskiarvolla. 

Parhaan keskiarvon saavat kuten edellisessäkin kategoriassa kirjojen kuvaukset ja kansikuvat. 

Näiden ominaisuuksien keskiarvo on lähellä arvoa 4 eli hyödyllinen. Samoin kuin edellisen 



53 

 

kategorian häntäpää, näissäkin ryhmissä huonoimman arvion saavat interaktiiviset ominaisuudet: 

kommentit ja arvostelut, omat tagit sekä lainaustilastot. Koska alimmin koulutetut arvioivat 

suurimman osan PIKIn ominaisuuksista parhailla keskiarvoilla, voidaan ajatella, että PIKI 

hyödyttää heitä eniten. He saavat PIKIn ominaisuuksista eniten apua ja hyötyä hakua tehdessään. 

Tämä voidaan liittää edellisessä alaluvussa esiin tulleeseen kirjalliseen tietämykseen ja 

kaunokirjallisuuden tuntemukseen: mikäli kirjallista kompetenssia on vähän, on vaikea suhteuttaa 

löytämäänsä aineistoa siihen mielikuvaan, onko se hakijalle mieleistä vai ei. Heidän on tutkittava ja 

katseltava tarjontaa enemmän ja hyödynnettävä myös muiden suosituksia löytääkseen itselleen 

hyvää luettavaa. 

 

6.2.3 Ominaisuuksien käyttö ja arviointi kaunokirjallisuuden osuuden mukaan 

 

Tässä aliluvussa käsitellään samojen ryhmien tuloksia kuin hakutapoja käsittelevässä aliluvussakin. 

Henkilöt, joiden kaunokirjallisuuden osuuden arvoksi tuli 0, on jätetty pois tarkastelusta, etteivät ne 

vääristäisi tulosta. Taulukoissa on mainittu kuhunkin ryhmään kuuluvien vastaajien määrä. 

Taulukkoon 12 on koottu vastaajien käyttämät etenemispisteet per ryhmä (ks. taulukkoa 12). 

 

Taulukko 12. Pisteiden jakaantuminen kaunokirjallisuuden osuuden mukaan ryhmitellyissä (%)

Pisteet

1-49 % 

(n=19)

50-69% 

(n=16)

yli 70 % 

(n=19)

P1 Pikahaku genre 0,6 0,7 1,6

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 1,2 2,9 0,0

P3 Pikahaku asiasana 0,0 7,3 0,8

P4 Tarkennettu haku vapaasana 8,2 5,1 12,7

P5 Tarkennettu haku asiasana 3,5 2,9 4,8

P6 Tarkennettu haku tekijä 8,2 3,6 1,6

P7 Tarkennettu haku teos 0,6 0,7 3,2

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 2,4 2,2 0,0

P9 Tarkennettu haku tagi 1,2 2,2 3,2

P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 6,5 3,6 4,0

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 3,5 4,4 3,2

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 2,9 3,6 0,0

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 8,2 5,8 5,6

P14 Tuloslista 20,6 16,7 24,6

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 0,6 0,7 1,6

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 1,2 4,4 4,0

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 2,4 0,0 0,0

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 0,6 0,0 0,0

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 1,2 0,0 0,0

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 1,2 0,7 3,2

P21 Kirja 19,4 21,0 18,3

P22 Kirjan kuvaus 2,4 1,5 1,6

P23 Saatavuus 1,2 0,7 0,0

P24 Sisältösivut 0,0 5,1 4,0

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 0,0 2,2 0,8

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 1,2 2,2 0,8

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 0,0 0,0 0,8

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi 0,6 0,0 0,0

P29 Samankaltaiset teokset 0,6 0,0 0,0

Yht. 100,0 100,0 100,0  
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Henkilöt, jotka lukevat vähän kaunokirjallisuutta (1-49 %), käyttävät eniten tarkennettua hakua 

tekijällä, ja samalla he rajaavat hakujaan ryhmistä eniten kirjaston ja kategorian mukaan. Kaikki 

ryhmät käyttävät melko tasaisesti kirjan kuvausta. Tämä voi selittyä sillä, että he haluavat tarkistaa 

kirjan sopivuuden mahdollisimman pian sen löytymisen jälkeen, jolloin he voivat arvioida sen, 

sopiiko kirja juuri heidän tarpeisiinsa. Kaunokirjallisuutta 50–69 % lukevat käyttävät eniten 

sisältösivuja sekä kirjavinkkejä. He käyttävät myös eniten pikahakua. 50–69 % kaunokirjallisuutta 

lukevat eivät käytä rajaustyökaluja kovinkaan paljon, mutta katsovat ryhmistä eniten kirjoja. Yli 70 

% kaunokirjallisuutta lukevat suosivat tarkennetun haun vapaasanahakua ja he myös vierailivat 

tuloslistalla eniten, eli hakivat eniten tuloslistoja. Tällä ryhmällä voi olla hyvin selvä näkemys siitä, 

mitä he haluavat lukea, joten he eivät tyydy mihin tahansa tuloslistaan, vaan he tekevät hakuja niin 

pitkään, että sopiva tuloslista tulee esille. Tulosjoukon rajaustyökalut ovat käytössä kaikilla 

ryhmillä, eikä tuloksista ole nähtävillä ryhmää, joka selvästi suosisi niiden käyttöä. 

 

Taulukkoon 13 on koottu vastaajien arviot PIKIn ominaisuuksista ryhmittäin keskiarvoina (ks. 

taulukkoa 13). 

 

Taulukko 13. PIKIn ominaisuudet kaunokirjallisuuden osuuden mukaan/keskiarvot (0 ei käyttänyt…5 erittäin 

hyödyllinen) 

Ominaisuudet 1-49 % 

(n=19) 

50-69 % 

(n=16) 

70% - 

(n=19) 

Kaikki 

(n=54) 

Kirjalistat 3,1 3,3 2,9 3,1 

Samankaltaiset teokset 2,7 3,1 3,2 3,0 

Kommentit ja arvostelut 2,1 2,5 1,7 2,1 

Lainaustilastot 1,7 2,3 2,0 2,0 

Kansikuvat 3,3 3,5 3,2 3,3 

Kirjojen kuvaukset 3,7 3,7 3,3 3,6 

Oma hylly 2,9 2,4 2,4 2,5 

Omat tagit 2,2 2,3 2,0 2,1 

Hakupalkin vaihtoehdot 2,6 2,9 2,8 2,7 

Sisältösivut 2,5 2,9 2,7 2,7 

Kirjavinkit 2,2 2,9 2,6 2,6 

 

Yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevat arvioivat samankaltaiset teokset parhaalla keskiarvolla, vaikka 

he eivät hakutehtävän aikana vierailleet kyseissä pisteessä. Voikin olla, että he ovat huomanneet 

samankaltaisten teosten olemassaolon kirjan teostietosivulla, ja pitäneet ajatuksesta, että asiasanojen 
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mukaan on löydettävissä samankaltaisia teoksia. Kirjavinkit olivat hakutehtävässä käytetyimpiä 50–

69 % kaunokirjallisuutta lukevien ryhmässä, ja he arvioivat ominaisuuden parhaalla arvosanalla 

ryhmien kesken. Vähiten kaunokirjallisuutta eli 1-49 % lukevat katsoivat hakutehtävässä eniten 

kirjojen kuvauksia, ja myös arvioivat sen parhaalla keskiarvolla 50–69 % kaunokirjallisuutta 

lukevien kanssa. 

 

Henkilöt, jotka lukevat kaunokirjallisuutta 50–69 % kaikesta lainatusta aineistosta, arvioivat 

suurimman osan ominaisuuksista parhaalla keskiarvolla. Kirjojen kuvaukset ja kansikuvat saavat 

parhaat arviot kaikista ominaisuuksista. Vähiten hyödyllisiksi arvioidaan lainaustilastot, kommentit 

ja arvostelut sekä omat tagit. Kuten jo edellä olen arvellut, näiden ominaisuuksien vähäinen suosio 

voi johtua niiden uutuudesta: aiemmassa PIKIssä ei ollut olemassa tällaisia ominaisuuksia.  

 

Erittäin paljon eli yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevien henkilöiden keskuudessa samankaltaiset 

teokset saavat ryhmistä parhaan keskiarvon. Paljon kirjallisuutta lukeville onkin varmasti 

miellyttävää löytää helposti samankaltaista kirjallisuutta, kuin josta he ovat aiemmin pitäneet. 

Tällainen recommend-tyyppinen suositteluratkaisu on ehkä tutumpi verkkokirjakaupoista, mutta se 

sopii varmasti myös verkkokirjaston yhteyteen. Tosin PIKIssä suosituksia ei ole yksilöity, vaan 

samankaltaisuus perustuu asiasanoihin. 

 

6.2.4 Ominaisuuksien käyttö ja arviointi luettujen romaanien määrän mukaan 

 

Taulukkoon 14 on koottu ryhmien käyttämät etenemispisteet prosentteina (ks. taulukkoa 14). 
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Taulukko 14. Pisteiden jakaantuminen romaanien määrän mukaan ryhmitellyissä (%)

Pisteet

1-7 kpl 

(n=19)

8-29 kpl 

(n=16)

yli 30 kpl 

n=17)

P1 Pikahaku genre 0,7 0,7 1,6

P2 Pikahaku tekijä tai nimeke 0,7 0,7 3,1

P3 Pikahaku asiasana 2,8 0,0 5,5

P4 Tarkennettu haku vapaasana 9,0 8,6 8,6

P5 Tarkennettu haku asiasana 2,1 4,3 5,5

P6 Tarkennettu haku tekijä 2,8 7,9 3,9

P7 Tarkennettu haku teos 0,7 2,2 1,6

P8 Tarkennettu haku julkaisuvuosi 1,4 2,2 1,6

P9 Tarkennettu haku tagi 3,5 0,7 2,3

P10 Tarkennettu haku kirjastorajaus 6,2 3,6 3,9

P11 Tarkennettu haku aineistolajirajaus 4,1 2,9 2,3

P12 Tarkennettu haku kielirajaus 2,8 0,7 1,6

P13 Tarkennettu haku kategoriarajaus 8,3 5,0 5,5

P14 Tuloslista 19,3 23,0 20,3

P15 Tulosjoukon rajaus kategoria 0,7 1,4 0,8

P16 Tulosjoukon rajaus asiasana 1,4 2,2 5,5

P17 Tulosjoukon rajaus kieli 0,7 2,2 0,0

P18 Tulosjoukon rajaus sarja 0,7 0,0 0,0

P19 Tulosjoukon rajaus kirjasto 0,0 1,4 0,0

P20 Tulosjoukon rajaus aineistolaji 2,1 2,9 0,0

P21 Kirja 21,4 21,6 18,0

P22 Kirjan kuvaus 3,5 0,0 1,6

P23 Saatavuus 0,7 0,0 0,8

P24 Sisältösivut 1,4 2,9 4,7

P25 Kirjavinkit (asiakkaiden tekemät) 1,4 0,7 1,6

P26 Kirjavinkit (kirjastolaisten tekemät) 0,7 1,4 0,0

P27 Tulosjoukon lajittelu tekijä 0,0 0,7 0,0

P28 Tulosjoukon lajittelu relevanssi 0,7 0,0 0,0

P29 Samankaltaiset teokset 0,7 0,0 0,0

Yht. 100,0 100,0 100,0  

 

Vähän romaaneja lukevat (1-7 kpl) käyttävät paljon tarkennetun haun rajaustyökaluja. He siis 

haluavat jo haussa varmistaa tuloslistan oikeellisuuden. He katsovat myös ryhmistä eniten kirjan 

kuvauksia, eli haluavat varmistaa sen, että kirja miellyttää heitä ennen kuin he menevät sitä hyllystä 

katsomaan.  He käyttävät eniten vapaasanahakua, ja rajaavat jo valmiiksi kirjaston, aineistolajin, 

kielen ja kategorian. Muut ryhmät eivät ole näin ahkeria rajaustyökalujen käyttäjiä. Tarkennetun 

haun vapaasanahaun käytössä ei ole suuria eroja ryhmien kesken, mutta vähän romaaneja lukevat 

käyttävät vapaasanahakua hitusen enemmän kuin muut. 

 

8-29 romaania vuodessa lukevat tekevät eniten tekijä-, teos- ja julkaisuvuosihakuja tarkennetussa 

haussa. He saattavat etsiä tietyn kirjailijan tiettynä vuonna ilmestynyttä teosta, tai jonkun tietyn 

teoksen tiettyä painosta.  8-29 romaania vuodessa lukevat henkilöt katsovat ryhmistä eniten kirjoja. 

He myös tulostavat näytölle eniten tuloslistoja. Tuloslistan rajaustyökaluja tämä ryhmä käyttää 

ryhmistä eniten. Heillä on selkeä kuva siitä, millainen kirja heitä miellyttää. Löytääkseen 

miellyttävän teoksen he ovat valmiita tekemään useita hakuja ja tarkastamaan useita kirjoja 

löytääkseen sopivan.  
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Yli 30 romaania vuodessa lukevat käyttävät ryhmistä eniten pikahakuja. He myös suosivat 

sisältösivuja sekä kirjavinkkejä. He ehkä etsivät itselleen uutta luettavaa eri mahdollisuuksia 

käyttämällä. Tarkennetusta hausta he käyttävät ryhmistä eniten asiasanahakua. Tälle ryhmälle 

asiasanat voivat olla tutuimpia, sillä heillä on vahva kirjallinen kompetenssi. Tämä ryhmä myös 

rajaa tuloslistaa eniten asiasanoilla, joten heille asiasanojen käyttö on luonnollista. 

 

Taulukkoon 15 on koottu ryhmien PIKI-ominaisuuksien arviot keskiarvoina (ks. taulukko 15). 

 

Taulukko15. PIKIn ominaisuudet luettujen romaanien määrän mukaan/keskiarvot (0 ei käyttänyt… 5 erittäin 

hyödyllinen) 

Ominaisuudet 1-7 kpl 

(n=19) 

8-29 kpl 

(n=16) 

30 kpl – 

(n=17) 

Kaikki 

(n=52) 

Kirjalistat 3,6 3,2 2,5 3,1 

Samankaltaiset teokset 3,1 2,9 2,8 2,9 

Kommentit ja arvostelut 2,0 2,1 2,1 2,1 

Lainaustilastot 1,7 2,2 1,9 1,9 

Kansikuvat 3,2 3,5 3,1 3,3 

Kirjojen kuvaukset 3,7 3,8 3,2 3,6 

Oma hylly 2,5 2,0 2,8 2,4 

Omat tagit 2,2 1,7 2,2 2,0 

Hakupalkin vaihtoehdot 2,6 2,5 2,9 2,7 

Sisältösivut 2,5 2,9 2,6 2,6 

Kirjavinkit 2,5 2,6 2,7 2,6 

 

Ryhmät arvioivat ominaisuuksia melko tasaisesti, kaikilla ryhmillä on lähes yhtä paljon korkeimpia 

keskiarvoja. Erikoista on, että vaikka etenemispisteiden taulukossa yli 30 romaania vuodessa 

lukevat käyttivät sisältösivuja eniten, ovat kuitenkin 8-29 romaania vuodessa lukevat arvioineet sen 

hyödyllisimmäksi. Kirjavinkit sitä vastoin on arvioitu parhaimmiksi juuri yli 30 romaania vuodessa 

lukevien ryhmässä. Kirjalistoihin ollaan hyvinkin tyytyväisiä 1-7 romaania vuodessa lukevien 

ryhmässä. Heille erilaisten aiheiden ympärille kerätyt listat voivat tuoda uusia ideoita 

lukuelämyksiä varten. He arvostavat myös samankaltaisia teoksia ryhmistä eniten. Voi siis olla, että 

tämän ryhmän on helpompi löytää itselleen uutta luettavaa erilaisten suosittelujen kautta.  

 

 Kirjojen kuvaus saa korkeimman keskiarvon hyödyllisyydestään, ja kansikuvat tulevat heti perässä 

kaikkien keskiarvosta katsottuna. Vähiten arvostetaan lainaustilastoja, kommentteja ja arvosteluja 
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sekä omia tageja. Kuten edellä olen maininnut, tähän voi olla syynä sekä uutuus että outous; 

ominaisuuksia ei ollut olemassa edellisessä PIKIn versiossa, joten niihin tottuminen vie aikaa. 

 

 

6.3 Ryhmien välisten erojen tarkastelua 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen iän, koulutuksen, kaunokirjallisuuden osuuden ja vuodessa luettujen 

romaanien yhteyttä haun kestoon ja tuloksellisuuteen sekä hakijoiden kirjalliseen orientaatioon. 

Muuttujat on valittu suurilta osin sillä perusteella, että niillä on vaikutusta haun lopputulokseen. 

Kirjastokäyntitiheys ja mediasta kaunokirjallisten uutisten seuraaminen vaikuttavat kirjallisuuden 

tuntemiseen. Kirjastossa käydessään asiakkaat tutustuvat kirjaston valikoimaan ja mahdollisesti 

painavat mieleensä mielenkiintoisia romaaneja. Kaunokirjallisten uutisten ja keskustelun 

seuraaminen mediasta lisää henkilön kirjallista kompetenssia, ja hän tuntee paremmin esimerkiksi 

juuri tällä hetkellä huipulla olevat kirjailijat sekä eri kirjallisuuspalkintojen voittajat. PIKIn käytöllä, 

haun kestolla, kirjan arviolla, PIKIn käytön vaikeudella ja pisteiden käytöllä voidaan kaikilla 

ajatella olevan vaikutusta toisiinsa. Mahdollisesti mitä enemmän henkilö käyttää PIKIä, sitä 

helpompi sitä on käyttää, sitä nopeammin hän hakee ja sitä mieluisamman lopputuloksen hän saa. 

 

Keskiarvot ovat kunkin muuttujan arvojen mukaan lasketut, ja arvovälit eivät ole samat kaikissa 

muuttujissa. Kirjastonkäytön arvot vaihtelevat välillä 1 (kerran vuodessa) – 6 (kerran viikossa), 

kaunokirjallisten uutisten seuraaminen mediasta välillä 1 (en lainkaan) – 4 (usein), PIKIn käyttö 

välillä 0 (ei ole käyttänyt) – 3 (usein), kirjan arvio välillä 0 (mieleistä teosta ei löytynyt) – 3 (erittäin 

kiinnostava). Haun kesto on esitetty sekunteina, ja etenemispisteiden käytön keskiarvo on laskettu 

koko ryhmän käyttämien pisteiden perusteella. Yksittäiselle pisteelle ei ole laskettu keskiarvoa. 

PIKIn käytön vaikeus on arvioitu mittarilla 1 (vaikea) tai 2 (helppo). Tämä muuttuja on tulkittu 

käyttäjien vastauksista, sillä vastaukset kysymykseen eivät aina olleet suoria, vaikka 

kysymyksenasettelussa nimenomaan kysyttiin, oliko PIKIn käyttö helppoa vai vaikeaa. 
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Taulukossa 16 on esitetty ikäryhmien keskiarvot (ks. taulukkoa 16). 

 

Taulukko 16. Ikäryhmien keskiarvot (n=53) 

 alle 28-vuotiaat (n=22) 29–39-vuotiaat (n=15) Yli 40-vuotiaat (n=16) 

Kirjastonkäyttö 4,7 4,6 5,3 

Mediasta seuraaminen 2,5 2,9 2,4 

PIKIn käyttö 2,2 2,3 2,2 

Haun kesto 188,9 220,6 253,6 

Kirjan arvio 2,7 2,3 2,4 

PIKIn käytön vaikeus 1,7 1,9 1,6 

Pisteiden käyttö 9,8 8,1 6,1 

 

Yli 40-vuotiaat käyttävät kirjastoa useimmin, ja heidän hakunsa kesto on pisin. Alle 28-vuotiaat 

käyttävät lyhyimmän ajan hakuun, ja ovat tyytyväisimpiä löytämäänsä kirjaan. Alle 28-vuotiaat 

käyttävät haussaan eniten pisteitä, ja yli 40-vuotiaat vähiten. Voidaan siis karkeasti arvioida, että yli 

40-vuotiaat viettävät pidemmän ajan kussakin etenemispisteessä kuin muut ryhmät. 

 

Alle 28-vuotiaiden ryhmässä 1 hakija ei löytänyt PIKIn avulla itselleen miellyttävää romaania. 29–

39-vuotiaiden ryhmässä myös 1 hakija ei löytänyt sopivaa teosta. Yli 40-vuotiaiden ryhmässä 3 

henkilöä ei löytänyt itseään miellyttävää teosta. Suurin osa hakijoista siis löysi itselleen PIKIn 

avulla miellyttävän romaanin. 

 

 Sekä alle 28-vuotiaat että yli 40-vuotiaat ovat käyttäneet PIKIä yhtä paljon. PIKIn käytön 

tiheydellä ei siis ainakaan näissä ryhmissä ole merkitystä siihen, kuinka pitkään haku kestää ja 

kuinka tyytyväisiä löydettyyn kirjaan ollaan. PIKIn käyttö koetaan vaikeimmaksi yli 40-vuotiaiden 

keskuudessa, ja 29–39-vuotiaat kokevat PIKIn käytön helpoimmaksi. Kirjastonkäytöllä, 

kaunokirjallisten uutisten seuraamisella mediasta tai PIKIn käytöllä ei ole nähtävissä suoraa 

vaikutusta haun pituuteen tai PIKIn käytön vaikeuteen tai helppouteen. 

 

Taulukkoon 17 on koottu koulutusryhmien keskiarvot (ks. taulukkoa 17). 

 

 

 

 

 



60 

 

Taulukko 17. Koulutusryhmien keskiarvot (n=57) 

 Perusk.+ammattik. 

(n=17) 

Yliopp.+opistotaso 

(n=18) 

Korkeakoulututk. 

(n=22) 

Kirjastonkäyttö 4,4 4,9 5,1 

Mediasta seuraaminen 2,4 2,3 3,1 

PIKIn käyttö 2,1 2,1 2,4 

Haun kesto 197,9 231,4 218,9 

Kirjan arvio 2,4 2,4 2,6 

PIKIn käytön vaikeus 1,9 1,5 1,7 

Pisteiden käyttö 7,1 9,1 7,9 

 

Ylioppilastutkinnon ja opistotason tutkinnon suorittaneet käyttävät eniten aikaa hakuunsa, ja he 

myös käyttävät eniten pisteitä hakunsa aikana. Alimmin koulutetut käyttävät vähiten aikaa 

hakuunsa ja myös vähiten pisteitä hakunsa aikana. He kokevat PIKIn käytön ryhmistä 

helpoimmaksi. Korkeimmin koulutetut ovat ahkerimpia PIKIn käyttäjiä, kirjastossa kävijöitä sekä 

mediasta seuraajia. He ovat myös tyytyväisimpiä löytämäänsä kirjaan, ja käyttävät sen hakemiseen 

enemmän aikaa ja pisteitä kuin alimmin koulutetut, mutta vähemmän kuin ylioppilastutkinnon tai 

opistotason tutkinnon suorittaneet. 

 

Alimmin koulutettujen ryhmässä kaikki hakijat löysivät itselleen miellyttävän romaanin. 

Ylioppilastutkinnon tai opistotasoisen koulutuksen suorittaneiden ryhmässä kaksi henkilöä ei 

löytänyt itselleen mieluisaa teosta. Korkeimmin koulutettujen ryhmässä 3 henkilöä ei löytänyt 

miellyttävää romaania. Ryhmässä oli siis määrällisesti eniten henkilöitä, joiden haku ei onnistunut, 

mutta tästä huolimatta korkeimmin koulutetut olivat tyytyväisimpiä löytämiinsä kirjoihin. 

 

 Näissä ryhmissä PIKIn aiemmalla käytöllä voidaan olettaa olevan vaikutusta siihen, kuinka 

tyytyväisiä haun lopputulokseen ollaan. Eniten PIKIä käyttäneet ovat tyytyväisimpiä löytämäänsä 

kirjaan. Haun kestoon PIKIn käytöllä ei nähtävästi ole merkitystä. Myös kaunokirjallisen 

keskustelun seuraaminen mediasta sekä kirjastonkäyttö voivat vaikuttaa miellyttävän teoksen 

löytymiseen. Henkilöillä, jotka kuuluvat tähän ryhmään, voi olla selkeä käsitys siitä, millaisesta 

kirjallisuudesta he pitävät, jolloin he eivät edes valitse itselleen sellaista kirjaa haun päätteeksi, jota 

he eivät lukisi missään tilanteessa. 

 

Taulukkoon 18 on koottu kaunokirjallisuuden osuuden mukaan ryhmiteltyjen henkilöiden 

keskiarvot (ks. taulukkoa 18). 
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Taulukko 18. Kaunokirjallisuuden osuuden mukaan ryhmiteltyjen keskiarvot (n=54) 

 1-49 % (n=19) 50-69 % (n=16) yli 70 % (n=19) 

Kirjastonkäyttö 4,7 5,2 5,0 

Mediasta seuraaminen 2,3 2,9 3,0 

PIKIn käyttö 2,0 2,4 2,4 

Haun kesto 237,8 240,9 192,6 

Kirjan arvio 2,5 2,4 2,6 

PIKIn käytön vaikeus 1,6 1,7 1,8 

Pisteiden käyttö 9,0 8,6 6,6 

 

1-49 % kaunokirjallisuutta lukevat käyttivät haussaan eniten pisteitä ja kokivat PIKIn käytön 

vaikeimpana. 50–69 % kaunokirjallisuutta lukevat käyttävät eniten kirjastoa näistä ryhmistä,  he 

käyttävät eniten aikaa hakuun, ja käyttävät PIKIä yhtä usein kuin yli 70 % kaunokirjallisuutta 

lukevat. Yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevat käyttivät hakuun vähiten aikaa ja pisteitä sekä kokivat 

PIKIn helpoimmaksi käyttää näistä ryhmistä. He olivat myös tyytyväisimpiä löytämiinsä kirjoihin.  

 

1-49 % kaunokirjallisuutta lukevista henkilöistä kaksi vastaajaa ei löytänyt itselleen miellyttävää 

romaania. 50–69 % kaunokirjallisuutta lukevista henkilöistä myöskään kaksi vastaajaa ei löytänyt 

mieluista teosta. Yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevista henkilöistä ainoastaan yksi henkilö ei 

löytänyt mieluista romaania luettavakseen.  

 

Yli 70 % kaunokirjallisuutta lukevien ryhmä seuraa eniten kaunokirjallisia uutisia mediasta. Heillä 

on siis hyvät tiedot siitä, millaista kirjallisuutta julkaistaan ja millainen kirjallisuus heitä kiinnostaa. 

Kiinnostuneisuus kaunokirjalliseen uutisointiin voi parantaa haun laatua, sillä silloin hakijat ehkä 

osaavat katsoa jo valmiiksi kirjoista, ovatko ne lukemisen arvoisia ja siten ovat myös 

tyytyväisimpiä löytämiinsä kirjoihin. 

 

Taulukkoon 19 on koottu hakijoiden keskiarvot vuodessa luettujen romaanien määrän mukaan (ks. 

taulukkoa 19). 
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Taulukko 19. Vuodessa luettujen romaanien määrän mukaan ryhmiteltyjen keskiarvot (n=52) 

 1-7 kpl (n=19) 8-29 kpl (n=16) Yli 30 kpl (n=17) 

Kirjastonkäyttö 4,5 4,7 5,7 

Mediasta seuraaminen 2,3 2,6 3,3 

PIKIn käyttö 2,0 2,3 2,4 

Haun kesto 227,5 210,8 232,6 

Kirjan arvio 2,5 2,6 2,3 

PIKIn käytön vaikeus 1,8 1,8 1,5 

Pisteiden käyttö 7,6 8,7 7,5 

 

Yli 30 romaania vuodessa lukevat ovat aktiivisimpia kirjastossa kävijöitä sekä kaunokirjallisten 

uutisten seuraajia. He ovat käyttäneet ryhmistä eniten PIKIä. Kuitenkin he kokevat PIKIn käytön 

vaikeimmaksi ryhmistä. Ehkä juuri tämän vuoksi heidän hakunsa kestää kauimmin, vaikka he 

käyttävät vähiten pisteitä ryhmien kesken. He ovat myös tyytymättömimpiä löytämiinsä kirjoihin. 

8-29 romaania vuodessa lukevat käyttävät hakuun vähiten aikaa, mutta ehtivät käyttää eniten 

pisteitä haun aikana. He ovat myös tyytyväisimpiä löytämiinsä kirjoihin. Heillä, samoin kuin 1-7 

romaania vuodessa lukevilla, PIKIn käytössä ei ole ongelmia, he pitävät sitä melko helppona 

käyttää. 

 

1-7 romaania vuodessa lukevista yksi henkilö ei löytänyt itselleen mieluisaa luettavaa. 8-29 

romaania vuodessa lukevista yksi henkilö ei löytänyt itseään miellyttävää romaania. Yli 30 

romaania vuodessa lukevista kolme henkilöä ei löytänyt itseään miellyttävää luettavaa PIKIn avulla. 

 

Haun lopputuloksen kannalta ei tässäkään ryhmässä näyttäisi olevan merkitystä sillä, ovatko 

henkilöt käyttäneet PIKIä kuinka paljon aikaisemmin, kuinka paljon he seuraavat kaunokirjallisia 

uutisia tai käyttävät kirjaston palveluja. Enemmän näyttää olevan merkitystä sillä, kuinka paljon 

pisteitä he käyttävät haun aikana: 8-29 romaania vuodessa lukevat käyttivät hakuunsa lyhyimmän 

ajan, mutta ehtivät siinä ajassa käyttää keskimäärin enemmän pisteitä kuin muut ryhmät, ja he olivat 

tyytyväisimpiä löytämäänsä kirjaan. Laaja kartoitus voi siis auttaa haun lopputuloksen 

onnistumiseen. 

 

Kokonaisuutena kaikista kategorioista ja ryhmistä voidaan miettiä sitä, kumpi on hakijan kannalta 

parempi, pitkä vai lyhyt haku. Sitä voidaan miettiä tehokkuuden kautta: mikäli hakija lyhyessä 

ajassa käy läpi useita pisteitä, hän käyttää kattavasti erilaisia PIKIn ominaisuuksia ja kykenee 

käyttämään PIKIä nopeasti ja tehokkaasti. Jos taas hakija käyttää hakuun paljon aikaa ja ajan 
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puitteissa vierailee vain muutamassa pisteessä, ei haku ole kovin tehokas eikä PIKI-verkkokirjasto 

välttämättä tällöin palvele kyseistä asiakasta kovin hyvin. Toisaalta haun pidempi kesto ja pisteiden 

vähempi käyttö voi merkitä haun tarkkuuden onnistumista: hakijat haluavat tarkastella löytämiään 

teoksia pidemmän aikaa, sillä jos haku on onnistunut, useammat kirjat tuloslistalla voivat olla 

mielekkäitä. 

 

Se, miten hakijan oma historia vaikuttaa haun onnistumiseen, on oma lukunsa. On oletettavaa, että 

mitä enemmän PIKI-verkkokirjastoa hakija on käyttänyt, sitä paremmin hän sitä myös osaa käyttää. 

Tämä ei kuitenkaan ole aukoton teoria. PIKIn epävarma toiminta ja sen epäluotettavuus esimerkiksi 

kaikkien kirjojen löytymisessä tuo käyttäjälle mukanaan epävarmuutta ja epämiellyttävän 

käyttökokemuksen. Tällöin henkilön suhtautuminen PIKIn apuun voi muuttua, ja hänen asenteensa 

voi vaikuttaa haun lopputulokseen radikaalisti: mikäli hakija on päättänyt, ettei PIKI toimi niin kuin 

hän haluaisi sen toimivan, ei hän edes yritä käyttää PIKIä kunnolla. Tästä asenteen vaikutuksesta 

PIKIn käyttöön ja arvostukseen puhun seuraavassa luvussa, jossa käyn läpi tutkimukseen 

osallistuneiden sanallisia arvioita PIKIstä sekä heidän suhtautumistaan siihen. 
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7. KESKUSTELUA JÄRJESTELMÄN UUDISTUKSESTA: RISUT JA RUUSUT 

 

Tässä luvussa käyn läpi asiakkaiden asennoitumista verkkokirjastoa kohtaan. Asennoitumiset olen 

päätellyt asiakkaiden kirjoittamista vastauksista kyselylomakkeen (liite 1) kysymykseen: mitä 

mieltä olet nykyisestä verkkokirjastosta. Olen myös katsonut hakijoiden vastausta kysymykseen, 

jossa pyydettiin kertomaan, oliko PIKIn käyttö helppoa vai vaikeaa ja perustelemaan se lyhyesti. 

Osa ihmisistä oli tässäkin kohdassa esittänyt mielipiteitään, joten on relevanttia tuoda esille myös 

näitä mielipiteitä. 

 

Asiakkaiden asennetta PIKIä kohtaan olen arvioinut neliportaisella asteikolla: 0 (arvoa ei ole), 1 

(kielteinen), 2 (neutraali) ja 3 (positiivinen). Arvon 0 ovat saaneet henkilöt, jotka olivat jättäneet 

vastaamatta kyselylomakkeen kysymykseen ”mitä mieltä olet nykyisestä verkkokirjastosta”. 

Luonnollisesti henkilöt, jotka eivät olleet käyttäneet PIKI-verkkokirjastoa aikaisemmin, eivät 

vastanneet kysymykseen, sillä heillä ei ollut aiempaa kokemusta verkkokirjastosta. Jotkut henkilöt, 

jotka olivat käyttäneet järjestelmää, eivät olleet esittäneet mielipidettään, joten heillekin jouduin 

antamaan arvon 0. Arvon 1 ovat saaneet henkilöt, joiden asenne verkkokirjastoa kohtaan on 

kielteinen. He voivat mielipiteessään sanoa jotakin positiivistakin, mutta mikäli mielipiteen 

yleisilme on negatiivinen, ovat he saaneet arvon 1. 

 

”Sekava, vaikea, monimutkainen. Menee taviksen ymmärryksen yli monessa 

kohdassa. Kirjastoihmisen helpompi käyttää mutta tarkoitus kai olisi palvella 

asiakkaita” 

Nainen, 49 vuotta 

 

Arvon 2 eli neutraalin ovat saaneet ne henkilöt, joiden mielipiteen yleisilme oli kielteisen ja 

positiivisen rajamailla. Siitä ei ollut luettavissa hyvää eikä pahaa, tai vaihtoehtoisesti sekä kielteinen 

että negatiivinen olivat tasapainossa keskenään, jolloin yleisilmeeksi tuli hyvin neutraali näkemys 

verkkokirjastosta. 

 

”Perustoimiva hakukone. Syvempien ja tarkempien hakujen tekeminen ei 

todennäköisesti onnistu kaikilta” 

Mies, 32 vuotta 

 

Arvon 3 eli positiivisen ovat saaneet henkilöt, joiden mielipiteen yleisilme on selvästi positiivinen. 
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”Monipuolinen, helppo käyttää”. 

Mies, 20 vuotta 

 

Laskin asennoitumisen keskiarvon koko joukolle. Henkilöt, jotka eivät olleet vastanneet 

kysymykseen ja täten saivat arvon 0, on jätetty pois keskiarvosta. 

 

Keskiarvoksi muutettuna henkilöiden asenne PIKIin on 2,3 eli positiivisesti värittynyt. Henkilöt 

saattoivat aluksi olla kielteisellä kannalla PIKIä kohtaan, mutta hakutehtävän jälkeen he olivatkin 

muuttaneet mielensä PIKIn suhteen. Osa henkilöistä ei ollut tutustunut PIKIn tähän versioon ennen 

tutkimustani. 

 

”En ole aikaisemmin käyttänyt, mutta aion ehdottomasti käyttää jatkossa. Tulee 

todella tarpeeseen. En tiennyt, että voi käyttää hakuammuntaan, luulin, että pitää aina 

tietää kirjailijan tai kirjan nimi haun suorittamiseen.” 

Nainen, 31 vuotta 

 

 

Kritiikkiäkin annettiin reilulla kädellä. Eniten haukkuja PIKI-verkkokirjasto saa epävarmasta 

toiminnastaan sekä sekavan oloisesta ulkonäöstään. Myös jotkut ominaisuudet olivat joidenkin 

käyttäjien mielestä huonoja. Verkkokirjaston ulkonäkö ei välttämättä ole kaikkien silmään kaikkein 

selkein, eikä ulkonäkö voi koskaan miellyttää kaikkia. Kuitenkin esimerkiksi joidenkin 

ominaisuuksien ”piiloutuminen” sivuston ulkonäön sekaan ei palvele asiakkaita. Osa asiakkaista 

kyseli hakutehtävän alussa kirjautumisen tarpeellisuutta. Kirjautumiskentät sijaitsevat heti 

etusivulla, joten asiakkaille saattoi välittömästi tulla tunne, että kirjautuminen on pakollista, jotta 

verkkokirjastoa voi käyttää. 

 

”—Kuvaus-nappi huono, vois olla boxissa jossain siinä lähellä jos lyhyt [kuvaus] tai 

jos pitkä, niin vaikka alkupätkä ja sitten ’näytä lisää’” 

Mies, 28 vuotta 

 

”[Saatavuudesta:] Mä en oo koskaan osannu mennä enää tästä eteenpäin, että missä se 

kirja on. Nykyinen versio on vaikeaselkoisempi kuin entinen.” 

Nainen, 47 vuotta 

 

”Kankea, vaikeaselkoinen, hankala käyttää, epävakaa=ei toimi, ei aukea. Hankala 

tietää onko kirja paikalla kirjastossa.” 

Nainen, 37 vuotta 

 

”Jos ei ole nimi tai tekijä tiedossa voi olla vaikeata jos ei tiedä että katkaisumerkki on 

? tai *. Vanha PIKI parempi.” 

Mies, 53 vuotta 
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Edellisistä kommenteista näkee, että tiettyjen linkkien sijoittelu PIKI-verkkokirjastossa ei toimi 

kaikkien käyttäjien kohdalla. Eräs tutkimukseen osallistunut henkilö oli huomannut Kuvaus-linkin, 

mutta oli luullut sen tarkoittavan kirjastoluokan kuvausta, sillä linkki sijaitsi kirjastoluokan alla. 

Samoin saatavuus on käyttäjälle usean klikkauksen päässä, ja vanhaan PIKIin tottuneille käyttäjille 

voi olla vaikeaa ymmärtää, miten nykyisen saatavuuden saa näkyviin. 

 

Eniten kommenteissa toistuivat vertailut edelliseen verkkokirjastoon. Tämä voidaan nähdä 

osoituksena muutosvastarinnasta. Uuden PIKIn taival on ollut myös kovin kivinen ja karu, 

käyttöongelmat ja katkokset ovat vaikuttaneet ihmisten mielipiteisiin rajustikin. Karrikoiden 

voidaan sanoa asiakkaiden ajattelevan, että koska edellinen PIKI toimi tilanteessa kuin tilanteessa, 

ja uusi PIKI ei toimikaan samalla varmuudella, on uusi PIKI huono. Asiakkaat eivät välttämättä näe 

sitä, että uusi PIKI on enemmän kuin pelkkä hakukone, ja koska uudessa PIKIssä on ns. enemmän 

liikkuvia osia, on se myös herkempi erilaisille katkoksille ja ongelmille.  

 

”En ole vielä tottunut uuteen verkkokirjastoon, vanhempi tuntui paremmalta. Tosin 

tämä on lähinnä tottumiskysymys. Uuden verkkokirjaston käyttäjälähtöisyys tuntuu 

lupaavalta.” 

Mies, 28 vuotta 

 

”Uusi versio ei mielestäni yhtä käytännöllinen ja toimiva kuin vanha. Vanha oli 

nopeampi ja helpompi.” 

Mies, 19 vuotta 

 

”Se on hyödyllinen ja monipuolinen, uudistus oli kuitenkin mielestäni huononnus. 

Uusi PIKI on mielestäni aikaisempaa sekavampi.” 

Nainen, ei ikää mainittu 

 

”Nykyinen järjestelmä on erittäin huono. Kirjaluokka pitäisi olla omana kategoriana. 

Ilmestymisvuosi pitäisi olla omana kategoriana. Osan numero pitäisi olla omana 

kategoriana. Pisteytykset häpäisevät kirjallisuutta ja keskittävät lainausta. Järjestelmä 

on käyttökelvoton.” 

Mies, 62 vuotta 

 

Haun ominaisuuksiin ja käyttämiseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Erityisesti pisteytykset, 

kansikuvat ja kuvaukset keräsivät kiitosta. Erilaisia parannusehdotuksiakin toivottiin, muun muassa 

genreittäin tehtyjä suosittelulistoja ja kirjallisuuspalkintoihin perustuvaa hakua toivottiin. Osa 

käyttäjistä toivoi myös mahdollisuutta kustomoida sivustoa oman mielen mukaan. 

 

”Ei viitsi ottaa mitään sellaista kirjaa, jota ei oo arvosteltu… päätöstä helpotti kirjasta 

annettu tähtiarviointimittari.” 

Mies, 28 vuotta 

 

”Kaikki hakemiseen tarvittava löytyy sivuilta mukavan helposti ja näkyvästi.” 

Nainen, 28 vuotta 
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”Olisi kiva, jos suositeltavaa luettavaa tarjottaisiin esim. genren perusteella. 

[Hakeminen oli] Vaikeahkoa; yritin etsiä sanalla ’sci-fi’ monestakin eri hakukentästä, 

mutta haku ei oikein toiminut.” 

Mies, 24 vuotta 

 

”Vaikka ohjelma on vieras se on tehty helpoksi käyttää. Tosin kaikkia ohjelman 

ominaisuuksia en tiennyt edes olevan.” 

Nainen, 27 vuotta 

 

”Tosi helppo ja selkeä käyttää, kätevä, kun kuvaukset näkee suoraan kirjasta, ei 

tarvitse googlettaa.” 

Nainen, 23 vuotta 

 

”Visuaalisesti ruma ja hieman kankea käyttää mutta ajaa asiansa… kirjojen 

kategorisointi esim. kirjallisuuspalkintojen perusteella olisi mukava lisä.” 

Mies, 32 vuotta 

 

 

Muutenkin verkkokirjasto keräsi positiivista palautetta. Mukana saattoi olla osin negatiivistakin 

palautetta, mutta kehuja keräsivät erityisesti kansikuvien olemassaolo sekä kuvausten näkyminen 

kirjojen tietojen yhteydessä. Voi olla, että enemmän internetin ja erilaisten verkkosivustojen kanssa 

aikaansa viettäneiden ihmisten on helpompi tottua uuden PIKIn ulkonäköön ja toimintaan kuin 

sellaisten henkilöiden, jotka käyttävät internetiä vähemmän ja ovat tottumattomampia esimerkiksi 

erilaisten verkkokirjakauppojen ulkonäköön ja toimintaan.  

 

”HYVÄ! Apuna kirjallisuuden etsimisessä. Tarkistan usein onko haluamani kirja 

paikalla ennen kuin edes lähden kirjastoon. Teen myös varauksia usein, myös siirtona 

toisista kirjastoista. PIKI helpottaa huomattavasti elämää.” 

Nainen, 21 vuotta 

 

”Hyvät sivut, helppo käyttää, usein toimintahäiriöitä.” 

Nainen, 32 vuotta 

 

”Raikas, kansikuvat hyvät, tiedot löytyvät ok. Liikaa käyttökatkoja + 

toimimattomuutta, hakuvirheitäkin. Sisältösivut plussaa!” 

Nainen, 38 vuotta 

 

”Hyödyllinen keino etsiä tarvitsemiaan kirjoja. Toiminnassa olen välillä havainnut 

ongelmia, jotka luultavasti johtuvat palvelimen ruuhkautumisesta. On hienoa, että 

verkkokirjastosta näkee jo kotona, onko tarvittava kirja saatavilla, eikä tarvitse lähteä 

”turhaan” käymään kirjastossa.” 

Nainen, 23 vuotta 

 

Pääsääntöisesti pelkästään huonoa palautetta tuli todella vähän. Vaikka ihmiset saattoivat olla 

tyytymättömiä ja jopa vihaisia PIKI-verkkokirjastoa kohtaan, löysivät he silti jotakin positiivista. 

Kuitenkin oli muutama henkilö, joilla ei ollut mitään positiivista sanottavaa. Näille henkilöille oli 
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mahdollisesti osunut kohdalle liian monta epäonnistunutta verkkokirjastossa käyntiä, joten heidän 

mielipiteensä verkkokirjastosta on äärimmäisen negatiivinen. 

 

”Sekava, kirjautuminen hankalaa, hakukriteerien syöttö vaikeaa.” 

Nainen, 55 vuotta 

 

 

”Näyttää kivalta ja raikkaalta, mutta ei toimi. Epäluotettavuus vaivaa, haut eivät löydä 

kaikkea aineistoa, varaukset eivät usein onnistu jne. Mielestäni verkkokirjaston on 

huono juuri toimimattomuuden takia. Olisi pitänyt varmistaa toiminta ja koekäyttää 

enemmän.” 

Nainen, 29 vuotta 

 

Ihmiset pyrkivät vaistomaisesti vastustamaan kaikkea uutta. Lehtovirran (2006) pro gradu-

tutkielmassa, joka käsitteli edellistä PIKI-verkkokirjaston muuttumista, on huomattavissa 

samankaltaisia palautteita. Ihmiset ovat valittaneet verkkokirjaston ulkonäöstä ja toimintahäiriöistä. 

Myös kirjautumisongelmia on ollut olemassa jo edellisen PIKIn aikaan. Ominaisuuksien osalta 

edellisen PIKIn uudistuksen yhteydessä kävi samoin kuin tämänkin tutkimuksen yhteydessä, eli 

ihmiset huomasivat ominaisuuksien olemassaolon vasta kyselyn yhteydessä. Jo Lehtovirran 

tutkimuksessa esille tuli ihmisten kaipuu kuvausten perään, ja tämä ominaisuus onkin nyt saatu 

osaksi PIKI-verkkokirjastoa.  

 

Ei voida sanoa, että uuden PIKIn toiminta on ihanteellista ja kaikkia asiakkaita tyydyttävää, mutta 

on otettava huomioon se seikka, että Pirkanmaan kunnat joutuivat ns. uudisraivaajan asemaan 

tämän uuden järjestelmän kanssa. Vaikeuksia on ollut ja tulee olemaan, mutta toivottavasti niistä 

päästään eroon vähitellen ja niiden vaikutus pienenee. On kuitenkin tärkeää tuoda esille asiakkaiden 

sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset ja kommentit, jotta verkkokirjastoa pystytään 

kehittämään entistä enemmän parempaan suuntaan. 

 

Hyvää PIKI-verkkokirjastossa ovat sen uudet ominaisuudet, kuvaus ja kansikuvat. Myös 

seutuvarausten tekemisen helppoutta kiiteltiin. Kritiikkiä tuli eniten käyttökatkoksista ja 

epäselvyyksistä sivustoilla. Monet asiakkaat eivät hakutehtävän aikana ymmärtäneet, että etusivulla 

on olemassa pikahaku kirjastojen tietokannoista, vaan he luulivat sen olevan sivustolta hakemiseen 

tarkoitettu hakupalkki, jolla voi etsiä esimerkiksi sivustoilla sijaitsevia ohjeita tai muita vastaavia. 

Myös saatavuuden hankalasta löytymisestä tuli useita mainintoja.  
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8. YHTEENVETO SEKÄ JATKOTUTKIMUSIDEAT 

 

Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt PIKI-verkkokirjastoa ja sen mahdollisuuksia apuvälineenä 

kaunokirjallisuuden hakemisessa. Kävin läpi myös ihmisten mielipiteitä verkkokirjastosta ja sen 

ominaisuuksista, sekä eri muuttujien vaikutusta haun onnistumiseen. Tutkimuksen alussa esitin 

tutkimuskysymykseni, joka on: missä määrin PIKI-verkkokirjasto on hyödyllinen apuväline hyvän 

luettavan etsimiseen. Jaoin tätä kysymystä pienempiin osiin: 

 

1. Auttaako PIKI-verkkokirjasto käyttäjää löytämään hyviä romaaneja? 

2. Onko verkkokirjasto helppo ja selkeä käyttää? 

3. Miten käyttäjä kokee PIKIn käyttämisen? 

 

PIKI-verkkokirjasto hyödyttää hakijoita eri tavoin. Kansikuvat ja kuvaukset ovat hakijoiden 

mielestä hyödyllisiä, sillä niiden avulla voi jo haun yhteydessä päätellä, onko kirja kiinnostava. 

Erilaiset interaktiiviset ominaisuudet, kuten kommentit, arvostelut ja tagit eli asiakkaiden luoma 

avainsanoitus taas olivat vielä tässä vaiheessa hakijoille vieraita ja ilmeisesti siksi ne jäivät hyvin 

vähälle käytölle. 

 

Informanttien hakutavat vastasivat edellisten tutkimusten (esim. Saarti 1996) tuloksia. Kirjastossa 

kävijät suosivat haeskelua, tekijän ja nimekkeen mukaan etsimistä sekä palautushyllyn katselua. 

Kirjastossa käynti voidaan kokea rauhoittumisen hetkenä, jolloin ei haluta pitää kiirettä. Toisaalta, 

jos henkilöllä on kiire, hän todennäköisesti tarkistaa verkkokirjastosta teoksen paikallaolon jo ennen 

kirjastoon lähtöä. Tällaisen kuvan asiakkaiden vastauksista kyselomakkeen kysymyksiin sai.  

 

Ainoastaan 5 henkilöä 58 tutkimukseen osallistuneista ei löytänyt itselleen mieluisaa luettavaa 

PIKI-verkkokirjaston avulla. Hakijat, jotka löysivät itselleen kirjan, olivat pääasiallisesti erittäin 

tyytyväisiä löytöönsä. Voidaan siis katsoa, että PIKI-verkkokirjastoa käyttämällä on mahdollista 

löytää itselleen hyvää luettavaa, ja PIKIn käyttö voi auttaa lukijaa löytämään itselleen sellaista 

luettavaa, jota hän ei aikaisemmin olisi muuten löytänyt. Useat informantit sanoivat kyselyn 

päätyttyä, etteivät he olisi ilman kyselyä tutustuneet verkkokirjastoon, ja että nyt he osaavat käyttää 

verkkokirjastoa myös hakuammuntaan. 
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Lähes kaikissa kategorioissa on nähtävillä käytettyjen pisteiden suhde löydetyn kirjan arvioon. Mitä 

useampia pisteitä hakija haun aikana käytti, sitä tyytyväisempi hän kirjaan oli. Kahdessa 

kategoriassa, iän ja romaanien määrän mukaan jaotelluissa, on nähtävissä myös ajankäytön suhde 

edellä mainittuihin. Näissä kahdessa kategoriassa ne henkilöt, jotka käyttivät hakuunsa vähiten 

aikaa, mutta eniten pisteitä, olivat tyytyväisimpiä löytämiinsä kirjoihin. 

 

Kuten luvussa 7 tuli esille, verkkokirjaston käytettävyydessä on vielä parantamisen varaa. 

Käyttökatkokset ja epävarma toiminta lisäävät käyttäjien vastarintaa. Sivusto on joillekin käyttäjille 

epäselvä, ja tietyt ominaisuudet, esimerkiksi kuvaus ja pikahaku piiloutuvat herkästi tottumattoman 

käyttäjän silmältä. Rajaustyökalujen käyttö on uutta ja erilaista verrattuna vanhaan 

verkkokirjastoon, joten näiden työkalujen löytyminen ja käyttö on vielä osalta käyttäjistä 

harjoittelun alla. Käyttäjiä tulisi rohkaista käyttämään PIKIä muuhunkin kuin vain suoraan hakuun, 

jolloin PIKIn kaikki hakuominaisuudet pääsisivät kunnolla esille. Sisältösivujen laajeneminen ja 

aihepiirien lisääntyminen rohkaisee käyttäjiä tarttumaan uudenlaiseen kirjallisuuteen ja 

laajentamaan omaa kirjallista kenttäänsä. 

 

Myös suosituimpien ominaisuuksien kärkipää edusti aikaisempien tutkimusten, kuten Rossin 

(1998), Hahdon (2010) ja Penttisen (2007), tulosten jakaumaa. Mainitsemissani tutkimuksissa 

asiakkaat olivat kertoneet heille kirjavalinnassa tärkeistä ominaisuuksista, ja omissa tuloksissani 

hyödyllisimmiksi ominaisuuksiksi tulivat kansikuva, kuvaus ja kirjalistat. Kansikuvien ja kuvausten 

perusteella kirjavalinnan tekeminen helpottuu, sillä näiden ominaisuuksien avulla kirjan sopivuuden 

itselleen pystyy tarkistamaan ilman, että fyysistä kirjaa välttämättä tarvitsee etsiä. Mikäli teos ei ole 

kiinnostava, ei käyttäjältä ole mennyt turhaan aikaa epäsopivan kirjan etsimiseen hyllystä ja sen 

toteamiseen epäsopivaksi. Kirjalistoilta taas käyttäjät löytävät itselleen uutta luettavaa, johon he 

eivät välttämättä muussa tilanteessa olisi törmänneet. 

 

On huomattava, että kaikki ominaisuudet eivät voi aina miellyttää kaikkia. Osa informanteista piti 

esimerkiksi kansikuvia loistavana lisäyksenä, toisten mielestä kansikuvat veivät turhan paljon tilaa 

tuloslistalta. Toisia käyttäjiä harmitti se, ettei tuloslistan yhdellä sivulla näkyvää hakutulosten 

määrää voinut muuttaa, ja oli tyydyttävä automaattisesti asetettuun kymmenen hakutuloksen 

esittämiseen. Olisikin siis käyttäjäystävällistä, mikäli verkkokirjastoon tulisi mahdollisuus piilottaa 

kansikuvat hakutuloslistalta ja esittää hakutulokset näin ”riisuttuna” versiona, ja että käyttäjän olisi 

itse mahdollista määritellä, kuinka monta hakutulosta yhdellä sivulla esitetään. Myös suosittelua 

voitaisiin parantaa ja yksilöidä: PIKI-verkkokirjastoon on kirjauduttava, mikäli haluaa varata kirjoja 

tai tarkistaa lainojaan. Olisikin hienoa, mikäli käyttäjä kirjautuessaan saisi suosittelulistan teoksista, 
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jotka häntä voisivat kiinnostaa. Lista voisi perustua lainaustietoihin tai käyttäjän tekemiin 

arvosteluihin tai omaan hyllyyn siirrettyihin teoksiin. Asiasanojen ja tekijöiden samankaltaisuudella 

listoja olisi suhteellisen helppo muodostaa. Tällainen ominaisuus voisi palvella käyttäjiä vielä 

paremmin. Asiakasystävällistä olisi myös se, mikäli käyttäjän olisi mahdollista omissa tiedoissaan 

valita ns. kotikirjasto, eli kirjasto jonka kokoelmia asiakas käyttää useimmin. Tällöin tämä 

kotikirjasto olisi esimerkiksi varausten teossa jo valmiiksi valittuna, ja jos asiakas haluaisikin 

varauksensa noutopaikaksi toisen kirjaston, voisi kotikirjaston tilalle valita toisen kirjaston. 

 

Pääsääntöisesti käyttäjien PIKI-kokemus on positiivisesti värittynyt, eli pahin muutosvastarinta on 

ohi. PIKI-verkkokirjastossa on paljon hyvääkin, mutta vaikean alkutaipaleen aikana se on jäänyt 

monilta huomaamatta. Mitä sujuvammin PIKI-verkkokirjaston käyttö alkaa käyttäjiltä sujua, sitä 

parempia kokemuksia siitä saadaan. Vuoden 2011 syyskuun alussa pidetyssä PIKI-

verkkokirjastopäivässä Pirkanmaan kirjastot tarjosivat halukkaille opastusta PIKI-verkkokirjaston 

käyttöön. Päivän aikana huomattiin, että ihmisten mielipiteet verkkokirjastosta muuttuivat heti, kun 

heitä neuvottiin sen käytössä. Tämän efektin olin huomannut jo toukokuussa aineistoa kerätessäni. 

Ihmiset siis kaipaavat apua ja neuvontaa verkkokirjaston käytössä sen erilaisen käyttöliittymän 

vuoksi. Varsinkin vanhemmalle väestölle verkkokirjaston käyttö voi olla hankalaa. Tulosteni 

mukaan yli 40-vuotiaiden ryhmässä hakuaika oli pidempi kuin muilla ryhmillä, ja he ehtivät käyttää 

hakunsa aikana vähiten pisteitä muihin ryhmiin verrattuna. He myös kokivat PIKI-verkkokirjaston 

käytön vaikeimpana. Nuoremmille erilaiset verkkopalvelut hakuineen ja arvosteluineen ovat 

tutumpia verkkokirjakauppojen ja muiden samantyyppisten palveluiden kautta. 

 

Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää täysin koskemaan koko käyttäjäkuntaa otoksen pienuuden 

takia. Tämä ei kuitenkaan vähennä tulosten arvoa. Tutkimuksessa on mukana ihmisiä eri ikä- ja 

koulutusryhmistä sekä eri paikkakunnilta. Informantit siis edustavat käyttäjäkuntaa pienemmässä 

mittakaavassa. Huomionarvoista on myös se, että kyseessä on pro gradu-tutkimus, jolloin 

mahdollisuudet suurempaan tarkasteluun ovat resurssien ulkopuolella. Tämän tutkimuksen teko ei 

kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, että aiheesta tehtäisiin laajempi jatkotutkimus. Tutkimus 

voitaisiin suorittaa muutaman vuoden päästä, kun tilanteen PIKI-verkkokirjaston kannalta voisi 

olettaa olevan tasaantunut. Tällöin voitaisiin tarkastella ihmisten asenteita uudesta näkökulmasta, 

sillä siirtymä vanhasta PIKI-verkkokirjastosta uuteen ei olisi enää niin tuoreena ihmisten mielissä. 

Myös nykyiset vaikeudet toimivuuden kanssa olisi oletettavasti korjattu. 
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Liite 1. Kyselylomake 

 

TAUSTATIEDOT 

 

Sukupuoli  Mies   Nainen 

 

Ikä ________ vuotta 

 

Koulutustaso 

________ Kansakoulu 

________ Peruskoulu 

________ Ammattikoulu 

________ Ylioppilastutkinto 

________ Opistotason koulutus 

________ Alempi korkeakoulututkinto 

________ Ylempi korkeakoulututkinto 

 

Ammatti ____________________________________________ 

 

KIRJASTONKÄYTTÖ 

 

Kuinka usein käyt lainaamassa kirjastossa? 

________ kerran viikossa 

________ kerran kahdessa viikossa 

________ kerran kuussa 

________ kerran kahdessa kuussa 

________ kerran puolessa vuodessa 

________ kerran vuodessa 

 

 

Kuinka suuri osuus lainaamistasi kirjoista on kaunokirjallisuutta    ________% 

 

Kuinka monta romaania olet lukenut viimeisen 12 kuukauden aikana? ______________kpl 



 

 

 

 

Seuraatko tiedotusvälineiden uutisia ja keskustelua kaunokirjallisuudesta?  

1= en lainkaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=usein 

 

 

HAKUTAVAT 

 

1. Miten yleensä etsit kirjoja luettavaksi kirjastosta? 

(1 = en ikinä, 2= harvoin, 3= joskus , 4= usein) 

 

Haeskelemalla löytöjä hyllystä  1 2 3 4 

Etsimällä kirjailijan nimen perusteella  1 2 3 4 

Etsimällä teoksen nimen perusteella  1 2 3 4 

Etsimällä genren mukaan   1 2 3 4 

Valitsemalla näyttelykirjoista  1 2 3 4 

Katselemalla palautushyllyä  1 2 3 4 

Käyttämällä PIKI-verkkokirjastoa  1 2 3 4 

Kysymällä kirjastonhoitajalta  1 2 3 4 

 

2. Oletko käyttänyt nykyistä PIKI-verkkokirjastoa? Kyllä En  

 

Mikäli vastasit ”En”, siirry suoraan kysymykseen numero 5. 

 

3. Kuinka usein olet käyttänyt PIKI-verkkokirjastoa? (1= harvoin, 2= joskus, 3= usein) 

 1  2  3 

 

4. Mitä mieltä olet verkkokirjastosta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

5. Miten kuvailisit itseäsi miellyttävän romaanin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Millainen on romaani, joka ei miellytä sinua? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

HAKUTEHTÄVÄ 

 

Kuvittele, että olet kirjastossa tilanteessa, jossa sinulla ei ole selvää käsitystä siitä, mitä haluaisit 

lukea. Käytä PIKI-verkkokirjastoa apunasi ja etsi itseäsi miellyttävä kaunokirjallinen teos 

luettavaksesi. Älä hae suoraan tiettyä tekijää tai teosta, vaikka voitkin halutessasi käyttää sitä hakusi 

lähtökohtana. 

 

Hakusi kuvataan, ja käymme sen läpi suoritettuasi tehtävän. Saat tällöin mahdollisuuden 

kommentoida valintojasi ja reittiäsi, jolla löysit kirjan. Tehtävän jälkeen saat vielä arvioida PIKI-

verkkokirjastoa lomakkeella. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARVIOINTI PIKI-VERKKOKIRJASTOSTA 

 

7. Kuinka hyödyllisenä pidit seuraavia ominaisuuksia etsiessäsi löytämääsi kirjaa (ympyröi 

sopiva vaihtoehto, 1= en käyttänyt kyseistä ominaisuutta, 2= hyödytön, 3=jokseenkin hyödyllinen, 

4= hyödyllinen, 5=erittäin hyödyllinen) 

 

Kirjalistat              1  2 3 4 5 

Samankaltaiset teokset             1  2 3 4 5 

Muiden käyttäjien kommentit ja 

 arvostelut              1  2 3 4 5 

Lainaustilastot             1  2 3 4 5 

Kansikuvat              1  2 3 4 5 

Kirjojen kuvaukset             1  2 3 4 5 

Mahdollisuus siirtää kirjoja omaan 

hyllyyn odottamaan tutustumista   1  2 3 4 5 

Omat tagit              1  2 3 4 5 

Hakupalkin tarjoamat valmiit 

vaihtoehdot               1  2 3 4 5 

Sisältösivut              1  2 3 4 5 

Kirjavinkit              1  2  3 4 5 

 

 

8. Mistä päättelit, että löytämäsi kirja on lukemisen arvoinen? Arvioi myös teoksen 

kiinnostavuus asteikolla 1-3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

9. Oliko PIKIn käyttäminen kirjan löytämiseksi helppoa vai vaikeaa? Perustele lyhyesti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Mielipiteesi kyselystä 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTA! VASTAUKSIANNE KÄYTETÄÄN AINOASTAAN PRO 

GRADU-TUTKIMUSTA VARTEN, EIKÄ NIITÄ LUOVUTETA ULKOPUOLISILLE. 



 

 

 

Liite 2. Adkinsin ja Bossallerin tarttumakohdat 

 

Tarttumakohtien lista (Adkins & Bossaller 2007) 

1 Author is listed on record 

2 Title is listed on record 

3 Publisher is listed on record 

4 Date of publication is listed on record 

5 Language of word is listed on record 

6 Edition of word is listed on record 

7 ISBN of work is listed on record 

8 Image of book cover is listed on record 

9 Text from “cover blurb” or summary is listed on record 

10 Record includes a sample of the text 

11 Page length or “thickness” is listed on record 

12 Text image included in record or typography or style data included 

13 Recommendations (from readers) are listed on record 

14 Recommendations or text of reviews are listed on record 

15 Some indication of the intended reader’s experience of the book is listed on 

record (e.g., entertainment, escape) 

16 Some indication of the mood evoked in the reader by the book or the 

“appropriate” mood for reading the book is listed on record 

17 Some indication of the emotional content of the book is listed on the record (e.g., 

“a three-hankie read” or a “joyful, uplifting book”) 

18 Some indication of the explicit (sex, violence, language) content of the book is 

listed on the record 

19 Some indication of the factual information that can be extracted from the book is 

listed on the record (e.g., information about other cultures, historical setting, and 

so forth) 

20 The record indicates that the book includes a known fictional character (e.g., 

Sherlock Holmes, Hercule Poirot) 

21 The record indicates that the book’s characters are pursuing a specific occupation 

(e.g., librarians, doctors) 

22 The record indicates that the book’s characters are involved in relationships with 



 

 

each other (i.e., mother-daughter) 

23 The record indicates the setting of the plot (either a real or imaginary place) 

24 The record indicates the temporal setting of the plot (either a real or imagined 

time) 

25 The record gives an indication of how the plot will develop (e.g., boy meets girl, 

coming-of-age) 

26 The record indicates that the book contains real events in fictional content (e.g., 

Battle of Waterloo or the signing of the Magna Carta) 

27 The record gives some indication of the pacing of the book (e.g., “action-

packed”, “mile-a-minute”, “full of character development”, “leisurely”) 

28 The record gives an indication of the subjects, topics, themes or motifs included 

29 The record gives an indication of the readability level of the book (e.g., whether 

it has complex words, readability scales etc.) 

30 The record addresses the intended audience of the book (e.g., “women’s fiction”, 

“men’s adventure”, YA, etc.) 

31 The record indicates the literary form of the fictional work (e.g., drama, essays, 

short stories) 

32 The record indicates the genre of the fictional work (e.g., mystery, romance, 

science fiction, etc.) 

33 The record indicates the literary influences on the writer or on the work itself 

(e.g., “author was influenced by Eudora Welty” or “reminiscent of Carrie”) 

34 The record indicates that the work has been subject to scholarly analysis (New 

York Review of Books) 

35 The record indicates that the work has won a literary award (e.g., Booker Prize) 

 

 



 

 

 

Liite 3. Nielsenin heuristiikat (1990) http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html 

 

1. Visibility of system status  
The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate 

feedback within reasonable time.  

2. Match between system and the real world  
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to 

the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making 

information appear in a natural and logical order.  

3. User control and freedom  
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency 

exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. 

Support undo and redo.  

4. Consistency and standards  
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the 

same thing. Follow platform conventions.  

5. Error prevention  
Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from 

occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and 

present users with a confirmation option before they commit to the action.  

6. Recognition rather than recall  
Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user 

should not have to remember information from one part of the dialogue to another. 

Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever 

appropriate.  

7. Flexibility and efficiency of use  
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert 

user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users 

to tailor frequent actions.  

8. Aesthetic and minimalist design  
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra 

unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and 

diminishes their relative visibility.  

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors  
Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the 

problem, and constructively suggest a solution.  

10. Help and documentation  
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be 

necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to 

search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.  

 

 

 


