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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhdeksännellä luokalla olevien oppilaiden lukuharrastusta 
ja kirjastonkäyttöä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Sekä lukuharrastusta että kirjastonkäyttöä 
tarkasteltiin vapaa-ajan kontekstissa, joten mukana ei ollut koulutyöhön liittyvä lukeminen eivätkä 
koulun kautta tehtävät kirjastokäynnit. Lukuharrastus ymmärrettiin laajasti sisältäen sekä painettu-
jen että verkkotekstien lukemisen. Myös kirjastonkäyttöä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti sekä pe-
rinteisen, tietoteknisen että sosiaalisen kirjastonkäytön näkökulmasta.  
 
Tutkimusaineisto kerättiin lokakuussa 2009 kyselylomakkeella yhdellä harkinnanvaraisesti valitulla 
pirkanmaalaisella yläkoululla. Hyväksytysti täytettyjä lomakkeita palautui 162 kappaletta. Vastaus-
prosentiksi muodostui 81. Aineisto käsiteltiin ja analysoitiin SPSS 13.0 for Windows -tilasto-
ohjelmalla. Tulokset on raportoitu prosenttijakaumina ja ristiintaulukoituna. 
 
Tutkimus osoitti, että perinteinen lukeminen ei kuulu nuorten, varsinkaan poikien, suosituimpiin 
vapaa-ajanviettotapoihin. Oppilaiden arkea hallitsivat mediat, joista audiovisuaalisia ja uusmedioita 
käytettiin selvästi printtimedioita enemmän. Verkkotekstejä luettiin säännöllisemmin kuin painettu-
ja tekstejä. Sanomalehtiä ja sähköpostia tytöt ja pojat lukivat suunnilleen yhtä paljon. Kaunokirjat, 
nuortenlehdet ja blogit kuuluivat enemmän tyttöjen lukemiskulttuuriin, harrastus- ja sarjakuvalehdet 
puolestaan poikien. Luettavat kirjat hankittiin yleisimmin kirjastosta, ja lehdet tilattiin kotiin. Tytöt 
korostivat lukumotiiveissaan erilaisia elämyksiä ja irtautumisen tunteita enemmän kuin pojat, joiden 
lukumotiiveissa painottuivat tyttöjä enemmän hyötynäkökohdat. 
 
Tulosten mukaan lähiympäristö on yhteydessä nuorten lukuharrastukseen, etenkin kirjojen lukemi-
seen. Kirjoja luettiin sitä useammin, mitä suurempi kotikirjasto oli. Vanhempien ja kavereiden suh-
tautuminen kirjojen lukemiseen, heidän kirjojen lukuaktiivisuutensa sekä heidän kanssaan luetusta 
käytävät keskustelut olivat yhteydessä oppilaiden kirjojen lukemiseen.   
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaiden kirjastomielikuvia hallitsevat vahvasti kirjat ja hiljaisuus. 
Tytöt olivat selvästi innokkaampia kirjastossa kävijöitä kuin pojat. Kirjastonkäyttö oli pääosin pe-
rinteistä kirjojen ja lehtien lainaamista sekä niiden lueskelua kirjastossa. Sosiaalinen kirjastonkäyttö 
oli harvinaista. Eri medioiden käytöstä printtimedioiden käyttö, varsinkin kirjojen lukeminen, oli 
selvimmässä yhteydessä kirjastonkäyttöön. Vanhempien ja kavereiden kirjastonkäytöllä oli selvä 
yhteys oppilaiden kirjastonkäytön aktiivisuuteen.  
 
Nuorten kirjastonkäyttöä eniten rajoittaviksi tekijöiksi osoittautuivat ajanpuute ja kirjastomatkan 
pituus. Myös sopimattomat aukioloajat ja suppeat aineistovalikoimat olivat merkittäviä kirjaston-
käytön esteitä. Oppilaita houkuttelisi kirjastoon eniten parempi elokuvavalikoima. Tytöille olivat 
tärkeitä myös sopivammat aukioloajat ja parempi nuortenosasto, pojat puolestaan toivoivat lisää 
tietokoneita, aineiston latausmahdollisuutta omalle koneelle sekä parempia lehti- ja musiikkivali-
koimia. Kirjastot voivat hyödyntää saatuja tuloksia nuortenpalvelujen kehittämisessä. 
 
 
Avainsanat: kirjastonkäyttö, lukeminen, lukuharrastus, nuoret, verkkolukeminen, yleiset kirjastot 



     

Sisällysluettelo 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................................. 1 

2 KESKEISET KÄSITTEET ....................................................................................... 4 

2.1 Lukeminen ja lukutaito ..................................................................................... 4 
2.1.1 Lukemisen määrittelyä ...................................................................... 4 
2.1.2 Teknisestä lukutaidosta verkkolukutaitoon ....................................... 6 

2.2 Lukumotivaatio ................................................................................................. 7 
2.3 Lukuharrastus .................................................................................................... 9 

2.3.1 Mitä lukuharrastukseen sisältyy? ...................................................... 9 
2.3.2 Lukemiseen sosiaalistuminen ......................................................... 11 
2.3.3 Lukuharrastukseen vaikuttavat tekijät ............................................ 12 

2.4 Kirjastonkäyttö ................................................................................................ 13 
2.4.1 Kirjastonkäyttö käsitteenä ja ilmiönä .............................................. 13 
2.4.2 Kirjastonkäytön tutkimisesta........................................................... 14 

3 KATSAUS AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN .................................................... 16 

3.1 Suomalaisnuorten lukuharrastus 1960-luvulta 2000-luvulle .......................... 16 
3.2 Koti ja vertaisryhmä lukemisen taustatekijöinä .............................................. 23 
3.3 Nuorten kirjastonkäyttöä käsitteleviä tutkimuksia .......................................... 25 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT........................... 31 

5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ....................................................... 32 

5.1 Empiiristen tutkimusten tyypittelyä ................................................................ 32 
5.2 Kysely tutkimusmenetelmänä ......................................................................... 32 
5.3 Kyselylomakkeen laadinta .............................................................................. 34 
5.4 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu ................................................ 36 
5.5 Aineiston käsittely ja analyysi ........................................................................ 37 
5.6 Tutkimuksen luotettavuus ............................................................................... 38 

5.6.1 Reliabiliteetti ................................................................................... 38 
5.6.2 Validiteetti ....................................................................................... 39 

6 TUTKIMUSTULOKSET ....................................................................................... 41 

6.1 Vastaajien taustatiedot .................................................................................... 41 
6.2 Yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastus ............................................................. 41 

6.2.1 Vapaa-ajanviettotavat ja mediankäyttö ........................................... 41 
6.2.2 Lukuaktiivisuus ............................................................................... 45 
6.2.3 Lukumotiivit.................................................................................... 47 
6.2.4 Kirjojen lukeminen ......................................................................... 50 
6.2.5 Kirjojen ja lehtien hankintakanavat ................................................ 54 
6.2.6 Koti lukuharrastuksen taustatekijänä .............................................. 56 
6.2.7 Vertaisryhmä lukuharrastuksen taustatekijänä................................ 63 

6.3 Yhdeksäsluokkalaisten kirjastonkäyttö ........................................................... 66 
6.3.1 Kirjasto oppilaiden mielikuvissa ..................................................... 66 
6.3.2 Kirjastopalvelujen käyttöaktiivisuus ............................................... 67 
6.3.3 Mediankäytön yhteys kirjastonkäyttöön ......................................... 68 
6.3.4 Kirjastonkäyttötavat ........................................................................ 70 



     

6.3.5 Ensimmäinen kirjastokäynti ............................................................ 73 
6.3.6 Koti ja vertaisryhmä kirjastonkäytön taustatekijöinä ...................... 74 
6.3.7 Kirjastonkäytön rajoitteet ................................................................ 76 
6.3.8 Kirjastonkäyttöä lisäävät tekijät ...................................................... 78 

6.4 Oppilaiden kommentteja kyselystä ................................................................. 82 

7 POHDINTA ............................................................................................................ 85 

7.1 Tulosten tarkastelua ........................................................................................ 85 
7.1.1 Lukuharrastusta koskevat tulokset .................................................. 85 
7.1.2 Kirjastonkäyttöä koskevat tulokset ................................................. 91 

7.2 Tulosten merkitys kirjastojen näkökulmasta................................................... 95 
7.3 Jatkotutkimusehdotuksia ................................................................................. 98 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 99 

LIITTEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 JOHDANTO 

Nykynuorilla on valittavanaan yhä enemmän erilaisia harrastuksia ja käytössään yhä suurempi mää-

rä erilaisia mediavälineitä. Mediat ovat erottamaton osa nuorten arkea, ja mediakulttuuri muokkaa 

vahvasti heidän ajankäyttöään. Whelan (2004, 48) on todennut, että nuorille teknologia ei ole vain 

osa elämää, vaan elämäntapa.  Koko ikänsä digitaalisella aikakaudella eläneistä nuorista käytetään 

lukuisia eri nimityksiä: Tapscott (1998) kutsuu heitä nettisukupolveksi, Prensky (2001) diginatii-

veiksi, Whelan (2004) teknologiasukupolveksi, Hsi (2007) digitaalisiksi lapsiksi, Robertson (2009) 

nettikansalaisiksi, Rideout, Foehr ja Roberts (2010) M2-sukupolveksi. Tunnetuin ja yleisimmin käy-

tetty nimitys on Google-sukupolvi. Sillä viitataan vuoden 1993 jälkeen syntyneeseen sukupolveen, 

jolla on vain vähän tai ei lainkaan muistikuvia ajalta ennen internetiä (Rowlands ym. 2008, 291). 

Nuorten vapaa-ajankäytön muuttuminen vaikuttaa väistämättä heidän lukutottumuksiinsa ja sitä 

kautta myös heidän kirjastonkäyttöönsä. Julkisessa keskustelussa esitetään säännöllisin väliajoin 

huolestuneita puheenvuoroja nuorten vapaa-ajan lukemisen hiipumisesta. Yleisissä kirjastoissa on 

jo pitkään kannettu huolta nuorten vähentyneestä lukemisesta ja kirjastonkäytöstä ja yritetty keksiä 

keinoja, joilla heitä saataisiin houkuteltua kirjastojen pariin. Kirjastot ovat vähitellen heränneet 

huomaamaan, että niiden tulevaisuus on pitkälti nuorissa. Mikäli nuorista halutaan elinikäisiä kirjas-

tonkäyttäjiä, tulee kirjastojen panostaa aiempaa enemmän nuortenpalvelujen kehittämiseen.  

Viime vuosina kirjastoalalla nuoriin onkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Vuonna 2009 

Suomen Kirjastoseuraan perustettiin nuortenkirjastotyöryhmä. Samana vuonna Helsingissä järjeste-

tyssä ”Building Bridges over Tomorrow – Focus on Teen Users!” -seminaarissa1 kirjastoalan am-

mattilaiset pohtivat syitä nuorten kirjastonkäytön vähenemiseen sekä sitä, onko kirjastoilla enää 

ylipäätään mahdollisuuksia kilpailla koko elämän kestävästä asiakassuhteesta. Nuorten kirjastopal-

velut ovat saaneet huomiota myös virallisella taholla. Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015- 

julkaisussa (2009, 14) todetaan seuraavasti: ”Kirjasto on onnistunut, jos se pystyy muokkaamaan 

toimintaansa ja palvelujaan nuorten käyttäytymistapojen ja tarpeiden mukaan. Yhdessä nuorten 

kanssa ja hyödyntämällä kirjastojen sisältöjen tuntemista löydetään uusia tapoja kehittää erilaisia 

                                                 

 
1 Seminaarin esitykset löytyvät osoitteesta http://www.lib.hel.fi/fi-FI/Buildingbridges/ 
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palveluita.” Tavoitteeksi asetetaan, että kirjasto on nuorille ”ei-muodollinen oppimistila ja kohtaa-

mispaikka”(Opetusministeriö 2009, 24). 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä 

sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Yhdeksäsluokkalaiset valikoituivat kohderyhmäksi sen 

vuoksi, että aiemmat tutkimukset (esim. Saarinen & Korkiakangas 2009) osoittavat nuorten, etenkin 

poikien, lukuinnostuksen laskevan selvästi juuri 14–15-vuotiaana.    Tutkimusaiheen valintaan vai-

kutti olennaisesti oma kiinnostukseni nuortenkirjastotyöhön sekä se, että ollessani työharjoittelussa 

yleisessä kirjastossa huomiotani kiinnitti yläkouluikäisten nuorten vähäinen kirjastossa käynti. Var-

sinkin pojat tulivat kirjastoon lähinnä vain silloin, kun koulun äidinkielen tunnille oli luettava jokin 

kirja. Kirjaston henkilökunta pohtikin usein, miten kirjaston asiakkaiksi saataisiin enemmän myös 

tämänikäisiä nuoria.  

Nuorten lukuharrastuksesta löytyy runsaasti tutkimustietoa. Aikaisempien tutkimusten puutteena on 

kuitenkin se, että niissä on selvitetty lähinnä perinteistä kirjojen ja lehtien lukemista. Sellaiset tut-

kimukset, joissa lukuharrastukseen olisi sisällytetty myös verkkotekstien lukeminen, ovat vielä har-

vassa. Jos verkkolukemista ei lasketa mukaan lukuharrastukseen, nykynuorten lukutottumuksista 

tulee näkyviin vain pieni osa.  Saarinen ja Korkiakangas (1997, 191) ovat jo 1990-luvun lopulla 

todenneet, että lukuharrastustutkimuksen pitäisi laajentua koskemaan myös näitä uusia lukemisen 

tapoja.  

Suomalaisnuorten kirjastonkäyttö on jäänyt tutkimuksissa melko vähäiselle huomiolle. Aiheesta ei 

ole tietääkseni tehty yhtään koko maan laajuista tutkimusta. Nuorten kirjastonkäyttöä on kyllä sivut-

tu lukuharrastus- ja vapaa-ajankäyttötutkimuksissa, mutta niiden antama tieto on melko pintapuolis-

ta: lähinnä on selvitetty kirjastossa käymisen useutta. Nuorten ei-käytön syihin, heidän mielikuviin-

sa kirjastoista ja toiveisiinsa kirjastojen suhteen ei sen sijaan ole juurikaan paneuduttu. Nuorten lu-

kuharrastuksen ja kirjastonkäytön säännöllinen seuranta on tärkeää, koska mediaympäristö muuttuu 

jatkuvasti ja nopealla vauhdilla. Kirjastot tarvitsevat ajantasaista tietoa, jotta ne osaisivat kehittää 

nuortenpalvelujaan käyttäjien tarpeita ja toiveita vastaaviksi.  

Työ etenee niin, että johdantoa seuraavassa luvussa avataan tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Tämän 

jälkeen luodaan katsaus nuorten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä käsitteleviin aikaisempiin tut-

kimuksiin. Luvussa 4 esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat. Empiirisen tutkimuksen 

käytännön toteutusta ja tutkimuksen luotettavuutta selvitetään viidennessä luvussa, minkä jälkeen 
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paneudutaan tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Viimeisessä luvussa vedetään yhteen keskeisimmät 

tutkimustulokset ja peilataan niitä aikaisempien tutkimusten tuloksiin. Lisäksi tarkastellaan tulosten 

merkitystä kirjastojen näkökulmasta sekä esitetään jatkotutkimusideoita.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä luvussa avataan tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Ensin tarkastellaan kahta toisiinsa kiinteästi 

liittyvää käsitettä, lukemista ja lukutaitoa. Sen jälkeen selvitetään, mitä tarkoitetaan lukumotivaati-

olla. Kolmannessa alaluvussa käsitellään lukuharrastusta, ja lopuksi paneudutaan kirjastonkäyttöön 

käsitteenä ja ilmiönä. 

2.1 Lukeminen ja lukutaito 

2.1.1 Lukemisen määrittelyä 

Lukeminen vaikuttaa yksinkertaiselta ja selkeältä käsitteeltä, mutta, kuten Holopainen (1993, 31) on 

todennut, sitä on hankala määritellä yleispätevästi ja tyhjentävästi. Lehtonenkin (1998, 8) on sitä 

mieltä, että lukeminen on ilmiönä huomattavasti enemmän kuin mitä mikään määritelmä voi siitä 

tavoittaa. Kukin tieteenala lähestyy lukemista omasta näkökulmastaan (Ahvenainen & Holopainen 

1999, 23). Sarmavuoren (2007, 67) mukaan lukemista voidaan tarkastella ”prosessina ja produktina, 

kehittyvänä taitona, valmiuskimppuna, osataitoina, dimensioina, lajeina, hierarkkisena rakenteena, 

kulttuuri-ilmiönä ja jatkuvasti kehittyvänä persoonallisuuden osa-alueena”. 

Yksinkertaisimmillaan lukemisen voidaan sanoa olevan kirjoitetun kielen dekoodausta ja ymmär-

tämistä (Sarmavuori 1998, 13). Dekoodauksessa lukija muodostaa kirjoitetusta kielestä puhuttua 

kieltä vastaavan muodon ja antaa sille merkityksen (Lehtonen 1998, 8). Sarmavuori (2007, 67, 84) 

toteaa dekoodauksen olevan lähinnä mekaanista lukutaitoa ja korostaa, että lukemisen tärkein tavoi-

te on tekstin ymmärtäminen.  

Lehmuskallio (1983, 69, 71) on laatinut useiden lukemisen määritelmien pohjalta oman määritel-

mänsä, jonka mukaan lukeminen on jatkuva, yksilön koko elämän ajan kehittyvä prosessi, jossa 

lukija irrottaa informaatiota taitosisältönsä avulla. Hänen mukaansa lukeminen koostuu siis seuraa-

vista kolmesta osatekijästä: 

1. Lukemisprosessi, joka on hierarkkinen jatkumo ja perustuu kielelliseen informaatioon. 

2. Lukija, joka voi kehittyä aloittelevasta lukijasta kypsäksi lukijaksi. 

3. Taitosisältö, joka säätelee lukemisprosessin ja lukijan kehittymistä monihaaraisena vuoro-

vaikutuksena. Taitosisältö on kehittyvä.  
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Lehtonen (1993, 18; 1998, 9) puolestaan näkee lukemisen muodostuvan neljän eri tekijän yhteisvai-

kutuksesta: 

1. Lukija, jolla on oltava riittävät kielelliset taidot ja kognitiiviset kyvyt lukemisen suorittami-

seen. 

2. Lukemisprosessi, jonka pitäisi sisältää kaikki mentaaliset prosessit (havaitseminen, sanojen 

tunnistaminen, ymmärtäminen, tulkinta, arviointi, soveltaminen), ja jossa lukijan tavoitteet 

ja lukemisen tarkoitus ohjaavat tarkoituksenmukaisiin lukustrategioihin.  

3. Kirjoitettu kieli, jonka rakenteet auttavat lukijaa tekstin koodaamisessa ja ymmärtämisessä. 

4. Tilanne, jossa teksti ja lukija kohtaavat: tekstin tulkinta vaihtelee tilanteen ja lukijan aiempi-

en kokemusten mukaan.   

 

Digitaalisen teknologian myötä lukemisen voidaan sanoa kokeneen muodonmuutoksen. Lukeminen 

ei rajoitu enää vain painettuihin teksteihin, vaan erilaisilla internetissä julkaistuilla verkkoteksteillä 

on tärkeä asema varsinkin nuorten arjessa. Verkkoteksteissä informaatiota esitetään lineaarisen 

tekstin lisäksi kuvilla, audiovisuaalisilla merkeillä ja symboleilla sekä musiikilla ja animaatiolla 

(Linnakylä & Välijärvi & Arffman 2007, 28). Tekstien monimuotoistuessa käsitys lukemisesta on 

muuttunut ja sitä on alettu määritellä uudelleen: puhutaan verkkolukemisesta. Verkkolukemiselle on 

tyypillistä, että useita tekstejä silmäillään peräkkäin ja rinnakkain eikä tekstiä lueta yleensä koko-

naan (Linnakylä, Malin, Blomqvist & Sulkunen 2000, 10).  

Verkkolukemisen vaikutuksesta ihmisten lukutapoihin on kirjoitettu paljon. Informaatiota on yhä 

enemmän saatavilla digitaalisessa muodossa, ja ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa lukemalla 

verkkotekstejä, mikä on Liun ja Huangin (2008, 616) mukaan alkanut vaikuttaa ihmisten lukutottu-

muksiin ja -käyttäytymiseen. Liu (2005, 705, 709) toteaa, että digitaalisessa ympäristössä varsinkin 

nuorille lukijoille kehittyy vähitellen näyttöruutuihin perustuva lukukäyttäytyminen (screen-based 

reading behavior), jolloin aikaa käytetään enemmän selailuun ja silmäilyyn sekä nonlineaariseen ja 

valikoivaan lukemiseen, kun taas syvällinen, keskittynyt ja yhtämittainen lukeminen vähenee. Myös 

Levy (1997, 202) on sitä mieltä, että lukeminen on muuttumassa aiempaa pinnallisemmaksi, haja-

naisemmaksi ja vähemmän keskittyneeksi.  
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2.1.2 Teknisestä lukutaidosta verkkolukutaitoon 

Lukemiseen liittyy luonnollisesti lukutaito. Useat tutkimukset (esim. Linnakylä 1995; Välijärvi & 

Linnakylä 2002) osoittavat, että vapaa-ajan lukuaktiivisuudella on selvä yhteys nuorten lukutaidon 

tasoon. Ne tukevat toinen toistaan: hyvä lukutaito edistää lukemisen harrastamista, aktiivinen luku-

harrastus puolestaan vahvistaa lukutaidon kehittymistä ja monipuolistumista.  Vahvin yhteys näyt-

täisi olevan kaunokirjallisuuden lukemisen ja lukutaidon välillä. (Linnakylä 2002, 141.)   

Lukutaidon käsite on ajan myötä muuttunut yhä kokonaisvaltaisemmaksi. 1970-luvulle asti vallalla 

olleessa teknisen lukutaidon näkemyksessä painotettiin nopeaa ja tarkkaa lukemisen perustekniik-

kaa. Lukeminen katsottiin automaattiseksi tapahtumaksi, jossa lukija oli lähinnä passiivinen vas-

taanottaja. Pian tämä näkemys havaittiin liian suppeaksi; ymmärrettiin, että lukijan tunnekokemuk-

set vaikuttavat sekä hänen lukusuoritukseensa että koko persoonallisuuteensa. Syntyi elämyksellisen 

lukutaidon käsite. (Lehtonen 1998, 7.) 

Yhteiskunnan muuttuessa myös lukutaitovaatimukset muuttuvat (Linnakylä 1995, 1). Näiden uusien 

vaatimusten seurauksena kehittyi funktionaalisen lukutaidon käsite (Lehtonen 1998, 8). Sillä tarkoi-

tetaan erilaisissa elämäntilanteissa toimivaa lukutaitoa, jolloin lukutaitoa käytetään jonkin muun 

toiminnan välineenä (Lehtonen 1993, 97). Funktionaalinen lukutaito on kulttuurisidonnaista, sillä 

on päämääriä, ja sen luonne muuttuu yhä vaativammaksi yhteiskunnan ja kulttuurin muuttuessa. 

Funktionaalisuuden periaatteen mukaan lukeminen on erilaista eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa. 

(Linnakylä 1995, 11, 24.)  

Nykyisissä lukutaitonäkemyksissä painotetaan luetun ymmärtämisen konstruktiivista ja sosiokult-

tuurista luonnetta (Linnakylä 2007, 46; Linnakylä & Sulkunen 2002, 9). Näiden näkemysten mu-

kaan lukija hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan ja tietojaan sekä ”tekstin, lukemisen tarkoituksen 

ja tilanteen antamia vihjeitä”, kun hän muodostaa tekstin perusteella merkityksiä (Linnakylä & Sul-

kunen 2002, 10). Sosiokonstruktivististen ja -kulttuuristen lukemiskäsitysten mukaan lukeminen 

nähdään sosiaalisena toimintana, jossa heijastuvat yhteisön tiedot, arvot, uskomukset ja odotukset: 

lukija on osa yhteisöään (Sulkunen 2004, 6).  

Uusien teknologioiden myötä lukutaidon käsite on laajentunut painetun tekstin lukemisesta moni-

mediaisten verkkotekstien lukemiseen ja ymmärtämiseen (Härkönen 1999, 53). Verkkolukutaito 

viittaa internetin sisältämien verkkotekstien lukemisessa tarvittavaan laaja-alaiseen lukutaitoon. 
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Verkossa lukija kohtaa monenlaisia lukemistilanteita, joten hänen on hallittava useampia asioita 

kuin perinteistä kirjoitettua tekstiä lukiessaan. (Hankala 1999, 123–124.)  

Vaikka verkkotekstien lukeminen onkin toisaalta monin tavoin hyvin samanlaista kuin painettujen 

tekstien lukeminen, vaatii se kuitenkin lukijalta tiettyjä uusia taitoja ja strategioita (Linnakylä & 

Välijärvi & Arffman 2007, 28). Verkkotekstejä luettaessa nopean, silmäilevän, ja etenkin valikoi-

van ja kriittisen lukemisen rooli korostuu, koska lukijan on hahmotettava kokonaiskuva ja valittava, 

”mitä osia hypertekstistä hän haluaa lukea, mihin suuntaan suunnistaa, mitä reittejä ja polkuja vali-

ta, mitä tietoja tai informaation lähteitä etsiä” (Linnakylä  ym. 2000, 9–10). Lukijalta vaaditaan tie-

toisen tavoitteellista ja suunnitelmallista verkoissa liikkumisen strategiaa (Hankala 1999, 126). 

 

2.2 Lukumotivaatio 

Lehtonen (1993, 70) määrittelee motivaation motiivien aikaansaamaksi psyykkiseksi tilaksi, joka 

panee liikkeelle ja ohjaa yksilön käyttäytymistä.  Motivaatio määrää, kuinka aktiivisesti henkilö 

toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu (Ruohotie 1983, 10). Ihminen on motivoitunut 

silloin, kun hänen toiminnallaan on jokin päämäärä tai tavoite (Byman 2002, 26).  

                      

Lukumotivaatio on monitahoinen käsite, jonka Guthrie ja Wigfield (2000, 403) määrittelevät yksi-

lön henkilökohtaisiksi päämääriksi, arvoiksi ja käsityksiksi lukemisen aiheiden, prosessien ja seura-

usten suhteen. Nämä päämäärät, arvot ja käsitykset vaikuttavat siihen, millaista lukumateriaalia 

henkilö valitsee luettavakseen, hänen haluunsa sitoutua lukemiseen ja siten myös hänen lopulliseen 

lukutaitoonsa (Pitcher ym. 2007, 379).  

 

Motivaatio ei ole yhtenäinen ilmiö, vaan sekä motivaation määrä että luonne eli toimintaa aikaan-

saavat asenteet ja tavoitteet vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Motivaatiosta voidaan erottaa erilaisia 

tyyppejä sen perusteella, mitkä syyt tai tavoitteet saavat aikaan toimintaa. (Ryan & Deci 2000, 54–

55.) Tämän tutkimuksen kannalta käyttökelpoinen jaotteluperuste on jako sisäiseen (intrinsic) ja 

ulkoiseen (extrinsic) motivaatioon.  
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Hirsjärvi (1992, 66) määrittelee sisäisen motivaation toiminnaksi, ”joka herää tai jota palkitsee toi-

minta itsessään”. Sisäinen motivaatio on siis lähtöisin pikemminkin ihmisestä itsestään kuin ulko-

puolisista lähteistä (Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich  2004, 301). Kun ihminen on sisäisesti 

motivoitunut, hän kokee toiminnan itsessään kiinnostavaksi, haastavaksi, hauskaksi tai nautittavaksi 

ja ryhtyy siihen omasta vapaasta tahdostaan ilman, että odottaisi materiaalista palkintoa tai että ko-

kisi jonkin pakotteen uhkaavan itseään (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan 1991, 328; Ryan & Deci 

2000, 55–56).   

Lukemisen yhteydessä sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että henkilö nauttii lukemisesta lukemisen 

itsensä tähden ja haluaa lukea mahdollisimman usein (Cox & Guthrie 2001, 117). Sisäisesti moti-

voitunut lukija etsii aktiivisesti tilaisuuksia lukemiseen ja menettää usein ajantajun uppoutuessaan 

tekstiin (Sweet, Guthrie & Ng 1998, 211). Wigfield ja Guthrie (1997, 422; Guthrie & Wigfield 

2000, 407) erottavat sisäisessä lukumotivaatiossa neljä ulottuvuutta, jotka vaikuttavat sekä lukemi-

sen määrään että monipuolisuuteen.  Nämä ulottuvuudet ovat itsenäisiä eli yksilöllä voi olla suhteel-

lisen korkea motivaatio jossakin suhteessa ja matala toisessa. Usein eri puolet ovat kuitenkin yhtey-

dessä toisiinsa. (Guthrie & Wigfield 2000, 407.) Sisäisen lukumotivaation ulottuvuudet ovat:  

                    
- lukemisen tärkeys (importance of reading) viittaa siihen, miten tärkeäksi toiminnaksi yksilö  

kokee lukemisen  

- uteliaisuus (reading curiosity): yksilön yleinen kiinnostus oppia lukemalla lisää jostakin 

häntä itseään kiinnostavasta aiheesta  

- paneutuminen lukemiseen (reading involvement): yksilön halu syventyä ja uppoutua tietyn-

laisten kaunokirjallisten tai tietoa sisältävien tekstien lukemiseen  

- mieltymys haastavaan lukemiseen (preference of challenging reading): yksilö nauttii siitä, 

että pystyy hallitsemaan tai omaksumaan tekstin monimutkaisia ajatuksia  

 

 

Ulkoisessa motivaatiossa toimintaan sitoutumista ohjaavat ulkoapäin tulevat arvot ja vaatimukset 

(Ryan & Deci 2000, 55). Ulkoisesti motivoitunut käyttäytyminen on luonteeltaan välineellistä: toi-

minta on keino päästä johonkin päämäärään (Deci ym. 1991, 328; Ryan & Deci 2000, 55). Tällöin 

ihmistä motivoi toimintaan esimerkiksi palkinto, kilpailu tai tunnustuksen saaminen (Wigfield ym. 

2004, 301; Cox & Guthrie 2001, 118).  
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Wigfield ja Guthrie (1997, 422) erottavat ulkoisessa lukumotivaatiossa seuraavat kolme puolta:  

 
- tunnustuksen saaminen (recognition for reading): yksilö nauttii saadessaan konkreettista 

tunnustusta onnistuessaan lukemisessa 

- arvosanat (reading for grades): yksilön halu saada suotuisa arviointi opettajalta  

- kilpailu (competition in reading): yksilön halu suoriutua muita paremmin lukemisessa 

 

 

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio eivät ole toistensa vastakohtia, vaan toisiaan täydentäviä. Ne esiin-

tyvät usein samanaikaisesti, joskin toiset motiivit ovat hallitsevampia kuin toiset. Sisäiset motiivit 

ovat usein kestoltaan ulkoisia motiiveja pidempiaikaisia ja siten yleensä tehokkaampia: niistä voi 

muodostua pysyvän motivaation lähde. (Peltonen & Ruohotie 1992, 19.)  

Tutkimusten mukaan sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio vaikuttavat lukemiseen. Sisäisellä lu-

kumotivaatiolla on kuitenkin todettu olevan selvempi yhteys muun muassa lukemisen määrään ja 

lukumateriaalin monipuolisuuteen (Hidi 2000) sekä lukemisesta nauttimiseen (Cox & Guthrie 2001; 

Wang & Guthrie 2004). 

 

Sisäisen ja ulkoisen motivaation lisäksi lukemisessa on Wigfieldin (2000, 142) mukaan tärkeää  

sosiaalinen motivaatio, koska lukeminen on usein sosiaalista toimintaa. Sosiaalisessa motivaatiossa 

voidaan erottaa ensinnäkin sosiaaliset syyt lukemiseen, jolloin luetusta keskustellaan perheenjäsen-

ten ja ystävien kanssa. Toinen sosiaalisen lukumotivaation puoli on myöntyvyys (compliance) eli 

lukemisen syynä on ulkoinen tavoite tai vaatimus, etenkin se, että opettaja vaatii lukemista. (Wig-

field 1997, 63–64; Wigfield & Guthrie 1997, 422.) 

 

2.3 Lukuharrastus  

2.3.1 Mitä lukuharrastukseen sisältyy?  

Suomalaisissa tutkimuksissa käytetään vaihtelevasti käsitteitä lukemisharrastus ja lukuharrastus. 

Yksinkertaisuuden ja selvyyden vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään lukuharrastus-käsitettä, vaik-

ka alkuperäisessä lähteessä olisikin puhuttu lukemisharrastuksesta. Käsitteen englanninkielisiä 
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vastineita ovat muun muassa ’voluntary reading’ (Krashen 2004), ‘independent reading’ (Cullinan 

2000), ‘leisure reading’ (Hughes-Hassell & Rodge 2007) ja ‘reading for pleasure’ (Clark & 

Rumbold 2006).     

Saarinen ja Korkiakangas (1997, 12–13) ovat koonneet yhteen erilaisista lukuharrastuksen määri-

telmistä löytyviä yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin lukuharrastus sijoittuu vapaa-aikaan, joten nuorten 

osalta se on muuta kuin koulutyöhön liittyvää lukemista. Näin ollen lukemiselle ei aseteta vaati-

muksia eikä siitä tarvitse olla hyötyä. Toiseksi lukuharrastus on itsenäistä ja muiden määräyksistä 

tai ohjeista riippumatonta. Se perustuu vapaaehtoisuudelle: jokainen voi itse valita luettavansa sekä 

sen, kuinka kauan ja miten paljon lukee, milloin ja missä. Lisäksi lukuharrastukselle on ominaista 

leikin- ja mielihyvänsävyisyys. Kaunokirjallisuutta luettaessa mielihyvä saadaan mielikuvituksen 

avulla. Lukuharrastus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan fiktioon, vaan mielihyvää voivat tuottaa 

myös esimerkiksi urheilu- ja harrastekirjat.                                                                                      

Lukuharrastusta motivoivat useat erilaiset syyt, kuten ajan kuluttaminen, rentoutuminen, vaihtelun 

saaminen tai elämysten hankkiminen. Tarkoitukset voivat olla myös käytännöllisempiä: joku voi 

etsiä lukemisesta lohtua tai ratkaisumalleja henkilökohtaisiin ongelmiinsa, toinen puolestaan haluaa 

perehtyä tarkemmin johonkin harrastukseensa. Lukuharrastuksella on omia tehtäviään eri-ikäisille, 

eri elämäntilanteissa oleville ja eri kulttuureissa eläville.  (Saarinen & Korkiakangas 1997, 13.)   

Lukuharrastuksen määritelmät eroavat toisistaan sen suhteen, millaisen materiaalin lukemista luku-

harrastukseen sisällytetään. Joissakin tutkimuksissa lukuharrastuksella tarkoitetaan vain kirjojen 

lukemista, toisissa myös lehtien lukeminen on mukana, joskus se taas ymmärretään laajasti ”kaik-

kena lukemisena”. Tämä vaikeuttaa lukuharrastustutkimusten keskinäistä vertailua. (emt., 13–14.)  

Tässä tutkimuksessa lukuharrastus ymmärretään laajimmalla mahdollisella tavalla eli siihen sisälly-

tetään sekä painettujen tekstien että verkkotekstien vapaaehtoinen, muuhun kuin koulutyöhön liitty-

vä, vapaa-ajalla tapahtuva lukeminen.   
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2.3.2 Lukemiseen sosiaalistuminen   

Kraaykampin (2003, 235) mukaan lukemisen teorioissa yleensä oletetaan, että lapsuus on keskeinen 

vaihe lukuhalun ja -tottumuksen herättämisessä. Lukemiseen sosiaalistuminen2 voi tapahtua joko 

jäljittelyn (imitation) tai opastuksen (instruction) kautta. Jäljittelyssä vanhemmat omalla esimerkil-

lään saavat lapsen kiinnostumaan lukemisesta. Tällöin sosiaalistuminen lukemiseen tapahtuu 

enemmän tai vähemmän tiedostamatta; kun lapset näkevät vanhempiensa lukevan ja käyvän kirjas-

tossa ja kodissa on kirjoja saatavilla, he tutustuvat itsekin siinä sivussa kirjoihin ja tottuvat nautti-

maan niiden lukemisesta. Opastuksessa lapsen lukuharrastusta sen sijaan rohkaistaan tietoisesti ja 

aktiivisesti. Vanhemmat siirtävät omia arvojaan lapselle esimerkiksi lukemalla kirjoja ääneen, an-

tamalla kirjoja lahjaksi sekä kirjasuositteluilla ja kirjoista käytävillä keskusteluilla, jotka kaikki 

edistävät lapsen myönteistä asennetta lukemiseen. (Kraaykamp 2003, 237.) 

Spiegel (1994, tässä Nickoli, Hendricks, Hendricks & Smith 2004, 1) on korostanut vanhempien 

ratkaisevaa roolia lapsen lukuharrastuksen alkamisessa. Hänen mukaansa kodin kirjallinen ympäris-

tö vaikuttaa merkittävästi lapsen lukutaidon kehittymiseen ja siihen, että lapselle muodostuu myön-

teinen lukuasenne. Kodin kirjallinen ympäristö muodostuu muun muassa lukemisen artefakteista 

(esim. paperi ja kynät, kirjat, sanomalehdet) ja lukutapahtumista (ääneen lukeminen lapselle).  

Baker (2003) on painottanut vanhempien antaman kannustuksen merkitystä lasten lukumotivaation 

kehityksessä. Hänen mukaansa vanhempien kannustus sisältää muun muassa kodissa saatavilla ole-

van lukumateriaalin, vanhempien lukukäyttäytymisen ja ääneen lukemisen lapselle. Oppilaat, joita 

kannustetaan kotona lukemiseen, suhtautuvat lukemiseen myönteisemmin ja harrastavat vapaa-

aikana enemmän lukemista kuin ne, jotka eivät saa kannustusta. (Baker 2003, 87, 89–90.) 

 

 

 

                                                 

 
2 Tässä puhutaan sosiaalistumisesta kirjojen lukemiseen, mutta samat ajatukset soveltunevat myös muihin 
lukumateriaaleihin.   
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2.3.3 Lukuharrastukseen vaikuttavat tekijät  

Kuvioon 1 on koottu yhteen lukuharrastukseen vaikuttavia tekijöitä. Keskellä on tutkimuskohde, 

lukuharrastus (5) eri alueineen. Ensimmäisessä ryhmässä (1) on lukijan ominaisuuksia, joilla on 

tutkimuksissa todettu olevan yhteys lukuharrastuksen syntyyn ja kehittymiseen. Toinen ryhmä (2) 

sisältää ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, mallit ja opetuksen. Kolmannessa ryhmässä (3) ovat 

lukemisenaikaiset elämykset, jotka voivat joko lisätä tai vähentää lukuharrastusta. Neljänteen ryh-

mään (4) sisältyvät lukemisen pitkäaikaiset vaikutukset yksilön käyttäytymiseen ja persoonallisuu-

teen, joilla on yhteyttä myös lukuharrastuksen säilymiseen tai muuttumiseen. (Saarinen & Kor-

kiakangas 1997, 62–63.) 

 

 1 YKSILÖ    2 YMPÄRISTÖ 
  
 ikä    koti 
 sukupuoli    koulu 
 kognitiiviset tekijät   muu kulttuuriympäristö 
 persoonallisuus 
 harrastussuuntaukset 5 LUKUHARRASTUS 
 
   suosio 
   määrä 
   kohteet 
 
 3 ELÄMYKSET   4 PITKÄAIKAISET 
     VAIKUTUKSET 
 odotukset 
 sisäiset palkkiot   kognitiiviseen kehitykseen 
 ulkoiset palkkiot   persoonallisuuteen 
 negatiiviset kokemukset   ongelmien hallintaan 
     harrastuksiin 
   
 

KUVIO 1. Lukuharrastukseen vaikuttavat tekijät Saarista ja Korkiakangasta (1997, 63)  
                mukaillen 
 
 

Tässä tutkimuksessa lukuharrastuksen ilmenemismuodoista kohteina ovat lukemisen määrä ja laatu 

sekä lukemisen asema muiden vapaa-ajanviettotapojen joukossa. Yksilöä koskevista muuttujista on 

taustamuuttujana mukana sukupuoli. Ympäristötekijöistä tarkastellaan kodin ja vertaisryhmän yhte-

yttä lukuharrastukseen. Lukemisenaikaisista elämyksistä mukana ovat lukumotiivit. Lukuharrastuk-

sen pitkäaikaisten vaikutusten selvittäminen vaatisi pitkittäistutkimusta, joten ne jäävät tässä tutki-

muksessa tarkastelun ulkopuolelle.  
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2.4 Kirjastonkäyttö 

2.4.1 Kirjastonkäyttö käsitteenä ja ilmiönä 

Kirjastonkäyttö on monitahoinen ilmiö, joka voidaan tulkita monella eri tavalla (Pihlaja 2004, 46). 

Laajimman mahdollisen tulkinnan mukaan kirjastonkäytöllä tarkoitetaan sitä, että henkilö käy kir-

jastossa, jolloin määritelmään sisältyy kaikki, mitä kirjastossa tapahtuu (Vakkari 1983, 13). Tällöin 

käsitteen ala vaihtelee kirjastosta toiseen sen mukaan, mitä palveluja kirjasto tarjoaa.  Yleensä mää-

ritelmä kuitenkin sisältää sen oletuksen, että kirjastossa käydessään henkilöt käyttävät hyväkseen 

kirjastopalveluja. Täsmennetyn määritelmän mukaan kirjastonkäyttö on sitä, että henkilö käy kirjas-

tossa ja käyttää samalla hyödyksi ainakin yhtä sen tarjoamaa palvelua. Tämä on Vakkarin (1983, 

14) mukaan vähimmäisoletus siitä, mitä voidaan kutsua kirjastonkäytöksi. Pihlaja (2004, 47–48) 

toteaa, että täsmennetty kirjastonkäytön määritelmä on edelleenkin useimmissa tapauksissa pätevä, 

koska suurin osa kirjastonkäytöstä tapahtuu yhä paikan päällä kirjastoissa. Määritelmä ei ole enää 

kuitenkaan ajanmukainen, koska siitä puuttuu tietoverkkojen välityksellä tapahtuva kirjastopalvelu-

jen käyttömahdollisuus, kuten lainojen uusiminen ja aineiston varaaminen. Näin ollen kirjastonkäy-

tön määritelmästä on jätettävä pois kirjastossakäynnin ehto.   

 

Kirjastonkäyttö voidaan jakaa kolmeen historialliseen tyyppiin. Perinteinen kirjastonkäyttö sisältää 

muun muassa lainaamisen sekä lukemisen ja musiikin kuuntelun kirjaston tiloissa. Tietotekninen 

kirjastonkäyttö tarkoittaa sitä, että käytetään hyväksi kirjaston tarjoamia tietoverkkopalveluja sekä 

tietokoneohjelmia ja -pelejä. Sosiaalinen kirjastonkäyttö sisältää esimerkiksi muiden ihmisten ta-

paamista ja yhteistä ajanviettoa muiden kanssa, jolloin kirjasto toimii sosiaalisena kohtaamispaik-

kana. Sosiaalisen käytön yhteydessä voidaan hyödyntää perinteistä ja tietoteknistä kirjastonkäyttöä. 

(Pihlaja 2004, 49–50.) Tässä tutkimuksessa kirjastonkäyttöä tarkastellaan sekä perinteisen, tietotek-

nisen että sosiaalisen käytön näkökulmasta. 

 

Pihlajan (2004, 60) mukaan kirjastonkäyttö muodostuu kolmesta toisiinsa sidoksissa olevasta teki-

jästä, jotka yhdessä virittävät, suuntaavat, ohjaavat ja säätelevät kirjastonkäyttöä. Ensinnäkin kirjas-

tonkäyttäjän ominaisuudet, piirteet, tarpeet, tavoitteet, arvot ja uskomukset vaikuttavat kirjaston-

käyttöön. Toisena tekijänä ovat erilaiset yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaisuudet, 

ilmiöt, rakenteet, prosessit ja tapahtumat eli se ympäristö, jossa kirjastolaitos ja kirjaston asiakkaat 

toimivat. Kolmanneksi kirjastonkäyttöön vaikuttaa itse kirjasto, muun muassa sen tarjoamat palve-
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lut ja tilat, sen tavoitettavuus ja aukioloajat sekä sen tiedotus ja markkinointi.  Nämä kaikki kolme 

tekijää vaikuttavat kirjastonkäytön lisäksi myös toinen toisiinsa, mikä tekee kirjastonkäytöstä haas-

tavan tutkimuskohteen. Lisäksi vielä kunkin tekijäryhmän sisäiset ilmiöt, tapahtumat, ominaisuudet 

ja asiat vaikuttavat toisiinsa. Kaikki nämä yhteydet eivät ole kuitenkaan kirjastonkäytön osalta tär-

keitä. (Pihlaja 2004, 60.) 

 

Pihlajan (2004, 48–49) mielestä kirjastonkäyttö pitää käsittää osaksi ”laajempaa ihmisen tavoite-, 

tarve-, toiminta- ja käyttäytymisfääriä”. Laajimmillaan kirjastonkäyttö heijastaa hänen mukaansa 

yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuvia muutoksia, joita yksittäiset kirjaston asiakkaat välittävät ja 

ilmentävät valinnoillaan ja päätöksillään: käytetäänkö kirjaston palveluja ylipäätään hyväksi, mitä 

palveluja, milloin ja miksi juuri niitä käytetään.  

 

2.4.2 Kirjastonkäytön tutkimisesta 

Kirjastonkäyttötutkimukset voidaan jaotella käyttö-, käyttäjä- ja käyttötarkoitustutkimuksiin.  Käyt-

tötutkimuksissa kirjastonkäyttöä tutkitaan kirjaston, ei käyttäjien näkökulmasta. Niissä tarkastellaan 

kirjaston suoritteita, esimerkiksi lainojen määrää, ja aineistona käytetään yleensä kirjastojen tilasto-

ja. Tällöin voidaan saada tietoa kirjaston toiminnasta, mutta ei esimerkiksi siitä, ketkä kirjastoa 

käyttävät. Käyttäjätutkimuksissa kirjastonkäyttöä tarkastellaan käyttäjien näkökulmasta. Niissä mi-

tataan yleensä ihmisten kirjastonkäyttötiheyttä ja vertaillaan frekvenssien jakautumista esimerkiksi 

iän tai sukupuolen mukaan, jolloin saadaan tietoa kirjastossa kävijöiden määrästä ja koostumukses-

ta. Lisäksi on yritetty selvittää, miksi kirjastonkäyttöaktiivisuus vaihtelee eri ryhmissä. Käyttötar-

koitustutkimuksissa puolestaan pyritään selvittämään, mistä syistä ja mitä tarkoituksia varten ihmi-

set käyttävät kirjastoa. Kun tiedetään nämä tarkoitukset, kirjaston palvelut pystytään suunnittele-

maan paremmin yleisön tarpeita vastaaviksi. (Vakkari 1981, 71–72.) 

 

Kirjastonkäyttöä on yleensä tutkittu yksilötasolla, jolloin on selvitetty esimerkiksi kirjastonkäytön 

useutta, sisältöä ja syitä. Jonkin verran on tutkittu myös sitä, miten kirjastonkäyttö on yhteydessä 

lukemiseen, kulttuuriharrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. Kirjastonkäyttöä ei sen sijaan ole paljoa-

kaan tutkittu yhteisöllisenä, yhteiskunnallisena ja sosiokulttuurisena ilmiönä, jolloin se kytkettäisiin 

laajemmin yksilöiden elämään, tarpeisiin, toiveisiin ja tavoitteisiin. (Pihlaja 2004, 65–66.)  



15 

 

Pihlaja (2004, 73) arvostelee kirjastonkäyttötutkimuksia liiallisesta kaavamaisuudesta ja rajoittunei-

suudesta. Ne ovat hänen mielestään usein liian kirjastokeskeisiä eikä niissä päästä riittävän syvälle 

koko kirjastonkäytön ymmärtämiseen. Pihlaja peräänkuuluttaakin monitieteistä kirjastonkäyttötut-

kimusta, jossa yhdistettäisiin esimerkiksi informaatiotutkimuksen, psykologian, sosiologian ja kult-

tuurintutkimuksen lähtökohtia, käsitteitä, menetelmiä ja lähestymistapoja.  
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3 KATSAUS AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN 

Tässä luvussa luodaan katsaus nuorten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä käsitteleviin aiempiin 

tutkimuksiin. Tarkasteluun on pyritty valitsemaan sellaisia tutkimuksia, joiden kohderyhmä vastaa 

iältään mahdollisimman hyvin tähän tutkimukseen osallistuneita eli keskimäärin 15-vuotiaita nuo-

ria. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään suomalaisnuorten lukuharrastusta ja sen jälkeen kotia ja 

vertaisryhmää lukuharrastuksen taustatekijöinä. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan nuorten kir-

jastonkäyttöön liittyviä tutkimuksia.    

3.1 Suomalaisnuorten lukuharrastus 1960-luvulta 2000-luvulle 

Suomalaisnuorten lukuharrastusta on selvitetty kattavasti 1960-luvulta vuosituhannen alkuun ulot-

tuvassa tutkimussarjassa. Tutkimuksissa lukuharrastukseen on sisällytetty kirjojen ja lehtien luke-

minen. Tutkittavat olivat iältään 11–16-vuotiaita. Esittelen seuraavassa 14–15-vuotiaita nuoria kos-

kevia tutkimustuloksia.        

Lukemisen asema muihin harrastuksiin nähden on pojilla heikentynyt vuosikymmenten kuluessa. 

Tutkimussarjan alkaessa vuonna 1962 sekä kirjojen että lehtien lukeminen kuuluivat poikien viiden 

mieluisimman harrastuksen joukkoon. 1980-luvulle tultaessa ne olivat menettäneet selvästi asemi-

aan, mutta olivat kuitenkin vielä kymmenen suosikkiharrastuksen listalla. Vuonna 1992 lehtien lu-

keminen oli edelleen tuossa joukossa, kirjojen lukeminen ei. Viimeisimmällä tutkimuskerralla 

vuonna 2002 kirjojen lukeminen oli yksi poikien vähiten mieluisista harrastuksista, mutta lehtien 

lukeminen oli säilyttänyt suunnilleen asemansa. (Saarinen 1986, 84; Saarinen & Korkiakangas 

2009, 155–156, 160.)  

Tytöillä kirjojen lukeminen oli 1960- ja 1980-lukujen tutkimuksissa kolmen suosituimman harras-

tuksen joukossa. 1990-luvulle saavuttaessa se oli pudonnut neljännelle sijalle, ja 2000-luvun alku-

puolella lievä laskeva suuntaus jatkui. Lehtien lukemisen asema heikentyi tytöillä huomattavasti 

1960- ja 1980-lukujen välisenä aikana (toiselta sijalta kahdeksanneksi), mutta pysyi suunnilleen 

samalla tasolla 1990-luvulle ja siitä edelleen 2000-luvulle tultaessa. (Saarinen 1986, 85, 106; Saari-

nen & Korkiakangas 1997, 99; Saarinen & Korkiakangas 2009, 155–156.)  

Vapaa-ajalla luettujen kirjojen määrä on pojilla vähentynyt tasaisesti vuosikymmenestä toiseen. 

Ensimmäisellä tutkimuskerralla noin joka viides poika ilmoitti lukevansa vähintään kahdeksan kir-

jaa kuukaudessa. 1980-luvun alkupuolella ahkeria kirjojen lukijoita oli pojista reilu kymmenesosa, 
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vuonna 1992 noin 5 % ja vuosituhannen alussa enää muutama prosentti. Vastaavasti sellaisia, jotka 

eivät lue lainkaan kirjoja, oli 1960- ja 1980-lukujen tutkimuksissa noin kymmenesosa, vuonna 1992 

vajaa kolmasosa ja viimeisimmällä tutkimuskerralla jo melkein puolet pojista. Tytötkin ovat vähen-

täneet kirjojen lukemista, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin pojat. Sekä 1960- että 1980-luvuilla noin 

joka viides tyttö kertoi lukevansa kuukausittain ainakin kahdeksan kirjaa. 1990-luvun alussa paljon 

kirjoja lukevia oli tytöistä 15 % ja vuonna 2002 enää alle kymmenesosa. Viimeisessä tutkimuksessa 

kymmenesosa tytöistä ilmoitti, ettei lue vapaa-ajallaan lainkaan kirjoja, mikä oli lähes kaksinkertai-

nen määrä muihin tutkimuskertoihin verrattuna.  (Saarinen & Korkiakangas 2009, 81–83.)  

Myös kirjojen lukemiseen käytettävä aika on pienentynyt pojilla selvästi jokaisella tutkimuskerralla. 

Vuonna 1962 noin viidesosa, 1990-luvulla jo lähes kolmasosa ja vuonna 2002 yli puolet pojista 

ilmoitti lukevansa kirjoja alle tunnin viikossa. Vastaavasti paljon eli vähintään seitsemän tuntia vii-

kossa kirjojen parissa viettävien poikien määrä laski 1960-luvulta 1990-luvulle siirryttäessä vajaasta 

kolmasosasta noin 15 %:iin ja 2000-luvulle tultaessa alle kymmenesosaan. Tytöilläkin kirjoja pal-

jon lukevien määrä on vähentynyt: vuonna 1962 yli neljäsosa, 1990-luvun alussa vajaa viidesosa ja 

viimeisimmällä tutkimuskerralla noin 15 % tytöistä kertoi lukevansa kirjoja vähintään seitsemän 

tuntia viikossa. Alle tunnin viikossa kirjojen lukemiseen käyttävien tyttöjen määrä laski 1960-luvun 

alkupuolen vajaasta viidesosasta vuonna 1992 noin viiteen prosenttiin, mutta nousi 2000-luvulle 

saavuttaessa yli kymmenesosaan. (emt., 84–85.)  

Varsinkin pojilla kirjojen torjuminen lisääntyy selvästi iän myötä. Vuosituhannen alun aineistossa 

11-vuotiaissa pojissa ei ollut juuri lainkaan kirjoja lukemattomia, 12-vuotiaista heitä oli reilu kym-

menesosa, 13-vuotiaista neljäsosa, 14-vuotiaista yli kolmasosa ja 15- ja 16-vuotiaista noin puolet. 

(emt., 85; ks. myös Saanilahti 2002, 202.) 

Lehtien lukemiseen käytettävä aika ei sen sijaan ole vähentynyt, vaan pikemminkin päinvastoin. 

Vuoden 1992 aineistossa nuoret ilmoittivat lukevansa lehtiä keskimäärin neljä tuntia viikossa, ja 

2000-luvun alussa tyttöjen lehtienlukuaika oli pysynyt samana, poikien lisääntynyt noin viiteen tun-

tiin viikossa. Lehtien parissa vietettiin aikaa kaksinkertaisesti kirjoihin verrattuna. Vain muutama 

prosentti nuorista ei lukenut lainkaan lehtiä. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 86, 92, 159.) Saarinen 

ja Korkiakangas (2009, 159) korostavatkin, että poikien vapaa-ajan lukemisen väheneminen koskee 

nimenomaan kirjojen, ei lehtien lukemista. Vuonna 2002 sekä tytöt että pojat arvioivat käyttävänsä 

sanomalehtien lukemiseen yhtä paljon aikaa. Nuortenlehtiä tytöt lukivat huomattavasti enemmän 

kuin pojat, jotka puolestaan lukivat sarjakuvalehtiä selvästi tyttöjä enemmän. (emt. 85–86.)  
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Eri kirjalajien suosiossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia tutkimussarjan aikana. Vuoden 2002 

aineistossa poikien suosikkikirjoja olivat sarjakuva-, huumori-, jännitys-, fantasia- ja urheilukirjat, 

ja tytöt pitivät eniten nuorten-, jännitys- sarjakuva-, fantasia- ja huumorikirjoista. Vähiten poikia 

miellyttivät salapoliisi-, harrastus-, luonto-, rakkaus- ja tyttökirjat, tyttöjä puolestaan rakkaus-, har-

rastus-, luonto- ja urheilukirjat. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 94.)   

Tärkeimmät kirjanvalintaperusteet olivat samoja sekä 1960- että 1980-luvuilla3. Nuoret valitsivat 

kirjan luettavaksi useimmin omien lukukokemustensa (ennestään tuttu kirjailija tai sarja), takakansi-

tekstin ja kavereiden suositusten perusteella. Myös kirjan nimi sekä se, että kirja oli nähty aiemmin 

elokuvana, vaikuttivat melko paljon kirjanvalintaan. Vanhempien, opettajien tai kirjastonhoitajien 

vihjeitä kuunneltiin melko harvoin. Vähiten nuorten kirjanvalintaan vaikuttivat ulkokohtaiset valin-

taperusteet (kirjan ohuus, iso teksti tai runsas kuvitus). (Saarinen 1986, 74–77.)    

 

Tyttöjen ja poikien lukumotiivit olivat vuoden 1983 aineistossa pääosin samoja: halutaan tietoa eri-

laisista asioista, luetaan ajankuluksi, lukeminen tuottaa iloa, avartaa maailmankuvaa, rentouttaa, 

antaa kielenkäytön malleja, tuo huumoria elämään, antaa ajankohtaista tietoa ja tarjoaa virkistystä. 

Pojille oli tärkeää myös lukutekniikan kehittyminen. Tyttöjä puolestaan motivoi lukemiseen poikia 

enemmän tutustuminen ihmisten erilaisiin asenteisiin sekä lukemisen tarjoama virkistys, vaihtelu ja 

eläytymismahdollisuudet. (emt., 93–94.)  

1990-luvun alussa pojat perustelivat vähäistä kirjojen lukemistaan eniten seuraavilla syillä: muut 

harrastukset vievät aikaa, lukeminen on pitkäveteistä, on mieluisampaa itse kokea asioita ja tavata 

ihmisiä kuin lukea heistä, kirjat eivät kerta kaikkiaan kiinnosta. Vähän lukevilla tytöillä tärkeimmät 

syyt olivat: muut harrastukset, ei vain tule luettua, haluavat kokea itse asioita ja olla ihmisten kanssa 

sekä tarvitsevat muuta koulun vastapainoksi. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 142.) Vuonna 2002 

nuorten lukuharrastusta rajoittivat eniten omasta kunnosta huolehtiminen, muut harrastukset ja se, 

ettei löydä hyviä kirjoja. Poikien lukemista vähensi yleinen kielteinen lukuasenne: se on tylsää, pas-

sivoivaa, siitä saa koulussa tarpeekseen. Lisäksi pojat eivät jaksa keskittyä lukemiseen, se vaatii 

liikaa ponnistelua ja on hidasta ja hankalaa. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 116–117.) 

 

                                                 

 
3 Kirjanvalintaperusteita koskevia tietoja ei ole saatavissa vuosilta 1992 ja 2002. 
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Kodin tarjoamista lukuharrastuksen mahdollisuuksista tutkimussarjassa tarkasteltiin kotiin tilattuja 

lehtiä ja kotikirjastojen suuruutta. 1990-luvun alussa lähes jokaiseen kotiin oli tilattu ainakin yksi 

sanomalehti. Sarjakuvalehti tuli tilattuna poikien koteihin selvästi tyttöjen koteja useammin. Nuor-

tenlehtiä oli puolestaan tilattu huomattavasti useammin ja aikakauslehtiä jonkin verran useammin 

tyttöjen kuin poikien koteihin. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 85.)  

Vuosituhannen alkupuolella noin puolet nuorista arvioi vanhempiensa omistavan 50–249 kirjaa. 

Pojissa oli hieman tyttöjä enemmän sellaisia, joiden vanhemmilla oli kirjoja tätä enemmän. Toisaal-

ta pojissa oli kaksinkertaisesti tyttöihin verrattuna sellaisia, joiden vanhemmilla oli kirjoja alle 

kymmenen kappaletta. Keskimäärin vanhemmilla oli 150 kirjaa, mikä oli suunnilleen yhtä paljon 

kuin vuonna 1992. Aiempiin tutkimuskertoihin verrattuna niiden nuorten osuus oli kuitenkin kasva-

nut, joiden vanhemmilla on kirjoja vähän ja niiden osuus vähentynyt, joiden vanhemmat omistavat 

paljon kirjoja. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 67, 69.) Sillä, kuinka paljon vanhemmilla on kirjo-

ja, ei ollut vuoden 1992 aineistossa merkitsevää yhteyttä nuorten kirjojen lukemiseen. (Saarinen & 

Korkiakangas 1997, 116). 

Omia kirjoja nuorilla oli vuonna 2002 keskimäärin saman verran kuin vuosikymmen aikaisemmin-

kin, pojilla yleisimmin 5–19 ja tytöillä 20–49 kirjaa. Pojilla kuitenkin vähän kirjoja omistavien 

osuus oli noussut ja paljon kirjoja omistavien osuus puolestaan laskenut selvästi. Peräti joka kol-

mannella pojalla oli vähemmän kuin viisi omaa kirjaa, ja vain noin joka kymmenes poika ilmoitti 

omistavansa ainakin 50 kirjaa. Tytöistä sen sijaan vain muutamalla prosentilla oli kirjoja vähemmän 

kuin viisi ja neljäsosalla vähintään 50. (Saarinen & Korkiakangas 2009, 68–69.) Vuoden 1992 ai-

neistossa kirjoja paljon lukevilla oli omia kirjoja merkitsevästi enemmän kuin vähän lukevilla (Saa-

rinen & Korkiakangas 1997, 116). 

 

PISA-tutkimusten (Programme for International Student Assessment) yhteydessä, vuonna 2000 

kaikissa osallistujamaissa ja vuonna 20034 kansallisena oheiskyselynä, kerättiin muun ohella tietoa 

15-vuotiaiden nuorten lukuaktiivisuudesta ja -harrastuksesta. Niitä arvioitiin lukukiinnostuksen, 

harrastukseen sitoutumisen ja vapaa-ajankäytön näkökulmasta (Linnakylä 2002, 142).                                        

                                                 

 
4 Vuoden 2006 PISA-tutkimuksessa ei kerätty tietoa nuorten lukuharrastuksesta. 



20 

 

PISA 2000 -tutkimuksessa suomalaisnuorten lukukiinnostus5 oli OECD-alueen toiseksi suurinta. 

Sukupuoliero oli kuitenkin osallistujamaiden selvin: tyttöjen lukukiinnostuskerroin oli OECD-

maiden korkein, pojat sen sijaan jäivät alle keskiarvon. (Linnakylä 2002, 142, 144.)                          

Lukuharrastukseen sitoutumista tarkasteltiin lukemiseen asennoitumisen, harrastamisen ja sosiaali-

sen vuorovaikutuksen, lukemiseen käytetyn ajan ja lukumateriaalin monipuolisuuden suhteen (Lin-

nakylä & Malin 2004, 222–223; Linnakylä & Sulkunen 2005, 55). Vuonna 2000 suomalaisnuoret 

olivat osallistujamaista kolmanneksi sitoutuneimpia lukuharrastukseen, mutta meillä sukupuolten 

välinen ero oli suurin. Harrastuskerroin oli tytöillä OECD-maiden korkein, pojilla sama kuin 

OECD-maissa keskimäärin. (Linnakylä 2002, 146, 148.) Sukupuolen lisäksi kodin kulttuurinen 

kommunikointi (esim. miten usein nuoret keskustelivat vanhempiensa kanssa yhteiskunnallisista 

kysymyksistä, kirjoista, elokuvista ja televisio-ohjelmista) oli yhteydessä lukuharrastukseen sitou-

tumiseen, ja myös kotikirjaston laajuus oli merkittävä taustatekijä (Linnakylä & Malin 2004, 229).  

Lukemiseen asennoitumista, harrastamista ja sosiaalista vuorovaikutusta mittaaviin väittämiin nuo-

ret vastasivat molemmilla tutkimuskerroilla samankaltaisesti. Lukemisen ilmoitti yhdeksi mielihar-

rastuksistaan noin 40 % vastaajista, mutta sukupuoliero oli suuri: esimerkiksi vuoden 2000 aineis-

tossa näin ilmoitti tytöistä 60 % ja pojista noin viidennes. Noin joka kolmas nuori kertoi keskuste-

levansa mielellään kirjoista muiden kanssa. Kirjakaupassa tai kirjastossa kävi mielellään reilu puo-

let nuorista. Noin kolmasosa vastaajista ilmoitti lukevansa ainoastaan saadakseen tarvitsemaansa 

tietoa, yli neljäsosa luki vain pakosta, ja lähes joka neljäs nuori piti lukemista suorastaan ajan haas-

kauksena. (Linnakylä 2002, 146; Linnakylä & Sulkunen 2005, 55–56.) Kokonaisuutena katsoen 

nuorten sitoutuminen lukuharrastukseen oli Linnakylän ja Sulkusen (2005, 56–57) mielestä säilynyt 

melko vahvana, kun huomioidaan kilpailevien harrastusten, erityisesti uuden teknologian, roolin 

vahvistuminen nuorten elämässä.  

Vapaa-ajan lukuaktiivisuutta selvitettiin kysymällä nuorilta, kuinka paljon he käyttävät päivittäin 

aikaa omaksi ilokseen lukemiseen. Kaiken kaikkiaan lukuaktiivisuus oli pysynyt hyvin samanlaise-

na. Niiden osuus, jotka eivät lue lainkaan vapaa-aikanaan, oli kuitenkin hieman kasvanut. Vuoden 

2003 tutkimuksessa kolme neljästä nuoresta ilmoitti lukevansa päivittäin ainakin jonkin aikaa, 

                                                 

 
5Lukukiinnostusta arvioitiin kolmella väittämällä: Koska lukeminen on kivaa, en haluaisi luopua siitä, Har-
rastan lukemista vapaa-aikanani ja Lukiessani uppoudun lukemaani joskus täysin (Linnakylä 2002, 142). 
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enemmistö kuitenkin vain korkeintaan puoli tuntia päivässä. Vain muutama prosentti nuorista luki 

päivittäin yli kaksi tuntia. (Linnakylä & Sulkunen 2005, 57.) Sukupuoliero oli selvä. Esimerkiksi 

vuonna 2000 tytöissä oli poikiin verrattuna lähes kaksinkertaisesti sellaisia, jotka lukivat yli puoli 

tuntia päivässä, ja pojissa puolestaan yli kolminkertaisesti tyttöihin verrattuna sellaisia, jotka eivät 

lukeneet lainkaan (Linnakylä 2002, 152). 

Lukumateriaalin monipuolisuutta arvioitiin kysymällä nuorilta, miten usein he lukevat sanoma-, 

aikakaus- ja sarjakuvalehtiä, kauno- ja tietokirjoja sekä sähköpostia ja verkkosivuja. Lukeminen oli 

säilynyt varsin  samankaltaisena. Ainoa merkittävä muutos oli sähköpostin ja verkkosivujen luke-

misen selvä kasvu: vuonna 2000 sähköpostia ja verkkosivuja luki monta kertaa viikossa reilu kol-

masosa ja vuonna 2003 jo lähes puolet nuorista. Eniten luettiin sanomalehtiä: säännöllisesti (vähin-

tään useita kertoja kuukaudessa) niitä ilmoitti lukevansa 85 % nuorista. Seuraavaksi suosituimpia 

olivat aikakaus- ja sarjakuvalehdet. Kirjoja luettiin huomattavasti harvemmin kuin lehtiä. Kaunokir-

joja luki säännöllisesti vajaa 30 % nuorista, mutta useita kertoja viikossa vain reilu kymmenesosa. 

Tietokirjoja luettiin vielä tätäkin vähemmän. (Linnakylä & Sulkunen 2005, 57–58.)                                                                         

Poikien ja tyttöjen lukemiskulttuurit erosivat selvästi toisistaan. Vuoden 2000 aineistossa pojat ker-

toivat lukevansa sarjakuvalehtiä selvästi tyttöjä useammin. Pojat lukivat paljon myös sanomalehtiä, 

useita kertoja viikossa jopa hieman tyttöjä yleisemmin. Tietokirjoja sekä sähköpostia ja verkkosivu-

ja pojat lukivat jonkin verran enemmän kuin tytöt, jotka puolestaan tarttuivat aikakauslehteen hie-

man poikia useammin. Selvin ero oli kaunokirjallisuuden lukemisessa. Tytöistä lähes viidesosa, 

mutta pojista vain muutama prosentti ilmoitti lukevansa kaunokirjoja monta kertaa viikossa. Pojissa 

oli tyttöihin verrattuna nelinkertaisesti sellaisia, jotka eivät lukeneet kaunokirjallisuutta lainkaan. 

(Linnakylä 2002, 157–159.) 

 

Vuonna 2006 tehdyssä laajassa kyselytutkimuksessa selvitettiin muun ohella 9. luokan oppilaiden 

(n = 1720) vapaa-ajan lukemista ja mediankäyttöä (Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen & 

Keränen 2008, 15–16, 35). Vajaa viidesosa oppilaista ilmoitti lukemisen olevan yksi heidän harras-

tuksistaan. Sukupuoliero oli kuitenkin suuri: tytöistä lähes kolmasosa, mutta pojista vain noin 7 % 

mainitsi lukemisen harrastuksekseen. (emt., 48.) Vapaa-ajan lukemisto painottui henkilökohtaisiin 

uusmediateksteihin, joista säännöllisimmin luettiin tekstiviestejä: kaikki tytöt lukivat niitä ainakin 

joskus, ja pojistakin vain muutama prosentti ilmoitti, ettei lue niitä koskaan. Sähköpostia luettiin 
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myös paljon, tytöistä vajaa puolet ja pojista lähes kolmasosa usein. Vain 5 % tytöistä ja kymmenes-

osa pojista ei lukenut lainkaan sähköpostia.  Internetin keskustelupalstaviestien lukemisessa sekä 

tytöt että pojat jakautuivat melko tasaisesti niitä usein, joskus, harvoin ja ei koskaan lukeviin. Vähi-

ten luettuja uusmediatekstejä olivat blogit: kaksi kolmesta pojasta ja yli puolet tytöistä ei lukenut 

niitä koskaan. Tytöistä sentään 13 % kertoi lukevansa blogeja usein, mikä oli yli kaksinkertainen 

määrä poikiin verrattuna. (Luukka ym. 2008, 189–190.) 

Tutkimuksessa paneuduttiin myös yhdeksäsluokkalaisten mediankäyttöön. Printtimedioiden (sano-

ma-, aikakaus-, harrastus- ja sarjakuvalehdet, kauno- ja tietokirjat) käyttö osoittautui olevan intensi-

teetiltään vähäistä: keskimäärin kaksi kolmesta nuoresta kertoi viettävänsä niiden parissa korkein-

taan muutaman minuutin tyypillisenä päivänä. Sanomalehtiä tytöt ja pojat lukivat suunnilleen yhtä 

paljon. Aikakauslehtiä tytöt lukivat enemmän kuin pojat, jotka sen sijaan tarttuivat harrastus- ja 

sarjakuvalehtiin selvästi tyttöjä ahkerammin. Kaunokirjojen lukemiseen tytöt käyttivät huomatta-

vasti enemmän aikaa kuin pojat. Tietokirjoja luettiin hyvin vähän. (emt., 165–169.)                                                                           

Vastaajat käyttivät enemmän aikaa audiovisuaalisten medioiden (televisio, radio) kuin printtimedi-

oiden parissa. Vain pieni osa nuorista ei katsellut lainkaan televisiota tyypillisenä arkipäivänä, ja 

lähes puolet vietti television ääressä vähintään kaksi tuntia päivässä. Radion kuunteluun nuoret 

käyttivät vähemmän aikaa kuin television katseluun. Tytöt kuuntelivat radiota poikia enemmän: 

noin viidennes tytöistä, mutta vain 6 % pojista ainakin kolme tuntia päivässä. (emt., 167–168.) 

Uusmedioiden osalta selvitettiin muun muassa sähköpostin, Skypen, Messengerin ja IRC:n, blogien 

sekä tietokonepelien käyttöä. Yli puolet nuorista ilmoitti käyttävänsä sähköpostia vain muutaman 

minuutin päivässä. Skypen, Messengerin tai IRC:n parissa vietettiin aikaa selvästi tätä enemmän, 

noin 40 % sekä tytöistä että pojista vähintään kaksi tuntia päivässä. Blogeja luettiin vielä tutkimuk-

sen toteuttamisen aikaan vähän. Noin 80 % vastaajista ei lukenut niitä lainkaan, heistä useampi oli 

poikia. Paljon blogeja luki vain muutama prosentti nuorista. Sukupuoliero oli selvin tietokonepelien 

käytössä. Tytöistä 60 % ilmoitti, ettei pelaa lainkaan tietokonepelejä tyypillisenä päivänä, mikä oli 

nelinkertainen määrä poikiin verrattuna. Vain muutama prosentti tytöistä, mutta yli 40 % pojista oli 

paljon, vähintään kaksi tuntia päivässä, pelaavia. (emt., 169–170.) 

Luukan ja kumppaneiden tutkimuksessa ei arvioitu mediankäyttöön päivittäin kuluvaa kokonaisai-

kaa. Yhdysvalloissa vuosina 2008–2009 suoritetussa, 8–18-vuotiaiden lasten ja nuorten (n=2002) 

mediankäyttöä selvittäneessä kyselytutkimuksessa 15–18-vuotiaat ilmoittivat viettävänsä medioiden 

parissa keskimäärin noin kahdeksan tuntia päivässä (Rideout, Foehr & Roberts 2010, 5). 
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3.2 Koti ja vertaisryhmä lukemisen taustatekijöinä 

Useat tutkimukset (esim. Baker & Scher 2002; Sonnenschein, Baker, Serpell & Schmidt 2000) 

osoittavat, että ääneen lukeminen lapselle ja kodin tarjoama monipuolinen lukumateriaali vaikutta-

vat myönteisesti alle kouluikäisten ja alaluokilla olevien lasten lukutaidon kehittymiseen ja lukumo-

tivaatioon. Läheskään yhtä paljon ei ole selvitetty sitä, millainen yhteys vanhempien toiminnalla ja 

kannustuksella on yläkouluikäisten lukemiseen (Chandler 1999, 230). Vertaisryhmän yhteyttä nuor-

ten lukuharrastukseen on tutkittu myös melko vähän.  

Lau ja Cheung (1988) selvittivät, miten yläkouluikäisten kiinalaisnuorten (n = 2114) lukukiinnostus 

on yhteydessä perheenjäsenten ja vertaisryhmän (ystävien ja luokkakavereiden) lukemiseen. Tutki-

muksessa havaittiin, että nuorten lukukäyttäytymiseen vaikuttaa huomattavasti se, mitä ja kuinka 

paljon heidän perheenjäsenensä ja vertaisryhmäänsä kuuluvat lukevat. Ne nuoret, joiden lähiympä-

ristöön kuului lukemista harrastavia ihmisiä, lukivat itsekin enemmän ja monipuolisemmin kuin ne 

nuoret, joiden läheiset eivät lukeneet. Selvin yhteys lukuaktiivisuudella oli vertaisryhmän, seuraa-

vaksi sisarusten ja kolmanneksi vanhempien lukuaktiivisuuteen. (Lau & Cheung 1988, 695, 703.)  

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (Partin & Gillespie 2002) mukaan myönteinen lukuasenne 

muodostuu jo varhaisessa iässä ja riippuu kodin kirjallisesta ympäristöstä. Tutkimukseen osallistu-

neiden 10.-luokkalaisten nuorten (n = 160) positiivinen suhtautuminen lukemiseen oli merkitseväs-

sä yhteydessä muun muassa seuraaviin muuttujiin: nuorelle on luettu ääneen lapsena, kirjojen saa-

minen lahjaksi, kirjastokortin omistaminen, kotikirjaston suuruus, vanhempien kiinnostus lapsensa 

lukemiseen sekä vanhempien ja lasten väliset kirjoista ja lehdistä käytävät keskustelut. Kodin luke-

miskulttuurin lisäksi nuoren vertaisryhmä vaikutti suuresti myönteisen lukuasenteen muodostumi-

seen. Se, että nuorella oli ystäviä, jotka pitivät lukemisesta ja joiden kanssa nuorella oli mahdolli-

suus keskustella kirjoista ja vaihdella niitä, korreloi merkitsevästi myönteisen lukuasenteen kanssa. 

(Partin & Gillespie 2002, 64–65, 69; ks. myös Kubis 1994.) 

Isossa-Britanniassa vuonna 2009 tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten kodin tarjoamat 

resurssit ja lukemiskulttuuri ovat yhteydessä 8–16-vuotiaiden lasten ja nuorten (n = 17089) luku-

asenteisiin ja -käyttäytymiseen (Clark & Hawkins 2010, 5). Seuraava tarkastelu koskee 14–16-

vuotiaita nuoria.  
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Kodin resursseista erityisesti kirjojen omistaminen osoittautui olevan selvässä yhteydessä siihen, 

miten nuoret suhtautuivat lukemiseen ja kuinka usein he lukivat vapaa-ajallaan. Kirjoja omistamat-

tomista nuorista lähes kaksinkertainen määrä verrattuna kirjoja omistaviin oli samaa mieltä seuraa-

vien väitteiden kanssa: lukeminen on enemmän tyttöjen kuin poikien juttu, lukeminen on vaikeaa, 

en löydä mielenkiintoista luettavaa ja luen vain pakosta. Kirjoja omistamattomissa oli kirjoja omis-

taviin verrattuna kolminkertaisesti sellaisia, jotka pitivät lukemista tylsänä ja jotka lukivat vain kou-

lussa. Niistä nuorista, joilla oli omia kirjoja, noin 40 %, mutta kirjoja omistamattomista alle viides-

osa ilmoitti lukevansa vapaa-ajallaan päivittäin. (Clark & Hawkins 2010, 12–13.)                                 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat, että äidit kannustavat heitä lukemiseen huomattavasti 

enemmän kuin isät. Vanhemmiltaan paljon kannustusta lukemiseen saavat vastaajat nauttivat luke-

misesta enemmän, lukivat vapaa-ajallaan useammin ja suhtautuivat lukemiseen myönteisemmin 

kuin ne, joita vanhemmat eivät lainkaan kannustaneet lukemiseen. Vastaavasti sellaiset nuoret, jotka 

eivät saaneet vanhemmiltaan yhtään kannustusta, pitivät lukemista vaikeampana ja tylsempänä ja 

lukivat useammin vain pakosta verrattuna kannustusta saaviin nuoriin. (emt., 16–18.) 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka usein vanhempien nähdään lukevan ja miten usein luetusta 

keskustellaan perheen kesken. Nuoret ilmoittivat, että äidit lukevat enemmän kuin isät. Vajaa kol-

masosa nuorista kertoi, että isä ei lue koskaan, mikä oli lähes kaksinkertaisesti äiteihin verrattuna. 

Ne nuoret, jotka näkivät vanhempiensa lukevan paljon, nauttivat enemmän lukemisesta, suhtautui-

vat siihen myönteisemmin ja lukivat useammin kuin ne nuoret, jotka eivät nähneet vanhempiensa 

lukevan lainkaan. (emt., 21–22.)  

Tytöt ilmoittivat keskustelevansa lukemastaan perheen kesken hieman poikia useammin, mutta vie-

lä selvempi ero oli eri ikäryhmien välillä. Nuorimmasta ikäluokasta eli 8–11-vuotiaista lähes 30 %, 

mutta 14–16-vuotiaista alle kymmenesosa ilmoitti keskustelevansa päivittäin lukemastaan perheen-

jäsenten kanssa. Yli neljäsosa 14–16-vuotiaista kertoi, että ei keskustele perheenjäsenten kanssa 

lukemastaan koskaan, kun nuorimmista vastaajista näin ilmoitti vain noin kymmenesosa. Kun kaik-

kien vastaajien osalta verrattiin keskenään niitä, jotka keskustelivat perheen kanssa lukemastaan 

päivittäin ja niitä, jotka eivät käyneet keskusteluja koskaan, havaittiin ryhmien välillä selviä eroja. 

Lähes 70 % päivittäin keskustelevista kertoi lukevansa joka päivä, kun keskusteluja käymättömistä 

näin teki vain viidesosa. Lukemista piti tylsänä kuusinkertainen määrä niistä, jotka eivät koskaan 

keskustelleet lukemastaan perheessä. Heistä nelinkertainen määrä ilmoitti lukevansa vain koulussa 

ja kolminkertainen määrä kertoi lukevansa vain pakosta. (emt., 25–27.)  
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3.3 Nuorten kirjastonkäyttöä käsitteleviä tutkimuksia 

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimusten mukaan suomalaisten kirjastonkäyttö on pysynyt kaikissa 

ikäryhmissä suunnilleen samalla tasolla 1980-luvun ja vuosituhannen alun välisenä aikana. Vuoden 

2002 tutkimukseen osallistuneista kymmenen vuotta täyttäneistä suomalaisista noin 60 % oli käynyt 

kirjastossa vähintään kerran viimeisen puolen vuoden aikana. Nuorten kirjastonkäyttö oli huomatta-

vasti tätä yleisempää: 10–14-vuotiaista yli 90 % ja 15–24-vuotiaista noin 85 % ilmoitti käyneensä 

kirjastossa ainakin kerran viimeisten kuuden kuukauden aikana. Nuorten kirjastokäynnit olivat kui-

tenkin harventuneet 1980-luvun alusta, jolloin 10–14-vuotiaista vajaa 60 % oli käynyt puolen vuo-

den aikana vähintään kymmenen kertaa kirjastossa. Vuonna 2002 osuus oli pudonnut noin 45 %:iin. 

Selvästi yleisin kirjastonkäyttötapa oli kirjojen lainaaminen, jota ilmoitti harrastaneensa viimeisen 

vuoden aikana lähes 60 % vastaajista. Seuraavaksi yleisintä oli lehtien lukeminen kirjastossa ja nii-

den lainaaminen kotiin. Internetiä oli käyttänyt kirjastossa noin 15 % vastaajista, ja yhtä suuri osuus 

oli lainannut musiikkia tai videoita/dvd-levyjä. 15–24-vuotiaiden kirjastonkäytössä korostuivat mu-

siikin ja videoiden lainaaminen sekä internetin käyttö. (Sauri 2005, 38–39.) 

Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen mukaan suomalaisten kirjastonkäyttö ei ole 

paljoakaan muuttunut 1990-luvun lopusta. Sekä vuosina 1999, 2002 että 2009 noin 70 % kymme-

nen vuotta täyttäneestä väestöstä ilmoitti käyneensä kirjastossa tutkimusta edeltäneen vuoden aika-

na. Ahkerimpia kirjastossa kävijöitä olivat 10–14-vuotiaat, joista ei-käyttäjiä oli jokaisella tutki-

muskerralla vain noin 4 %. Suurin muutos oli tapahtunut 15–24-vuotiailla: vuonna 1999 tähän ikä-

ryhmään kuuluvista 93 % ilmoitti käyneensä kirjastossa vuoden aikana, vuonna 2009 luku oli pu-

donnut 81 %:iin. (Suomen virallinen tilasto 2011, verkkojulkaisu.) 

 

Heikkilä ja Linna (1976) selvittivät vuonna 1975 Torniossa kyselytutkimuksella yhdeksäsluokka-

laisten (n=311) lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä.  Tutkimus on jo vanha, mutta kysymyksenaset-

telultaan samankaltainen tämän tutkimuksen kanssa, joten olen ottanut sen mukaan tarkasteluun.  

Yli viidennes sekä tytöistä että pojista ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään kerran viikossa ja 

lähes kolmannes ainakin kerran kuukaudessa. Harvemmin kuin kerran vuodessa kirjastossa käyviä 

oli pojissa lähes kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Kirjaston palvelumuodoista suosituim-

pia olivat kirjojen lainaaminen, aikakaus- ja sarjakuvalehtien lukeminen sekä tiedon etsiminen. 

(Heikkilä & Linna 1976, 29–31.) 
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Kirjastonkäytön aloitusiällä oli selvä yhteys nuorten kirjastonkäyttöön. Ahkerimpia kirjastonkäyttä-

jiä olivat ne, jotka olivat tutustuneet kirjastoon alle 9-vuotiaina, ja ei-käyttäjiä oli selvästi enemmän 

niissä, jotka olivat käyneet ensi kertaa kirjastossa vasta yli 12-vuotiaina. (Heikkilä & Linna 1976, 

112–113, 118.)  

Vanhempien kirjastonkäyttö oli merkitsevässä yhteydessä nuorten kirjastonkäyttötottumuksiin, 

mutta vielä sitäkin selvempää oli kaverien vaikutus kirjastonkäyttöön. Ei-käyttäjiä oli yli kolmannes 

niistä vastaajista, joiden kaveritkaan eivät käyneet kirjastossa, mutta vain noin 4 %, jos kaverit kä-

vivät usein kirjastossa. Harvoin kirjastossa käyvien osuus pieneni sitä mukaa, kun kavereiden kir-

jastonkäyttö tiheni. (emt., 125–127, 129.)  

Kirjastonkäytön suurimmaksi esteeksi nuoret kokivat ajanpuutteen, ja toiseksi eniten kirjastonkäyt-

töä vähensi se, ettei kirjastossa ole tarpeeksi mieleisiä kirjoja. Seuraavaksi useimmin mainittiin liian 

pitkä kirjastomatka ja sopimattomat aukioloajat. Vain muutama nuori koki kirjastohenkilökunnan 

asiakaspalvelun puutteelliseksi. Yli viidennes vastaajista ilmoitti, etteivät he lisäisi kirjastonkäyttö-

ään, vaikka olosuhteet muuttuisivat. Ei-käyttäjistä kaksi kolmesta saattaisi mahdollisesti ryhtyä 

käymään kirjastossa, jos esteet poistuisivat. (emt., 133–135.) 

 

Pohjanmaalaisten yhdeksäsluokkalaisten (n=2930) vapaa-ajanviettoa vuonna 2007 kartoittaneessa 

tutkimuksessa selvitettiin myös heidän kirjastonkäyttöään ja tyytyväisyyttään kirjastoihin. Tytöt 

olivat selvästi poikia innokkaampia kirjastoissa kävijöitä: tytöistä lähes 60 % ja pojista noin neljäs-

osa kävi kirjastossa ainakin muutaman kerran kuukaudessa. Viikoittain kirjastossa käyviä oli tytöis-

tä 16 %, mikä oli kaksinkertaisesti poikiin verrattuna. Ei-käyttäjiä oli tytöistä vain noin prosentti, 

pojista reilu kymmenesosa. Yleisin kirjastonkäyttötapa oli kirjojen lainaaminen, jota olivat harras-

taneet lähes kaikki tytöt ja pojistakin yli 80 %. Yli puolet nuorista oli lainannut myös levyjä. Inter-

netiä oli kirjastossa käyttänyt 85 % tytöistä ja kolme neljäsosaa pojista. (Lähteenmaa & Strand 

2008, 4, 6, 45.)  

Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes 60 % oli tyytyväisiä ja vain runsas kymmenesosa tyy-

tymättömiä kirjastopalveluihin sekä kirjastojen valikoimaan ja tarjontaan. Suurimmiksi puutteiksi 

nuoret kokivat kirjastojen musiikki-, elokuva- ja kirjavalikoimien suppeuden. Kirjastojen aukioloai-

koihin oli tyytymättömiä vain 5 % vastaajista, ja vain muutama prosentti nuorista koki kirjaston 

henkilökunnan kohtelevan nuoria epäystävällisesti. (emt., 45.) 
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Helsingin kaupunginkirjasto teetätti vuonna 2007 pääkaupunkiseudun kirjastojen ei-käyttöä kartoit-

taneen tutkimuksen. Kohdejoukkona olivat ne 15–25- ja 55–65-vuotiaat HelMet-kirjastojen toimin-

ta-alueella asuvat henkilöt, jotka eivät olleet tutkimusta edeltäneen vuoden aikana käyttäneet kyseis-

ten kirjastojen palveluja. Puhelinhaastatteluihin vastasi yhteensä 333 henkilöä, ja ryhmähaastatte-

luihin osallistui kymmenen henkilöä molemmista ikäryhmistä. (Rantanen 2008.)                                     

Lähes joka kolmas puhelinhaastatteluihin osallistuneista ei tuntenut kirjaston palveluja lainkaan. 

Parhaiten tunnettiin perinteiset kirjastopalvelut, varsinkin kirjojen ja musiikkiäänitteiden lainaami-

nen. Vajaa 40 % vastaajista tiesi, että kirjastossa on mahdollista lukea lehtiä ja lainata niitä kotiin, ja 

runsaalle kolmasosalle oli tuttua elokuvien lainaamismahdollisuus ja maksuttomien nettiyhteyksien 

käyttömahdollisuus. Useita palveluja ei kuitenkaan tunnettu lainkaan, esimerkiksi HelMet-

aineistohaku oli tuttu vain muutamalle prosentille vastaajista. (Rantanen 2008.)                                                        

Ei-käyttäjien mielikuvat kirjastoista olivat pääosin myönteisiä: niitä pidettiin viihtyisinä, selkeinä ja 

lämminhenkisinä paikkoina, jotka ovat kaikkia ihmisiä varten ja joissa saa helposti palvelua. Iso osa 

puhelinhaastatteluihin vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että kirjastot ovat rutiininomaisia, pas-

siivisia ja näkymättömiä. Kirjaston ilmapiiriä toiset pitivät innostavana, kun taas toiset, lähinnä nuo-

ret, kuvailivat ilmapiiriä tylsäksi. Nuorten mielikuvat olivat muutenkin keskimäärin kielteisempiä 

kuin iäkkäämpien, erityisen kriittisiä olivat nuoret miehet. (Rantanen 2008.)                    

Palveluihin liittyvät tekijät eivät olleet ensisijaisia kirjastopalvelujen käyttämättömyyden syitä. Ei-

käyttöä perusteltiin eniten ajanpuutteella. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi osoittautui se, että ei ole 

tarvetta käydä kirjastossa, koska kirjat hankitaan ostamalla tai niitä saadaan lahjaksi. Kolmanneksi 

suurin ei-käytön syy oli se, että ei ole vain tullut mieleen käydä kirjastossa.  (Rantanen 2008.) 

  

Englannissa vuonna 2009 tehdyssä laajassa kyselytutkimuksessa selvitettiin 8–16-vuotiaiden lasten 

ja nuorten (n = 17089) kirjaston ei-käytön syitä sekä lukemisen ja kirjastonkäytön yhteyttä. Peräti 

kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista 14–16-vuotiaista nuorista oli ei-käyttäjiä. Heistä yli puolet 

ilmoitti ei-käytön syyksi sen, että heidän perheenjäsenetkään eivät käy kirjastossa ja lähes puolet 

sen, että ystävät eivät käy. Seuraavaksi eniten ei-käyttöä perusteltiin joko sillä, että kirjastosta ei 

löydy mielenkiintoisia kirjoja tai sillä, että kirjastossa ei ole tarpeeksi tietokoneita. Yli kolmasosa 

ei-käyttäjistä oli siinä uskossa, että kirjastossa ei ole kirjojen lisäksi muuta aineistoa. Kirjastonkäyt-

töä esti melko paljon myös se, että nuorten mielestä kirjasto on tarkoitettu heidän ikäisiään nuo-

remmille ja se, että nuoria kohdellaan kirjastossa epäystävällisesti. (Clark & Hawkins 2011, 5, 11.) 
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Kirjastonkäyttäjien ja ei-käyttäjien välillä ilmeni selviä eroja lukuaktiivisuudessa ja lukemiseen 

asennoitumisessa. Vajaa puolet kirjastonkäyttäjistä, mutta vain runsas viidesosa ei-käyttäjistä il-

moitti lukevansa vapaa-ajallaan päivittäin. Yli kolmasosa ei-käyttäjistä sanoi lukevansa vain pakos-

ta, kun kirjastonkäyttäjistä näin ilmoitti 14 %. Ei-käyttäjistä piti lukemista tylsänä kolminkertainen 

määrä kirjastossa käyviin verrattuna. (Clark & Hawkins 2011, 15.) 

Amerikkalaistutkimuksissa (esim. Cook, Parker & Pettijohn 2005; Agosto, Paone & Ipock 2007) on 

havaittu, että tyttöjen ja poikien suhtautumisessa yleisiin kirjastoihin on eroa. Tytöt ovat yleensä 

tyytyväisempiä kirjastopalveluihin kuin pojat. Agosto, Paone ja Ipock (2007, 399) arvelevat yhdeksi 

syyksi sen, että Yhdysvalloissa yli 80 % yleisten kirjastojen henkilökunnasta on naisia, jolloin pojat 

saattavat mieltää kirjastot ”naisten paikoiksi”. Cookin, Parkerin ja Pettijohnin (2005, 159) tutki-

muksessa todettiin myös, että iän myötä kirjastoon liittyvät mielikuvat yleensä tasaisesti huonone-

vat. Kyselyyn vastanneiden 6.–9.-luokkalaisten (n = 604) keskuudessa suhtautuminen kirjastoihin 

muuttui selvästi kielteisemmäksi siihen mennessä, kun oppilaat siirtyivät kahdeksannelle luokalle. 

Yhdysvalloissa 1990-luvun lopulla suoritetussa tutkimuksessa (Meyers 1999) nuoret löysivät paljon 

kritisoitavaa kirjastoista. Nuorten mielestä kirjasto ei ole ”cool”: siellä käyvät lähinnä nörtit ja luku-

toukat. Kirjastoissa on liian vähän nuorten käyttöön varattuja tietokoneita, ja lisäksi koneet ja oh-

jelmistot ovat vanhentuneita. Kirjastojen aineisto on usein vanhentunutta: nuoret haluaisivat enem-

män ajankohtaista aineistoa, esimerkiksi aikakauslehtiä, CD-levyjä ja elokuvia. Monet nuoret toi-

voivat aineiston selkeämpää esillepanoa, esimerkiksi kirjojen jaottelua genrejen mukaan. Nuorten 

mielestä henkilökunta on epäystävällistä eikä auta nuoria, he eivät esimerkiksi koe saavansa riittä-

västi apua koulutehtävien teossa. Nuoret kuvailivat kirjastoa seuraavilla adjektiiveilla: tumma, 

kolkko, harmaa, tylsä ja ikävystyttävä.  Muutama nuori vertasi kirjastoa jopa ruumishuoneeseen. 

Nuoret olivat sitä mieltä, että kirjastojen pitäisi olla kutsuvampia: valoisia, iloisia, epämuodollisia 

sekä täynnä musiikkia ja monenlaista toimintaa. Esteinä kirjastonkäytölleen nuoret mainitsivat 

myöhästymismaksut ja liian ankarat säännöt, kuten syömisen ja juomisen kieltämisen. Myös epäso-

pivat aukioloajat rajoittivat nuorten kirjastossa käyntiä. He toivoivat pidempiä ilta-aukioloaikoja 

sekä perjantai- ja lauantai-illoille nuorille suunnattuja tapahtumia.  (Meyers 1999, 42–45.) 

Kaliforniassa vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin 13–18-vuotiaiden nuorten (n = 192)   

mielipiteitä yleisten kirjastojen palveluista. Lisäksi vastaajilta pyydettiin ideoita nuoria houkuttele-

van kirjaston suunnitteluun ja markkinointiin. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla, joihin osallis-
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tuneista nuorista 70 oli kirjastonkäyttäjiä ja 122 ei-käyttäjiä. Kokonaisuutena katsoen tutkimukseen 

osallistuneet nuoret olivat sitä mieltä, että yleisen kirjaston käytöstä ei ole heille paljoakaan hyötyä 

tai lisäarvoa. He eivät tunteneet oloaan kirjastossa kotoisaksi ja kokivat kirjaston henkilökunnan 

suhtautuvan heihin epäluuloisesti. Nuoret kuvailivat kirjastoa vanhaksi ja ’pystyyn kuolleeksi’ pai-

kaksi, josta ei löydy nuoria kiinnostavaa aineistoa, palveluja tai toimintaa. (Marston 2001, 5–6, 8.) 

Nuoret esittivät monenlaisia ehdotuksia, joilla kirjastoista voitaisiin tehdä ”nuorisoystävällisempiä”. 

Heidän mielestään kirjaston pitäisi olla sellainen paikka, johon nuori voi tulla oma itsenään. Kirjas-

ton henkilökunnan tulisi kohdella nuoria ystävällisesti ja auttaa heitä läksyjen teossa. Nuoret haluai-

sivat kirjaston aukioloaikojen lisäämistä myöhäiseen iltaan ja viikonloppuihin. Lisäksi kirjaston 

toiminta haluttaisiin käyttäjäystävällisemmäksi, esimerkkeinä mainittiin myöhästymismaksujen 

poistaminen ja aineiston löytämisen helpottaminen. Käytettävissä pitäisi olla myös enemmän nuo-

rille relevanttia aineistoa ja toimintaa. Enemmistö nuorista haluaisi kirjastosta paikan, jossa olisi 

mukava jutella kavereiden kanssa, kuunnella musiikkia sekä syödä ja juoda. (emt., 7.)                                                            

Nuoret ehdottivat useita paikkoja, joissa kirjastopalveluja kannattaisi markkinoida nuorille. Tietoa 

voisi jakaa erilaisissa nuorten suosimissa paikoissa julisteilla, mainoslehtisillä tai sanallisesti. Te-

hokkaana markkinointikeinona pidettiin myös sitä, että kirjaston henkilökunta vierailee kouluissa 

kertomassa kirjastopalveluista. Medioista markkinointikanaviksi ehdotettiin radiota ja televisiota. 

Nuoret arvelivat myös, että ilmaisten kirjojen tai lehtien tarjoaminen saattaisi houkutella nuoria 

kirjastoon. (emt., 7.) 

Irlannissa vuonna 2007 suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin 13–17-vuotiaiden nuorten (n=154) 

mielikuvia kirjastoista, mielipiteitä kirjastopalveluista, kirjastonkäyttöä rajoittavia tekijöitä sekä 

toiveita kirjastopalvelujen suhteen. Aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla, joihin osallistuneis-

ta nuorista hieman yli puolet oli kirjastonkäyttäjiä. (McGrath, Rogers & Gilligan 2010, 1, 4, 24.)                              

Yleisimmin nuorten mieliin tulivat kirjastoista kirjat, lukeminen, hiljaisuus sekä tietokoneet ja/tai 

internet. Kirjastot yhdistettiin usein myös iäkkäisiin ihmisiin tai pieniin lapsiin. Kirjastoja kuvailtiin 

pimeiksi ja kosteiksi paikoiksi, joissa on outo haju ja epämukavia tuoleja. Myös kirjastojen tylsyys 

nousi esiin nuorten vastauksissa. Nuorilla oli siis vastakkaisia mielikuvia kirjastoista: toisaalta ne 

nähtiin lukemisen, opiskelun ja netinkäytön mahdollistavina paikkoina, toisaalta taas lähinnä van-

huksille ja pikkulapsille tarkoitettuina hiljaisina ja tylsinä paikkoina. (emt., 24.)                         

Nuorten kirjastonkäyttöä rajoitti muun muassa se, että kirjastossa ei saa tehdä monia nuorten nor-

maaliin arkeen kuuluvia asioita, esimerkiksi jutella kavereiden kanssa ja syödä.  Myös epäsopivat 

aukioloajat olivat esteenä monen nuoren kirjastonkäytölle. Muutamien nuorten kirjastossa käymistä 
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esti heidän mielikuvansa kirjastoista tylsänä ’nynnyjen’ paikkana. Jotkut eivät käyneet kirjastossa 

sen takia, että he eivät tunteneet olevansa tervetulleita ja kokivat, ettei heitä kohdella samanarvoisi-

na muiden asiakkaiden kanssa. Kirjastohenkilökunnasta nuorilla oli pääosin myönteisiä kokemuk-

sia. Enemmistö piti henkilökuntaa avuliaana ja asiantuntevana, mutta lähes viidesosa koki saavansa 

epäystävällistä palvelua. Erityisiä henkilökuntaan kohdistuvia toiveita olivat: nuoria on kohdeltava 

kunnioittavasti, positiivisemmalla asenteella ja vähemmän tiukasti (etenkin hiljaisuuden suhteen), 

nuoriin ei saa suhtautua epäluuloisesti eikä heitä saa kohdella pikkulapsina. (McGrath, Rogers & 

Gilligan 2010, 24–25, 27, 35.)   

Toisin kuin Marstonin (2001) tutkimukseen osallistuneet kalifornialaisnuoret, irlantilaisnuoret eivät 

pitäneet kirjastoja itselleen täysin merkityksettöminä tai hyödyttöminä. Kaikissa haastatelluissa 

ryhmissä oltiin sitä mieltä, että kirjastot voisivat ja niiden pitäisi tehdä enemmän nuorten houkutte-

lemiseksi kirjastoon.  Nuorilla oli selvä näkemys siitä, mitä he haluavat kirjastopalveluilta. Muun 

muassa seuraavat tekijät saisivat nuoret käymään enemmän kirjastossa: olisi tarjolla enemmän nuo-

ria kiinnostavaa luku- ja multimedia-aineistoa, luovaa toimintaa, apua läksyjenteossa ja mahdolli-

suus viettää aikaa kavereiden kanssa kodikkaassa ja nuorisoystävällisessä paikassa. Monet nuoret 

toivoivat myös, että kirjasto olisi pidempään auki iltaisin ja viikonloppuisin. (emt., 27, 35.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nuorten kirjastonkäyttöä rajoittavat syyt ja heitä kirjastoon hou-

kuttelevat tekijät näyttäisivät olevan hyvin samankaltaisia eri puolilla maailmaa. Kirjastojen tylsyys 

ja liian tiukat säännöt nousivat esiin kaikissa esitellyissä tutkimuksissa. Nuoret toivovat rennompaa 

ja sallivampaa ilmapiiriä, eräänlaista hengailupaikkaa, jossa juttelu, syöminen ja musiikin kuuntelu 

olisi sallittua. Henkilökunnan koetaan usein käyttäytyvän nuoria kohtaan epäkohteliaasti, ja kirjas-

tossa työskenteleviltä henkilöiltä toivotaankin ystävällisempää ja muiden asiakasryhmien kanssa 

tasavertaista palvelua. Aineistovalikoimien suppeus on myös tärkeä kirjastonkäytön rajoite: nuoret 

haluavat kirjastoihin enemmän ajantasaista ja nimenomaan heidän ikäisilleen suunnattua aineistoa. 

Kirjastossa käymistä estää lisäksi epäsopivat aukioloajat, joihin halutaan pidennystä iltaisin ja vii-

konloppuisin. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyvien oppilaiden 

lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tavoitteena on myös 

tuottaa tietoa yleisten kirjastojen käytännön nuorisokirjastotyön tueksi niin, että tutkimuksen tulok-

sia voitaisiin hyödyntää kirjastojen nuortenpalveluja kehitettäessä. Sekä lukuharrastusta että kirjas-

tonkäyttöä tarkastellaan vapaa-ajan kontekstissa, joten mukana ei ole koulutyötä varten tapahtuva 

lukeminen eivätkä koulun toimesta tehtävät kirjastokäynnit.  

Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

1. pääongelma: Millaista on yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastus? 

 Mikä asema lukemisella on yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajanvietossa ja mediankäytössä? 

 Millaista lukeminen on määrällisesti ja laadullisesti? 

 Mikä motivoi lukemiseen?  

 Mitkä ovat kirjojen ja lehtien suosituimmat hankintakanavat? 

 Onko kodin ja vertaisryhmän lukemiskulttuureilla yhteyttä oppilaiden lukuharrastukseen? 

 Miten tyttöjen ja poikien lukuharrastus eroaa toisistaan? 
 

2. pääongelma: Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kirjastonkäyttö? 

 Millaisia mielikuvia yhdeksäsluokkalaisilla on kirjastoista? 

 Kuinka usein kirjastopalveluja käytetään ja mitä kirjastossa tehdään? 

 Miten mediankäyttö on yhteydessä kirjastonkäyttöön? 

 Onko kodin ja vertaisryhmän kirjastonkäyttö yhteydessä oppilaiden kirjastonkäyttöön? 

 Mitkä tekijät rajoittavat kirjastonkäyttöä ja mikä saisi nuoret lisäämään kirjastonkäyttöä? 

 Miten tyttöjen ja poikien kirjastonkäyttö eroaa toisistaan? 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa siirrytään teoriasta käytäntöön ja selvitetään empiirisen tutkimuksen toteuttamista. 

Ensin esitellään erilaisia empiirisen tutkimuksen tyyppejä, minkä jälkeen tarkastellaan kyselyä tut-

kimusmenetelmänä. Kolmannessa alaluvussa selvitetään kyselylomakkeen laadintaa. Tämän jälkeen 

esitellään tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu. Viidennessä alaluvussa selvitetään aineiston 

käsittelyä ja analysointia. Lopuksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta. 

5.1 Empiiristen tutkimusten tyypittelyä 

Empiiriset tutkimukset voidaan jaotella erilaisiin tyyppeihin esimerkiksi tutkimuksen tarkoituksen, 

aikaperspektiivin tai tutkimusotteen mukaan (Heikkilä 2008, 14). Tutkimuksen tarkoituksen perus-

teella puhutaan muun muassa kartoittavista, kuvailevista, selittävistä ja ennustavista tutkimuksista 

(emt., 14–15), mutta yhdellä tutkimuksella voi toki olla samanaikaisesti useampiakin tarkoituksia 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 127). Oma tutkimukseni on luonteeltaan pääosin kuvaileva.  

Tutkimus on luonteeltaan ajallinen poikittaistutkimus. Vastamäen (2007, 126) mukaan poikittais-

tutkimus sopii, jos halutaan selvittää jonkin ilmiön esiintymistä tai taustamuuttujien vaikutusta tut-

kittavaan ilmiöön. 

Tutkimusotteen mukaan jaoteltuna tutkimus voi olla kvalitatiivinen eli laadullinen tai kvantitatiivi-

nen eli määrällinen. Lähestymistavan sopivuus määräytyy tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuson-

gelman perusteella. (Heikkilä 2008, 16.) Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan kvantitatiivinen. 

Kvantitatiivisella tutkimuksella selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä asioita sekä 

ilmiöiden välisiä yhteyksiä, ja sen edellytyksenä on tarpeeksi suuri ja edustava otos. Aineistonkeruu 

tapahtuu tavallisesti standardoidulla tutkimuslomakkeella. Kvantitatiivisella tutkimuksella pysty-

tään selvittämään olemassa oleva tilanne, mutta ei asioiden syitä. (emt., 16.)  

5.2 Kysely tutkimusmenetelmänä 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaavat ensisijaisesti tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat, mut-

ta mitään menetelmää ei kuitenkaan voida pitää ainoana oikeana (Heikkilä 2008, 14). Tämänkin 

tutkimuksen aihetta olisi ollut mahdollista tutkia useilla eri tutkimusmenetelmillä. Laadulliset me-
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netelmät eivät kuitenkaan olleet sopivimpia vaihtoehtoja, koska tavoitteena oli saada mahdollisim-

man kattava yleiskuva yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastuksesta ja kirjastonkäytöstä. Näin ollen 

päädyin käyttämään tutkimusmenetelmänä kyselyä, koska koin sen soveltuvan parhaiten omaan 

tutkimukseeni. Kysymyksillä voidaan selvittää muun muassa tosiasiatietoja, käyttäytymisen syitä, 

asenteita, arvoja ja mielipiteitä (Heikkilä 2008, 55), joten kyselyn avulla pystyy keräämään laajan ja 

monipuolisen tutkimusaineiston (Hirsjärvi ym. 2009, 195). Osittain tutkimusmenetelmän valintaan 

vaikuttivat myös käytettävissä olleet resurssit. Kysely on tehokas ja taloudellinen tiedonkeruutapa, 

jos tutkittavia on paljon (Heikkilä 2008, 19).    

Kysely on survey-tutkimukseksi kutsutun tutkimusstrategian keskeinen menetelmä. Holopainen ja 

Pulkkinen (2003, 19) määrittelevät survey-tutkimuksen suunnitelmalliseksi kysely- tai haastattelu-

tutkimukseksi, jossa aineistonkeruu tapahtuu valmiiksi jäsennellyllä lomakkeella. Survey-

tutkimuksessa aineisto kerätään standardoidussa muodossa (Hirsjärvi ym. 2009, 122) eli kaikilta 

vastaajilta kysytään samat kysymykset täsmälleen samalla tavalla (Vilkka 2005, 73). Standardoin-

nin tavoitteena on vastausten vertailukelpoisuus, mutta Alkulan, Pöntisen ja Ylöstalon (1995, 12) 

mielestä ei koskaan päästä siihen, että kaikki vastaajat ymmärtäisivät kysymykset samalla tavoin. 

Survey-tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat lisäksi otoksen poiminta, aineiston kerääminen sekä 

ilmiöiden kuvailu, vertailu ja selittäminen aineiston avulla (Hirsjärvi ym. 2009, 122). 

Kuten kaikilla tutkimusmenetelmillä, myös kyselytutkimuksella on omat vahvuutensa ja heikkou-

tensa.  Etuna voidaan pitää sitä, että kyselyllä pystytään keräämään laaja tutkimusaineisto: mukaan 

voidaan saada paljon henkilöitä ja heiltä voidaan kysyä monia asioita. Huolellisesti suunnitellulla 

lomakkeella kerätty aineisto saadaan nopeasti tallennettua ja analysoitua tietokoneella. Kyselylo-

makkeella kerätyn tiedon käsittelyyn on olemassa tilastollisia analyysitapoja, joten tutkijan ei tarvit-

se kehitellä niitä itse. (emt., 195.) Kyselylomakkeessa kysymykset esitetään kaikille vastaajille täs-

mälleen samassa muodossa, eikä tutkijan olemus tai läsnäolo vaikuta vastauksiin. Nämä seikat pa-

rantavat Vallin (2007, 104) mukaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Kyselytutkimuksen yksi heikkous on se, että ei pystytä tietämään, ovatko kyselyyn osallistuneet 

vastanneet huolellisesti ja rehellisesti. Lisäksi ei tiedetä, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset 

ja annetut vastausvaihtoehdot tutkijan tarkoittamalla tavalla tai miten hyvin he ylipäätään tuntevat 

kyselyn aihetta. Hyvän kyselylomakkeen laatiminen viekin paljon aikaa ja vaatii tutkijalta monen-

laista osaamista. Kyselytutkimuksen haittana pidetään myös katoa eli vastaamattomuutta, joka saat-
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taa muodostua suureksikin. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Vastausprosenttia voidaan nostaa keräämällä 

aineisto esimerkiksi koululuokittain (Valli 2007, 104), kuten tässä tutkimuksessa on tehty. Kysely-

tutkimuksella saatuja tuloksia pidetään usein pinnallisina (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1995, 121), 

mutta Vehkalahden (2008, 13) mielestä tilastollisillakin menetelmillä pystytään pääsemään käsiksi 

yksityiskohtiin.  

5.3 Kyselylomakkeen laadinta 

Kyselylomakkeen suunnittelu on määrällisessä tutkimuksessa tärkein asia (Vilkka 2005, 84). Vallin 

(2007, 102) mukaan kyselytutkimuksen onnistuminen perustuu kysymysten muotoiluun: ne tulee 

laatia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelmien mukaisesti. Toisin sanoen, ennen kuin voi-

daan laatia kyselylomake, pitää tietää mihin kysymyksiin ollaan etsimässä vastauksia. Hyvät kysy-

mykset perustuvat tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden onnistuneeseen operationalisointiin, jolla 

tarkoitetaan teoreettisen käsitteen muuttamista empiiriseen muotoon (Ahola 2007, 51). Tiedonke-

ruun suorittamisen jälkeen kysymyksiä ei enää pysty muuttamaan tai parantelemaan (Heikkilä 2008, 

47). Metsämuurosen (2005, 32) sanoin ”Mitä mittaa, sitä saa”. 

Kyselylomakkeessa käytettävät kysymykset voivat olla muodoltaan avoimia, suljettuja tai sekamuo-

toisia. Avoimissa kysymyksissä vastaamista rajataan vain vähän, koska niillä pyritään saamaan vas-

taajilta spontaaneja mielipiteitä. Avoimien kysymysten laatiminen on helppoa, mutta niiden käsitte-

ly on työlästä. Niitä kannattaa kuitenkin käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa vastausvaihtoehtoja ei 

tunneta tarkkaan etukäteen. Suljetuissa kysymyksissä vastaajan pitää valita vastauksensa annetuista 

valmiista vastausvaihtoehdoista, joita voi olla vain kaksi (dikotominen kysymys) tai useampia (mo-

nivalintakysymys). Jokaiselle vastaajalle on löydyttävä sopiva vaihtoehto ja vaihtoehtojen on oltava 

toisensa poissulkevia, mielekkäitä ja järkeviä. Suljettuihin kysymyksiin on nopea vastata, mutta 

vastaukset saatetaan antaa harkitsematta. Sekamuotoisia kysymyksiä ovat sellaiset, joissa osa vasta-

usvaihtoehdoista on annettu, mutta mukana on ainakin yksi avoin kysymys (esim. Muu, mikä?). 

Tällainen kysymys on hyvä siinä tapauksessa, jos kaikkia vastausvaihtoehtoja ei tunneta varmuudel-

la. (Heikkilä 2008, 49–52.) 

Heikkilä (2008, 57) on luetellut hyvien kysymysten ominaispiirteitä, joita yritin noudattaa kysy-

myksiä laatiessani.  Ensinnäkin kysymyksen pitää olla mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen se-

kä ymmärrettävä, selkeä ja yksiselitteinen, esimerkiksi kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan.   Hyvä 
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kysymys ei sisällä sivistyssanoja tai erikoissanastoa. Tarvittaessa voidaan käyttää tyylikeinoja (li-

havointi, alleviivaus) jonkin tärkeän seikan esiin tuomiseksi. Kysymykset tulee esittää kohteliaasti, 

jolloin päätetään muun muassa siitä, käytetäänkö sinuttelua vai teitittelyä. Omassa lomakkeessani 

käytin sinuttelua, koska teitittely olisi tuntunut nuorten kohdalla teennäiseltä.   

Kysymysten huolellisen muotoilun lisäksi huomiota pitää kiinnittää lomakkeen rakenteeseen.  Ky-

selylomaketta laatiessani pyrin noudattamaan Heikkilän (2008, 48–49) esittämiä hyvän tutkimuslo-

makkeen tunnusmerkkejä. Tein lomakkeesta siistin ja selkeän ja asettelin tekstin ja kysymykset 

niin, ettei lomake näyttänyt liian täyteen ahdetulta. Vastausohjeet muotoilin mahdollisimman sel-

keiksi ja yksiselitteisiksi. Sijoitin lomakkeen alkuun helppoja, tosiasioita mittaavia kysymyksiä, 

numeroin kysymykset juoksevasti ja yritin sijoittaa ne lomakkeeseen loogisesti eteneviksi. Ryhmit-

telin samaa aihepiiriin kuuluvat kysymykset kokonaisuuksiksi. Lomakkeen pituuden yritin pitää 

kohtuullisena. Kokonaisuutena tavoitteenani oli, että lomake olisi mahdollisimman yksinkertainen 

ja yksiselitteinen, jotta siihen olisi helppo ja miellyttävä vastata.  

Kyselyn laadintaan kuuluu myös lomakkeen esitestaus, joka on tärkeä vaihe tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta (Ahola 2007, 49). Vehkalahden (2008, 48) mukaan muutama testaaja riittää. Tässä 

tutkimuksessa lomakkeen esitestaamiseen osallistui neljä nuorta. Saamani palautteen perusteella 

paransin joidenkin kysymysten, vastausohjeiden ja vastausvaihtoehtojen ymmärrettävyyttä ja pois-

tin muutaman kysymyksen kokonaan. Tavoitteena oli, että oppilaat pystyisivät täyttämään lomak-

keen yhden oppitunnin aikana. Esitutkimukseen osallistuneilta nuorilta lomakkeen täyttäminen vei 

noin puoli tuntia.  

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake (liite 1) on lopullisessa muodossaan seitsemänsivuinen, ja se 

sisältää yhteensä 28 kysymystä. Vastaamisen ja aineiston analysoinnin helpottamiseksi kysymykset 

ovat pääosin suljettuja tai sekamuotoisia. Lomake jakautuu neljään osioon: taustatiedot, vapaa-

ajanvietto, lukeminen ja kirjasto. Taustatiedoissa tiedustellaan vain vastaajan sukupuolta ja ikää. 

Vapaa-ajanvietto-osion kysymyksillä halutaan selvittää lukemisen asemaa oppilaiden vapaa-ajassa 

ja mediankäytössä. Lukeminen-osio sisältää lukemisen määrään ja laatuun, lukumotiiveihin ja luet-

tavan hankintakanaviin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi pyritään selvittämään kodin ja vertaisryhmän 

yhteyttä oppilaiden lukemiseen. Kirjasto-osiossa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten mielikuvia kir-

jastoista, kirjastonkäytön aktiivisuutta, kirjastonkäyttömuotoja, kirjastonkäytön rajoitteita sekä niitä 
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tekijöitä, jotka saisivat oppilaat lisäämään kirjastonkäyttöään. Lisäksi halutaan saada selville, onko 

kodin ja vertaisryhmän kirjastonkäyttö yhteydessä oppilaiden kirjastonkäyttöön.  

5.4 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 

Tutkimuksen kohderyhmä eli perusjoukko muodostuu Pirkanmaan alueen yläkoulujen yhdeksänsi-

en luokkien oppilaista. Kokonaistutkimus eli koko perusjoukon tutkiminen ei ollut tämän työn puit-

teissa mahdollista, koska kohderyhmä oli suuri ja hankalasti tavoitettavissa. Näin ollen päädyin suo-

rittamaan otantatutkimuksen. Aineiston keruussa käytettiin harkinnanvaraista otantaa, jossa tutkija 

poimii otantayksiköt omaa harkintaansa käyttäen. Tuloksena ei näin ollen ole varsinaisesti otos, 

vaan on parempi puhua näytteestä. (Holopainen & Pulkkinen 2003, 34.) Aholan (2007, 55) mukaan 

harkinnanvarainen näyte sopii sellaisiin tutkimuksiin, joissa tarkoituksena on selvittää muuttujien 

välisiä yhteyksiä tai vertailla ryhmiä keskenään. Näytteen perusteella ei voi kuitenkaan tehdä yleis-

tyksiä perusjoukkoon (Taanila 2011, 28).  

Valitsin tutkimusjoukoksi yhden pirkanmaalaisen yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset. Ratkaisu on lä-

hinnä tutkimusekonominen eli aineisto oli tällä keinolla helpoimmin saatavissa. Koulu sijaitsee 

asuinpaikkakunnallani, joten pystyin henkilökohtaisesti toimittamaan suostumus- ja kyselylomak-

keet koululle ja hakemaan ne sieltä täytettyinä.  Päädyin suorittamaan kyselyn koulussa, koska näin 

oli mahdollista tavoittaa myös kirjaston ei-käyttäjät. Jos tutkimus olisi suoritettu kirjastossa, tietoa 

olisi saatu vain kirjastossa kävijöiltä. 

Otin maaliskuussa 2009 sähköpostitse yhteyttä koulun rehtoriin. Selvitin hänelle tutkimuksen tar-

koitusta ja tiedustelin, olisiko kysely mahdollista toteuttaa kyseisessä koulussa seuraavan syysluku-

kauden aikana. Rehtori suhtautui asiaan suopeasti ja antoi luvan tutkimuksen suorittamiseen.  

Elokuun lopussa soitin rehtorille, ja keskustelimme kyselyn käytännön toteuttamisesta. Koska tut-

kittavat olivat alaikäisistä, rehtorin mielestä oli aiheellista pyytää heidän huoltajiltaan suostumus 

tutkimukseen osallistumiseen. Laadin suostumuslomakkeen (liite 2), jossa kerroin tutkimuksesta ja 

pyysin ilmoittamaan, saako oppilas osallistua tutkimukseen vai ei. Toimitin lomakkeet koululle 

syyskuun toisella viikolla, ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat jakoivat ne tunneillaan oppilail-

le. Palautusaikaa annettiin syyskuun loppuun asti, ja noudin lomakkeet koululta lokakuun alussa. 

Koulussa oli syyslukukaudella 2009 yhteensä 199 yhdeksäsluokkalaista, heistä 170 palautti lomak-

keen. Vain kahden oppilaan huoltaja ei antanut suostumusta tutkimukseen osallistumiseen.  
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Kysely toteutettiin lokakuussa 2009 viikolla 41. Toimitin kyselylomakkeet henkilökohtaisesti kou-

lun kanslistille, joka huolehti lomakkeiden jakamisesta tutkimukseen osallistuneiden luokkien äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajille. Itse en ollut mukana tutkimustilanteessa, vaan oppilaat vasta-

sivat kyselyyn opettajan valvonnassa. Tarpeelliset vastaamisohjeet olivat kyselylomakkeissa. Oppi-

laille annettiin aikaa kyselyyn vastaamiseen yksi oppitunti.  

Noudin täytetyt lomakkeet koululta sen jälkeen, kun kysely oli saatu toteutettua jokaisessa luokassa. 

Kyselylomakkeita palautui yhteensä 164 kappaletta. Niistä kaksi täytyi hylätä, koska ne oli täytetty 

selvästi pilailumielessä. Näin ollen analysoitavaksi jäi 162 oppilaan vastaukset. 

5.5 Aineiston käsittely ja analyysi 

Tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa käytettiin SPSS 13.0 for Windows -tilasto-

ohjelmaa. Lisäksi osa kuvioista tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Avoimeen kysymykseen 

annetut vastaukset on analysoitu erikseen luokittelemalla ja laskemalla frekvenssit.  

Kyselylomakkeet numeroitiin juoksevalla numeroinnilla ja vastaukset syötettiin SPSS-ohjelmaan 

etukäteen luotuun havaintomatriisiin. Muuttujien saamat minimi- ja maksimiarvot tarkistettiin 

Descriptives-toiminnolla, ja ne todettiin virheettömiksi.  

Analyyseissa pääpaino on vastausten prosentuaalisissa jakaumissa. Lisäksi suoritetaan ryhmien, 

pääasiassa sukupuolten, välistä vertailua. Ryhmien erojen tilastollinen testaus perustuu ristiintaulu-

kointiin ja x2-merkitsevyystestiin (khiin neliö -testi). Testatun eron tilastollista merkitsevyyttä tar-

kasteltaessa käytetään seuraavia merkitsevyystasoja (Heikkilä 2008, 195):  

p < 0.001 tilastollisesti erittäin merkitsevä 

 p < 0.01 tilastollisesti merkitsevä 

 p < 0.05 tilastollisesti melkein merkitsevä 

 

X2-testin käyttö edellyttää, että korkeintaan 20 prosenttia odotetuista frekvensseistä on pienempiä 

kuin 5 (emt., 213). Tämä edellytys ei toteutunut kaikissa ristiintaulukoinneissa. Tutkimustulosten 

yhteydessä on mainittu, jos testin edellytykset eivät ole täyttyneet. 
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5.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus on Metsämuurosen (2005, 64) mukaan suoraan verran-

nollinen käytetyn mittarin luotettavuuteen. Toisin sanoen luotettava tutkimus edellyttää luotettavaa 

mittavälinettä. Perinteisesti luotettavuutta on kuvattu  reliabiliteetin ja validiteetin käsitteillä, jotka 

muodostavat yhdessä mittarin kokonaisluotettavuuden (Heikkilä 2008, 185). 

5.6.1 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetilla viitataan mittauksen pysyvyyteen eli kykyyn antaa tuloksia, jotka eivät ole sattu-

manvaraisia (Ahola 2007, 48) ja mittauksen toistettavuuteen muissakin tutkimuksissa ja tilanteissa 

(Heikkilä 2008, 187). Mittaria voidaan pitää reliaabelina silloin, kun samasta ilmiöstä samalla mit-

tarilla uudestaan suoritettu mittaus antaa samanlaisen tuloksen (Ketokivi 2009, 58; Metsämuuronen 

2005, 65). Poikittaistutkimuksissa ei kuitenkaan pystytä laskemaan tätä niin sanottua toistomittaus-

reliabiliteettia, eikä se ole Ketokiven (2009, 58–59) mukaan aina edes olennaista, kuten mitattaessa 

jotakin ajan kuluessa muuttuvaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olleet lukuhar-

rastus ja kirjastonkäyttö ovat luonteeltaan ilmiöitä, jotka muuttuvat ajan myötä. Myös Jokivuori ja 

Hietala (2007, 208) huomauttavat, että toistettavuus ei ole aina mahdollista ihmistieteellisessä sur-

vey-tutkimuksessa, koska se on vahvasti sidoksissa aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Heidän mukaan-

sa survey-aineistoa käyttävässä tutkimuksessa tärkein toistettavuuden kriteeri on, että tutkimuksen 

eteneminen on raportoitu tarkasti alusta loppuun. Soinisenkin (1995, 137) mielestä tutkimuksen 

suorittamisen tarkka kuvaaminen luo hyvän perustan tutkimuksen luotettavuudelle. 

Pyrin parantamaan tutkimukseni reliabiliteettia kuvaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen 

käytännön etenemisen. Lisäksi käyttämäni kyselylomake on raportin liitteenä, joten kuka tahansa 

voi halutessaan toistaa tutkimuksen samalla mittarilla. Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistaa mie-

lestäni myös se, että saadut tulokset ovat pääosin samassa linjassa aiempien tutkimusten kanssa. 

Reliabiliteettia alentavat yleensä erilaiset aineistonkeruun aikana syntyvät satunnaisvirheet. Näitä 

ovat esimerkiksi mittausvirheet, jotka aiheutuvat mittarin epätarkkuudesta, mitattavien käsitteiden 

hankaluudesta tai mittauksen aikaisista häiriötekijöistä. (Heikkilä 2008, 185–186.) Taanilan (2011, 

27) mukaan mittauksen reliabiliteettia voivat heikentää muun muassa seuraavat tekijät: vastaaja 

ymmärtää kysymyksen väärin, ei muista tarkasti jotakin kysyttyä asiaa tai ei ole motivoitunut vas-

taamaan; vastaustilanne, -ajankohta ja -paikka; tutkija kirjaa vastaukset väärin. 
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Tämän tutkimuksen reliabiliteetin parantamiseksi yritin laatia kysymykset selkeiksi ja yksiselittei-

siksi, jotta väärinymmärtämisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni. Lomake testattiin etukä-

teen ja siihen tehtiin testaajien kommenttien perusteella joitakin muutoksia. Huolimattomuusvirheet 

yritin välttää syöttämällä aineiston tilasto-ohjelmaan mahdollisimman tarkasti ja tarkistamalla kaik-

kien muuttujien minimi- ja maksimiarvot Descriptives-toiminnolla. 

5.6.2 Validiteetti 

Luotettavuuden toinen ulottuvuus, validiteetti, viittaa mittarin kykyyn mitata sitä, mitä on tarkoitus-

kin (Ahola 2007, 48). Ketokivi (2009, 60) ja Vehkalahti (2008, 41) korostavat, että mittauksen luo-

tettavuuden suhteen validiteetti on tärkeämpi kuin reliabiliteetti: jos mitataan väärää asiaa, reliabili-

teetilla ei ole merkitystä.     

Validiteetissa voidaan erottaa ulkoinen ja sisäinen validiteetti. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen yleistettävyyttä (Metsämuuronen 2005, 57).  Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia 

heikentää se, että otantamenetelmänä käytettiin harkinnanvaraista otantaa. Aineisto kerättiin yhdes-

sä harkinnanvaraisesti valitussa koulussa, joten tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä laajempaan 

joukkoon. Otos oli kuitenkin melko suuri, joten tuloksia voidaan pitää ainakin suuntaa antavina. 

Suhteellisen korkea vastausprosentti puolestaan parantaa tutkimuksen ulkoista validiteettia. 

Sisäisesti validissa tutkimuksessa mittaukset vastaavat teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Kyselytut-

kimuksissa validiteettiin vaikuttaa suuresti kysymysten onnistuneisuus eli se, miten hyvin niiden 

avulla saadaan vastaus tutkimusongelmiin. Validiteetti tulee varmistaa jo ennalta huolellisella suun-

nittelulla ja tiedonkeruulla, koska jälkikäteen validiteettia on vaikea tarkastella. (Heikkilä 2008, 30, 

186.)  

Sisäisen validiteetin kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, miten hyvin operationalisointi eli teoreet-

tisten käsitteiden siirtäminen empiiriselle tasolla onnistuu: tavoitteena on mahdollisimman hyvä 

vastaavuus (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1995, 75). Jos tässä epäonnistutaan, tutkitaan väärää asiaa 

(Metsämuuronen 2005, 45). Kyselylomakkeen tulee siis mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin, ja 

vastaajien pitäisi ymmärtää käsitteet oikein. Operationalisoinnin onnistumista auttaa se, jos tutkija 

tuntee kohderyhmän. Tällöin hän pystyy paremmin siirtämään teoreettiset käsitteet empiiriselle ta-

solle niin, että tutkittavat ymmärtävät ne. (Vilkka 2005, 81.)  
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Tämän tutkimuksen sisäisen validiteetin parantamiseksi pyrin määrittelemään käsitteet mahdolli-

simman selkeästi ja muuttamaan ne empiiriselle tasolle nuorille ymmärrettävällä tavalla. Tutkimuk-

sen sisäisen validiteetti voidaan mielestäni katsoa hyväksi, koska kyselylomakkeella saadulla ai-

neistolla saatiin vastaus asetettuihin tutkimusongelmiin. Näin ollen mittari mittasi sitä, mitä sen oli 

tarkoituskin mitata. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Kohdekoulussa oli tutkimuksen suorittamisajankohtana yhteensä 199 yhdeksäsluokkalaista oppilas-

ta, joista tyttöjä 98 (49 %) ja poikia 101 (51 %). Täytettyjä kyselylomakkeita palautui 164 kappalet-

ta. Niistä kaksi oli täytetty selvästi pilailumielessä, joten ne jouduttiin hylkäämään.  Analyysiin 

otettiin siis mukaan 162 oppilaan vastaukset. Lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 81. Kato 

muodostuu niistä oppilaista, jotka eivät joko palauttaneet huoltajien suostumuslomaketta (27 kpl), 

eivät saaneet huoltajalta lupaa osallistua tutkimukseen (2 kpl) tai olivat poissa koulusta kyselyn 

suorittamisajankohtana (6 kpl).  

 

Analyysiin mukaan otetuista 162 lomakkeesta 87 (54 %) on tyttöjen ja 75 (46 %) poikien täyttämiä. 

Tytöt ovat siis jonkin verran yliedustettuina, mutta ero sen verran pieni, ettei se aiheuta vääristymää 

tuloksissa. Kyselyyn vastanneet oppilaat ovat iältään 14–16-vuotiaita. Vastaajat jakaantuvat iän 

mukaan siten, että 15-vuotiaita on selvästi eniten (83 %), 14-vuotiaita on 14 % ja 16-vuotiaita 3 %. 

Yksi oppilas ei ilmoittanut ikäänsä.   

6.2 Yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastus 

6.2.1 Vapaa-ajanviettotavat ja mediankäyttö 

Oppilaiden mieluisimpia vapaa-ajanviettotapoja selvitettiin kysymyksellä, jossa heitä pyydettiin 

rastittamaan valmiista listasta enintään viisi kohtaa. Luettelo osoittautui toimivan kohtalaisen hyvin, 

sillä sen ulkopuolelta tuli vain muutama vastaus. Eniten, yhteensä yhdeksässä vastauksessa, mainit-

tiin jotakin tietokoneisiin tai internetiin liittyvää, kuten olen koneella, dataan  ja surffaan netissä. 

Yksittäismainintoja olivat seuraavat: ajelen, käyn tyttöystävällä, tanssin sekä ammunta, metsästys. 

Kaikki vastaukset otettiin mukaan analyysiin, vaikka 23 vastaajaa olikin valinnut enemmän kuin 

viisi vaihtoehtoa. (liite 3)     

Tytöt viettävät vapaa-aikaansa selvästi mieluiten kavereita tapaillen (74 %), ja yhtä selvänä kakko-

sena tulee musiikin kuuntelu (60 %). Lähes puolet tytöistä on maininnut liikunnan/urheilun tai chat-

tailun. Seuraavina mieluisuusjärjestyksessä tulevat: television katselu, kotona löhöily, shoppailu, 
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leffojen katselu ja kotieläimen hoitaminen. Vähiten tyttöjä miellyttävät keräily, mopojen ja autojen 

kanssa puuhailu sekä teatterissa, kerhoissa ja nuorisotaloilla käyminen.  Kirjastossa käyminenkin 

kuuluu vain kuuden tytön mieluisimpiin vapaa-ajanviettotapoihin.    

Toisin kuin tytöillä, pojilla ei ole yhtä selvää suosikkivapaa-ajanviettotapaa: tietokone- tai konsoli-

pelien pelaaminen (63 %) on vain hieman mieluisampaa kuin kavereiden tapailu (61 %). On kuiten-

kin huomattava, että pelaamiseenkin liittyy kaverien kanssa olemista, koska nuoret pelaavat usein 

isommalla joukolla. Reilu puolet pojista kuuntelee mielellään musiikkia tai puuhailee mopojen ja 

autojen kanssa. Seuraavaksi mieluiten pojat viettävät vapaa-aikaansa liikunnan/urheilun parissa, 

televisiota ja leffoja katsellen, kotona löhöillen sekä chattaillen. Vähiten poikia kiinnostavat konser-

teissa, teatterissa ja kerhoissa käyminen, kirjoittaminen, kotieläimen hoitaminen sekä hännänhuip-

puna kirjastossa käyminen, joka ei saanut pojilta yhtään mainintaa.   

Tämän tutkimuksen perusteella perinteinen lukeminen ei kuulu yhdeksäsluokkalaisten suosituim-

piin vapaa-ajanviettotapoihin. Tytöillä se sijoittuu kuitenkin kohtalaisen hyvin: kirjojen lukemisen 

valitsi viidesosa ja lehtien lukemisen reilu viidesosa viiden mieluisimman vaihtoehdon joukkoon. 

Pojilla perinteisen lukemisen asema on selvästi heikompi kuin tytöillä. Kirjojen lukeminen kuuluu 

vain kuuden pojan (8 %) ja lehtien lukeminen seitsemän pojan (9 %) mieluisimpiin vapaa-

ajanviettotapoihin. Pitää kuitenkin muistaa, että lukeminen on nykyisin paljon muutakin kuin vain 

kirjojen ja lehtien lukemista. Moniin suosittuihin vapaa-ajanviettotapoihin, kuten tietokonepelien 

pelaamiseen sekä television ja elokuvien katseluun, sisältyy myös usein lukemista.     

 

Oppilaiden mediankäyttöön pureuduttiin kysymyksellä, jossa heitä pyydettiin arvioimaan tyypilli-

senä päivänä eri medioiden parissa vapaa-ajalla käyttämäänsä keskimääräistä aikaa. Vastausvaihto-

ehtoina olivat: en yhtään, korkeintaan puoli tuntia, 1 tunti, 2 tuntia ja 3 tuntia tai yli. Analyysia 

varten muuttuja luokiteltiin uudelleen niin, että vaihtoehdot 1 tunti ja 2 tuntia yhdistettiin. Kuviossa 

2 havainnollistetaan erikseen tyttöjen ja poikien mediankäyttöä. 
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KUVIO 2. Mediankäyttö tyypillisenä päivänä sukupuolen mukaan (n = 158–162 kysymyskohdasta                     
riippuen) 

 

Ajankäytöllisesti mediat hallitsevat oppilaiden arkea. Niiden parissa vietetään aikaa jopa kauemmin 

kuin koulussa, pojat keskimäärin seitsemän tuntia ja tytöt peräti yhdeksän ja puoli tuntia päivässä. 

Suuret tuntimäärät selittynevät sillä, että nuoret käyttävät useaa mediaa yhtäaikaisesti, esimerkiksi 

kuuntelevat musiikkia samalla kun lukevat kirjaa tai lehteä. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että 

keskimääräiset ajat eivät kerro koko totuutta, sillä yksilöiden väliset erot ovat suuria. 

Mediankäyttö painottuu audiovisuaalisten ja uusmedioiden käyttöön. Tytöiltä kuluu audiovisuaalis-

ten medioiden (televisio, elokuvat, radio, musiikki) parissa keskimäärin neljä tuntia päivässä, pojilta 

puoli tuntia vähemmän. Uusmedioita (sähköposti, tietokone- tai konsolipelit, Skype, Messenger ja 

IRC-Galleria) tytöt käyttävät keskimääräisesti kolme tuntia ja pojat kaksi ja puoli tuntia tyypillisenä 

päivänä. Printtimedioiden (kirjat, lehdet) parissa vietetään aikaa vähiten, ja sukupuolten välillä on 

selvä ero: tytöt lukevat kirjoja tai lehtiä keskimäärin kaksi ja puoli tuntia päivässä, mutta pojat vain 

tunnin.  
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Audiovisuaalisten medioiden käytössä tyttöjä ja poikia yhdistää selvimmin television katselu, jossa 

sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (p = .570). Noin 85 % vastaajista viettää 

television ääressä vähintään tunnin päivässä. Suurkuluttajiakin on melkoinen joukko, mutta toisaalta 

yhtä paljon on vain vähän tai ei lainkaan televisiota katsovia. Elokuvien katselukaan ei suuremmin 

erottele tyttöjä ja poikia toisistaan (p = .610). Pojat katselevat elokuvatallenteita hieman tyttöjä 

enemmän, 60 % pojista ja vajaa puolet tytöistä ainakin tunnin päivässä. Tytöt puolestaan 

kuuntelevat musiikkia tilastollisesti melkein merkitsevästi ahkerammin kuin pojat (p = .029). Lähes 

90 % tytöistä ja noin 70 % pojista kuuntelee musiikkia päivittäin vähintään tunnin, ja musiikin 

suurkuluttajia on tytöissä lähes kaksinkertaisesti poikiin verrattuna. Myös radion kuuntelu on 

tytöillä tilastollisesti melkein merkitsevästi poikia yleisempää (p = .039). Vajaa kolmasosa tytöistä, 

mutta vain noin kymmenesosa pojista ilmoittaa kuuntelevansa radiota ainakin tunnin päivässä.  

Uusmedioiden osalta sukupuolten välinen ero on suurin tietokone- tai konsolipelien pelaamisessa, 

johon pojat käyttävät aikaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi tyttöjä enemmän (p < .001). Yli 

puolet tytöistä, mutta vain reilu kymmenesosa pojista ei pelaa yhtään tyypillisenä päivänä. 

Himopelaajia on pojista neljäsosa, tytöistä vain muutama. Tytöt puolestaan viihtyvät tilastollisesti 

melkein merkitsevästi poikia enemmän pikaviestinten ja IRC-Gallerian parissa (p = .030). Lähes 

neljä viidestä tytöstä ja runsas puolet pojista käyttää näitä medioita ainakin tunnin päivässä, tytöistä 

peräti lähes 30 % vähintään kolme tuntia päivässä. Sähköpostia sen sijaan käytetään tyypillisesti 

melko vähän, eikä päivittäisessä käytössä ole tyttöjen ja poikien välillä suurtakaan eroa (p = .453).  

Printtimedioiden käytössä sukupuolia erottelee selvästi kirjojen lukeminen, johon pojat käyttävät 

aikaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi vähemmän kuin tytöt (p < .001). Yli 70 % pojista ei lue 

tyypillisenä päivänä kirjoja lainkaan, mikä on lähes kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Ty-

töissä on puolestaan vähintään tunnin päivässä kirjoja lukevia kaksinkertaisesti poikiin verrattuna. 

Himolukijoita on tytöistä lähes kymmenesosa, pojista ei yksikään.    

Lehtien lukemisessa tyttöjen ja poikien välillä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Sanomalehtiä pojat 

lukevat hieman, joskaan eivät tilastollisesti merkitsevästi, tyttöjä enemmän (p = .090). Kaikki tytöt 

viettävät sanomalehtien parissa korkeintaan puoli tuntia päivässä, pojistakin vain muutama tätä 

enemmän. Samoin kuin sanomalehtiä, myös aikakauslehtiä luetaan lähinnä silmäillen, ja enemmistö 

ei lue niitä lainkaan tyypillisenä päivänä. Tytöt kuitenkin lukevat aikakauslehtiä jonkin verran poi-

kia ahkerammin, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = .361). Nuorten- ja sarjakuvalehtien 
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lukijoina tytöt ja pojat sen sijaan eroavat selvästi toisistaan. Tytöt lukevat nuortenlehtiä tilastollises-

ti erittäin merkitsevästi enemmän kuin pojat (p < .001). Melkein 30 % tytöistä, mutta vain muutama 

poika ilmoittaa lukevansa nuortenlehtiä tunnin pari päivässä. Lähes 80 % pojista ei käytä lainkaan 

aikaa nuortenlehtien lukemiseen, kun tytöistä näin ilmoittaa noin neljäsosa. Pojat sen sijaan lukevat 

sarjakuvalehtiä tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä enemmän (p = .001): yli neljäsosa pojista, mutta 

vain 14 % tytöistä lukee niitä vähintään tunnin päivässä. Yli puolet tytöistä ei tartu tyypillisenä päi-

vänä lainkaan sarjakuvalehteen, pojista vajaa neljäsosa.  

Tulosten perusteella nuorten voidaan todeta olevan medioiden suurkuluttajia. Niitä käytetään moni-

puolisesti, mutta audiovisuaaliset ja uusmediat ovat hallitsevassa asemassa. Printtimediat eivät pys-

ty kilpailemaan niiden kanssa nuorten, varsinkaan poikien, ajankäytöstä. Tyttöjen ja poikien me-

diankäytössä yhdistäviä tekijöitä ovat television ja elokuvien katselu, sähköpostin käyttö ja sanoma-

lehtien lukeminen. Tytöt kuuntelevat radiota ja musiikkia, käyttävät pikaviestimiä ja IRC-Galleriaa 

sekä lukevat kirjoja ja nuortenlehtiä selvästi poikia enemmän. Pojat puolestaan pelaavat tietokone- 

tai konsolipelejä ja lukevat sarjakuvalehtiä huomattavasti tyttöjä innokkaammin. 

6.2.2 Lukuaktiivisuus 

Seuraavaksi selvitettiin tarkemmin oppilaiden vapaa-ajan lukemista. Kuviossa 3 esitellään erilaisten 

tekstien lukuaktiivisuutta sukupuolen mukaan.  Verkkoteksteistä säännöllisimmin luetaan sähköpos-

tiviestejä, eikä sukupuolten välinen ero ole tilastollisesti merkitsevä (p = .206). Pojissa on kuitenkin 

tyttöihin verrattuna kolminkertaisesti niitä, jotka eivät lue koskaan sähköpostia.  Keskustelupalsto-

jen lukijoina tytöt ja pojat eivät eroa paljoakaan toisistaan (p = .581), niitä päivittäin lukevia on kui-

tenkin enemmän tyttöjen joukossa ja vastaavasti pojissa on enemmän sellaisia, jotka eivät lue niitä 

lainkaan.  Myöskään verkkolehtien lukemisessa ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (p = .523), 

vaikkakin pojissa on tyttöjä enemmän niitä päivittäin lukevia. Lähes viidesosa tytöistä ja vajaa nel-

jännes pojista lukee lehtiä netin kautta vähintään muutaman kerran viikossa, suurin osa vastaajista 

kuitenkin vain harvoin tai ei koskaan. Sähköisiä kirjoja luetaan vähän, eikä tyttöjen ja poikien välil-

lä ole suurtakaan eroa (p = .710): vain noin kymmenesosa oppilaista kertoo lukevansa niitä vähin-

tään muutaman kerran kuukaudessa, suuri enemmistö ei lainkaan. Huomattava sukupuoliero on sen 

sijaan blogien lukemisessa (p < .001). Reilu kaksi kolmasosaa pojista ei lue niitä koskaan, mikä on 

yli kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Kun lähes joka neljäs tyttö ilmoittaa lukevansa blo-

geja päivittäin, pojista niiden innokkaita lukijoita on vain muutama.   
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KUVIO 3. Erilaisten tekstien lukuaktiivisuus sukupuolen mukaan (n = 158–162 kysymyskohdasta                     
riippuen)  

 

Printtitekstien lukeminen keskittyy lehtiin. Säännöllisimmin luetaan sanomalehtiä, yli puolet vastaa-

jista vähintään muutaman kerran viikossa. Lähes joka viides poika, mutta vain muutama tyttö ei lue 

sanomalehtiä koskaan. Sukupuolten välinen ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p = .038). 

Nuorten- ja aikakauslehtiä tytöt lukevat tilastollisesti erittäin merkitsevästi ahkerammin kuin pojat 

(p < .001). Kaksi kolmasosaa pojista, mutta vain alle kymmenesosa tytöistä ilmoittaa, ettei lue kos-

kaan nuortenlehtiä. Säännöllisesti niitä lukee tytöistä viidennes, pojista vain muutama. Aikakausleh-

tien lukemisessa suuntaus on hyvin samankaltainen. Harrastus- ja sarjakuvalehtien osalta tilanne on 

päinvastainen: pojat lukevat niitä tilastollisesti melkein merkitsevästi tyttöjä useammin (harrastus-

lehdet p = .010; sarjakuvalehdet p = .021).  Pojista neljäsosa, mutta tytöistä vain muutama lukee 

harrastuslehtiä vähintään muutaman kerran viikossa. Säännöllisiä sarjakuvalehtien lukijoita on po-

jista yli puolet, tytöistä kolmasosa. 
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Kirjojen osalta kaunokirjojen lukeminen erottelee tilastollisesti erittäin merkitsevästi tyttöjä ja poi-

kia toisistaan (p < .001). Tytöistä viidesosa, mutta pojista peräti yli puolet ei lue koskaan omasta 

halustaan kaunokirjoja. Runsas neljäsosa tytöistä, mutta vain joka kymmenes poika lukee kaunokir-

jallisuutta vähintään muutaman kerran viikossa. Päivittäin kaunokirjoja lukevia on tyttöjen joukossa 

yli kaksinkertaisesti poikiin verrattuna. Tietokirjoja pojat puolestaan lukevat tyttöjä useammin. 

Vaikka yli puolet sekä tytöistä että pojista ei lue lainkaan tietokirjoja, pojista kuitenkin reilu viides-

osa, mutta tytöistä vain joka kymmenes ilmoittaa lukevansa niitä vähintään muutaman kerran vii-

kossa. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p = .111). 

6.2.3 Lukumotiivit 

Yhdeksäsluokkalaisten lukumotiiveja selvitettiin pyytämällä heitä rastittamaan valmiista listasta 

kaikki syyt, joiden vuoksi he lukevat kirjoja, lehtiä tai verkkotekstejä. Listan ulkopuolelta tuli vain 

kaksi vastausta: auttaa näkemään asioita eri kannoilta ja on minulle tärkeää sillä rakastan lukemis-

ta. Taulukossa 1 tarkastellaan erikseen tyttöjen ja poikien lukumotiiveja. 

TAULUKKO 1. Lukumotiivit sukupuolen mukaan (n=154) 

50% 78%

59% 59%

31% 7%

48% 25%

55% 21%

76% 56%

35% 13%

21% 0%

21% 12%

30% 18%

51% 16%

42% 47%

45% 16%

22% 9%

16% 15%

13% 9%

2% 6%

2% 4%

10% 12%

40% 25%

48% 43%

31% 29%

2% 0%

Antaa tietoa

Auttaa pysymään ajan tasalla

Tarjoaa samastumiskohteita

Tuottaa iloa

Rentouttaa

Tarjoaa ajankulua

On jännittävää

Tyydyttää romantiikan nälkää

Tuo vaihtelua elämään

Virkistää

Ruokkii mielikuvitusta

Tuo huumoria elämään

Auttaa unohtamaan arjen surut ja murheet

On pakoa arjesta

Auttaa yksinäisyyteen

Auttaa omien ongelmien ratkaisemisessa

On opettajien mielestä tärkeää

On vanhempien/huoltajien mielestä tärkeää

Auttaa menestymään koulussa

Kehittää lukunopeutta ja -tekniikkaa

Rikastuttaa kieltä ja sanavarastoa

Tarjoaa keskustelunaiheita

Jokin muu syy

Lukumotiivit
tytöt (n = 86) pojat (n = 68)

 



48 

 

Tyttöjä motivoi lukemiseen huomattavasti useampi tekijä kuin poikia; puolet pojista ja noin viides-

osa tytöistä on maininnut vain korkeintaan neljä syytä lukemiselle. Tyttöjen selvästi tärkein luku-

motiivi on lukemisen tarjoama ajankulu, poikien puolestaan se, että lukemalla saa tietoa erilaisista 

asioista. Sekä tytöillä että pojilla toiseksi tärkein syy lukemiseen on ajan tasalla pysyminen. Seuraa-

vaksi tärkeimpiä lukumotiiveja tytöillä ovat: rentoutuminen, mielikuvituksen ruokkiminen, tiedon-

saanti, lukemisesta saatava ilo, kielen ja sanavaraston rikastuminen, arjen surujen unohtaminen sekä 

huumorin saanti elämään. Pojilla seuraavina tärkeysjärjestyksessä tulevat: lukeminen tarjoaa ajan-

kulua, tuo huumoria elämään, rikastuttaa kieltä ja sanavarastoa, tarjoaa keskustelunaiheita, tuottaa 

iloa, kehittää lukunopeutta ja -tekniikkaa sekä rentouttaa. Sosiaalisen lukumotiivin, lukemalla saa-

tavat keskustelunaiheet, on maininnut noin 30 % sekä tytöistä että pojista. Ulkoiset motiivit eivät 

vaikuta paljoakaan lukemiseen: se, että lukeminen on opettajien tai vanhempien mielestä tärkeää, 

ovat vähäisimpiä syitä lukemiseen sekä tytöillä että pojilla.  

Kokonaisuutena katsoen poikien lukumotiiveissa korostuvat tyttöjä enemmän hyötynäkökohdat: 

tiedonsaanti, ajan tasalla pysyminen sekä kielen ja sanavaraston rikastuminen. Tyttöjä puolestaan 

motivoivat poikia enemmän lukemisesta saatavat erilaiset elämykset, kuten ilo, jännitys, samastu-

minen ja romantiikka. Myös lukemisen tarjoamat irtautumisen tunteet, esimerkiksi rentoutuminen, 

surujen ja murheiden unohtaminen, vaihtelun saanti elämään, virkistyminen ja pako arjesta ovat 

tärkeämpiä tytöille kuin pojille.    

Lukumotivaatioon vaikuttaa myös lukutaito, joten vastaajilta kysyttiin, kuinka hyviä lukijoita he 

omasta mielestään ovat. Taulukossa 2 esitetään vastauksien prosenttijakaumat sukupuolen mukaan.  

TAULUKKO 2. Arvio omasta lukutaidosta sukupuolen mukaan (n=161) 

0% 9%

27% 35%

59% 49%

14% 7%

100% 100%

huono

keskinkertainen

hyvä

erinomainen

Oma arvio lukutaidosta

Yhteensä

tytöt (n = 87) pojat (n = 74)

p = .009 

 

Tyttöjen ja poikien arvioinnit eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p = .009). Lähes joka 

kymmenes poika arvioi lukutaitonsa huonoksi, kun tytöistä näin ei ilmoita yksikään. Vastaavasti 
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erinomaisena lukijana pitää itseään tytöistä kaksinkertainen määrä poikiin verrattuna. Kuitenkin 

tytöistäkin yli neljäsosa katsoo lukutaitonsa olevan vain keskinkertainen. Enemmistö vastaajista 

pitää lukutaitoaan hyvänä.   

Taulukosta 3 nähdään, että lukutaito ja kaunokirjojen lukuaktiivisuus ovat selvässä yhteydessä toi-

siinsa. Kaikki itseään huonona lukijana pitävät oppilaat lukevat kaunokirjoja korkeintaan muutaman 

kerran vuodessa. Keskinkertaisistakin lukijoista vain kymmenesosa lukee kaunokirjallisuutta vähin-

tään muutaman kerran kuukaudessa. Niistäkin vastaajista, jotka katsovat olevansa hyviä lukijoita, 

lähes kaksi kolmasosaa lukee kaunokirjoja vain harvoin tai ei koskaan, mutta kuitenkin viidesosa on 

säännöllisesti kaunokirjoja lukevia. Itseään erinomaisena lukijana pitävistä lähes 60 % lukee kauno-

kirjallisuutta säännöllisesti. Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001), 

joskin testin kaikki kriteerit eivät täyty.  

TAULUKKO 3. Kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuus lukutaidon mukaan (n=160)  

100% 90% 64% 18%

0% 4% 16% 23%

0% 6% 20% 59%

100% 100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

huono keskinkertainen hyvä erinomainen

Oma arvio lukutaidosta

p < .001 

Erilaisten lehtien lukemisesta lukutaidolla on tilastollisesti merkitsevä yhteys vain sanomalehtien 

lukuaktiivisuuteen (p = .002). Mitä parempi lukija vastaaja arvioi olevansa, sitä säännöllisemmin 

hän lukee sanomalehtiä. Huonoista lukijoista yli 40 % lukee sanomalehtiä korkeintaan muutaman 

kerran vuodessa ja vain reilu kymmenesosa vähintään muutaman kerran viikossa. Vastaavasti erin-

omaisista lukijoista vain muutama lukee sanomalehtiä harvoin tai ei koskaan ja runsas 70 % lukee 

niitä säännöllisesti. Muiden lehtien lukemisen ja lukutaidon välillä ei ole merkitsevää yhteyttä. Tu-

loksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksin, koska testien kaikki edellytykset eivät täyty.  

Verkkotekstien osalta keskustelupalstojen lukeminen ja lukutaito ovat tilastollisesti merkitsevässä 

yhteydessä toisiinsa (p = .003), joskaan testin kaikki kriteerit eivät täyty. Huonoista lukijoista yksi-

kään ei lue keskustelupalstoja säännöllisesti, kun keskinkertaisista lukijoista yli neljäsosa, hyvistä 

lukijoista reilu 40 % ja erinomaisista lukijoista lähes kaksi kolmasosaa on keskustelupalstojen sään-

nöllisiä lukijoita. (taulukko 4) 
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TAULUKKO 4. Internetin keskustelupalstojen lukuaktiivisuus lukutaidon mukaan (n=161) 

71% 58% 31% 18%

29% 16% 28% 18%

0% 26% 41% 64%

100% 100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Netin
keskustelupalstojen
lukemisuseus

Yhteensä

huono keskinkertainen hyvä erinomainen

Oma arvio lukutaidosta

p = .003 

 

6.2.4 Kirjojen lukeminen 

Suosikkikirjat 

Vapaa-ajallaan kirjoja lukevia pyydettiin valitsemaan valmiista luettelosta viisi mieluisinta kirja-

ryhmää ja merkitsemään ne numeroilla 1 – 5 (1=luen mieluiten, 2=luen toiseksi mieluiten jne.). 

Luettelo on ilmeisesti sisältänyt tämänikäisten suosikkikirjat, koska valmiiden vaihtoehtojen ulko-

puolelta tuli vain yksi maininta, tositapahtumiin perustuvat kirjat. Neljä vastausta jouduttiin jättä-

mään pois analyysista, koska numeroiden sijaan oli käytetty rasteja. (liite 4) 

Tyttöjen selviä suosikkeja ovat nuortenkirjat: lähes kolme neljäsosaa tytöistä on valinnut ne viiden 

mieluisimman kirjaryhmän joukkoon. Seuraavaksi mieluisimpia ovat rakkausromaanit, jännitys-, 

fantasia- ja kauhukirjat, humoristiset kirjat sekä dekkarit. Huomiota kiinnittää novellien ja klassi-

koiden melko suuri ja toisaalta mangan vähäinen suosio.  Vähiten mieluista luettavaa tytöille ovat 

näytelmät, matkakirjat ja tieteiskirjat. Pojat lukevat mieluiten jännityskirjoja (59 %). Seuraavina 

mieluisuusjärjestyksessä tulevat sota- ja fantasiakirjat, humoristiset kirjat, sarjakuvakirjat, dekkarit 

sekä kauhu- ja tietokirjat.   Vähiten poikia miellyttävät elämäkerrat/muistelmat ja rakkausromaanit: 

kukaan pojista ei valinnut näitä kirjaryhmiä viiden mieluisamman joukkoon.    

Kun tyttöjen ja poikien suosikkikirjoja verrataan toisiinsa, havaitaan sukupuolten mieltymyksissä 

muutamia selviä eroja. Tyttöjen suosimat nuortenkirjat ovat pojilla vasta yhdeksännellä sijalla. Tyt-

töjen toiseksi mieluisin kirjaryhmä, rakkausromaanit, ei saanut pojilta yhtään mainintaa. Poikien 

toiseksi mieluisin kirjalaji, sotakirjat, on puolestaan tytöillä yksi vähiten mieluisista kirjaryhmistä. 

Sarjakuva-, tieto- ja harrastuskirjat miellyttävät poikia huomattavasti enemmän kuin tyttöjä. Yhteis-
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tä luettavaakin toki löytyy: dekkarit, jännitys-, kauhu- ja fantasiakirjat sekä  humoristiset kirjat 

miellyttävät suhteellisen paljon sekä tyttöjä että poikia. 

Kuviosta 4 nähdään, kuinka suuri osuus kysymykseen vastanneista tytöistä ja pojista on valinnut 

kunkin kirjaryhmän kaikkein mieluisimmaksi.  

 

klassikot

humoristiset kirjat

sotakirjat

fantasiakirjat

kauhukirjat

rakkausromaanit

nuortenkirjat

elämäkerrat/muistelmat

historialliset kirjat

näytelmät

novellit

uskonnolliset kirjat

harrastuskirjat

tietokirjat

muut sarjakuvakirjat

manga

dekkarit

jännityskirjat

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

poika
tyttö

 

KUVIO 4. Eri kirjaryhmien valinta mieluisimmaksi kirjaryhmäksi sukupuolen mukaan (n=111) 

 

Lähes 30 % tytöistä on valinnut mieluisimmaksi kirjaryhmäksi nuortenkirjat, toiseksi eniten yk-

kösmainintoja ovat saaneet fantasiakirjat ja kolmanneksi eniten rakkausromaanit ja kauhukirjat. 

Seuraavaksi suosituimpia ovat tytöillä manga, dekkarit ja novellit. Pojilla ei ole yhtä selvää ykkös-

suosikkia niin kuin tytöillä: sarjakuva- ja harrastuskirjat ovat saaneet lähes yhtä paljon ykkös-

mainintoja. Seuraavina tulevat jännitys-, fantasia- ja sotakirjat. Pojat ovat hieman yllättäen valinneet 

uskonnolliset kirjat ja klassikot kaikkein mieluisimmaksi kirjaryhmäksi yhtä usein kuin dekkarit ja 

humoristiset kirjat. 
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Kirjanvalintaperusteet 

Kirjojen lukijoita pyydettiin valitsemaan valmiista listasta korkeintaan viisi tärkeintä perustetta, 

joiden perusteella he valitsevat vapaa-ajalla lukemansa kirjat. Listan ulkopuolelta tulivat vain seu-

raavat perustelut: olen kuullut siitä paljon, jos kirja on yleisesti arvostettu, kirja on tunnettu sekä 

satunnaisesti joku. Taulukossa 5 on esitetty eri vaihtoehtojen saamat osuudet vastauksista sukupuo-

len mukaan.   

TAULUKKO 5. Kirjanvalintaperusteet sukupuolen mukaan (n=117) 

39% 19%

0% 7%

13% 12%

15% 7%

0% 2%

0% 0%

28% 17%

17% 26%

12% 10%

76% 76%

39% 40%

63% 40%

24% 17%

20% 26%

11% 12%

0% 14%

40% 29%

67% 48%

9% 5%

3% 2%

0% 7%

Kaverin suositus

Kirjastonhoitajan suositus

Vanhempien suositus

Sisarusten suositus

Opettajan suositus

Myyjän suositus

Lehtiarvostelun perusteella

Nettiarvostelun perusteella

Mainoksen perusteella

Kiinnostava aihe

Kirjailija tuttu ennestään

Takakansitekstin perusteella

Kansikuvan perusteella

Kirjan nimen perusteella

Kirjan selailu

Kirja on ohut

Nähnyt elokuvana/tv-sarjana

Kirja kuuluu tuttuun sarjaan

Kirja esillä kirjastossa

Kirja esillä kaupassa

Muu peruste

Kirjojen
valintaperusteet

tytöt (n = 75) pojat (n = 42)

 

Sekä tytöt että pojat valitsevat kirjan luettavaksi selvästi useimmin sen perusteella, että kirja on ai-

heeltaan kiinnostava. Tärkeitä valintakriteerejä molemmille ovat myös kirjan kuuluminen ennestään 

tuttuun sarjaan, takakansiteksti, kirjailijan tuttuus sekä se, että kirja on nähty aiemmin elokuvana tai 

tv-sarjana. Tyttöjen kirjanvalintaa ohjaavat usein myös kaverien suositukset ja lehtiarvostelut, poi-

kien puolestaan kirjan nimi ja nettiarvostelut. Kaverien suosituksia pojat kuuntelevat huomattavasti 

harvemmin kuin tytöt. Vähiten tyttöjen kirjanvalintaan vaikuttavat kirjastonhoitajan, opettajan tai 

myyjän suositukset,  kirjan ohuus sekä se, että kirja on esillä kaupassa. Pojille vähiten tärkeitä kir-

janvalintakriteereitä ovat myyjän tai opettajan suositukset sekä kirjan esilläolo kaupassa tai kirjas-

tossa. Muutama poika ilmoittaa kirjastonhoitajan suosituksen vaikuttavan kirjan valintaan. 
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Miksi kirjoja ei lueta? 

Niiltä vastaajilta, jotka eivät lue lainkaan kirjoja vapaa-ajallaan, tiedusteltiin syitä kirjojen lukemat-

tomuuteen. Vastaajat saivat valita valmiista luettelosta kaikki sopivat syyt. Taulukosta 6 nähdään, 

kuinka monta prosenttia kysymykseen vastanneista tytöistä ja pojista on valinnut kunkin vaihtoeh-

don.  

TAULUKKO 6. Syyt kirjojen lukemattomuudelle sukupuolen mukaan (n=42) 

27% 68%

55% 55%

64% 90%

73% 87%

18% 26%

9% 19%

18% 26%

9% 13%

9% 58%

100% 74%

100% 87%

82% 87%

100% 74%

55% 74%

45% 58%

82% 71%

55% 35%

55% 39%

55% 26%

36% 42%

18% 19%

9% 23%

9% 19%

9% 16%

9% 3%

9% 6%

Kyllästynyt koulussa

Kirjojen lukeminen on hidasta

Kirjojen lukeminen on tylsää

Kirjojen lukeminen ei kiinnosta

Ei ole hyötyä

Ei auta ongelmiin

Vain "kirjatoukat" lukevat

Tyttöjen juttu

On ajan haaskausta

On mieluummin kavereiden kanssa

Katselee mieluummin tv:tä/leffoja

Puuhailee mieluummin tietokoneen kanssa

Kuuntelee mieluummin musiikkia

Harrastaa mieluummin liikuntaa

Kirjojen lukeminen väsyttää

Ei jaksa keskittyä kirjojen lukemiseen

Ei ole hyvä lukija

Ei löydä kiinnostavia kirjoja

Kirjat liian vaikeita ymmärtää

Ei ole kotona tottunut lukemaan kirjoja

Kotona ei ole paljon kirjoja

Kodin läheisyydessä ei ole kirjastoa

Kirjat liian kalliita

Kaverit eivät lue kirjoja

Pelkää kaverien kiusaavan

Muu syy

Syyt kirjojen
lukemattomuudelle

tytöt (n = 11) pojat (n= 31)

 

 

Kaikki kysymykseen vastanneet tytöt ovat ilmoittaneet syiksi kirjojen lukemattomuudelleen, että he 

ovat mieluummin kavereiden kanssa, katselevat televisiota tai leffoja tai kuuntelevat musiikkia. Yli 

80 % tytöistä puuhailee mieluummin tietokoneen kanssa, ja yhtä suuri määrä ei jaksa keskittyä kir-

jojen lukemiseen. Seuraavaksi tärkeimpinä syinä tytöt mainitsevat kiinnostuksen puutteen kirjojen 

lukemiseen ja sen, että se on heidän mielestään tylsää. Tyttöjen vähäisimpiä syitä kirjojen lukemat-
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tomuuteen ovat: ei auta ongelmiin, on ajan haaskausta, kodin lähellä ei ole kirjastoa, kirjat ovat liian 

kalliita, kaverit eivät lue kirjoja, pelkää kaverien kiusaavan. 

Pojilla lähes kaikki annetut vaihtoehdot saivat suhteellisen paljon mainintoja. Suurin syy kirjojen 

lukemattomuuteen on, että pojat pitävät kirjojen lukemista tylsänä touhuna. Lähes yhtä tärkeitä syitä 

ovat kiinnostuksen puute ja se, että pojat katselevat mieluummin televisiota tai leffoja tai puuhaile-

vat tietokoneen parissa. Seuraavaksi tärkeimpiä kirjojen lukemattomuuden syitä pojilla ovat: ollaan 

mieluummin kavereiden kanssa, kuunnellaan musiikkia tai harrastetaan liikuntaa. Yli puolet pojista 

pitää kirjojen lukemista suoranaisena ajan haaskauksena. Vähiten poikien kirjojen lukemista estä-

vät: pelko kaverien kiusaamisesta, on tyttöjen juttu, kaveritkaan eivät lue kirjoja. 

 

6.2.5 Kirjojen ja lehtien hankintakanavat 

Kirjojen lukijoita pyydettiin valitsemaan valmiista listasta korkeintaan kolme tärkeintä kirjojen 

hankintatapaa. Tyttöjen ja poikien kirjanhankintakanavia on vertailtu taulukossa 7.  

TAULUKKO 7. Kirjanhankintakanavat sukupuolen mukaan (n=113) 

84% 71%

48% 13%

28% 26%

45% 32%

8% 0%

4% 13%

1% 8%

4% 11%

47% 66%

3% 3%

Kirjastosta lainaaminen

Kavereilta lainaaminen

Muilta perheenjäseniltä lainaaminen

Kirjakaupasta ostaminen

Muusta kaupasta/kioskista ostaminen

Verkkokaupasta ostaminen

Kirjakerhosta tilaaminen

Divarista/kirpputorilta ostaminen

Lahjaksi saaminen

Muu kirjanhankintakanava

Kirjojen hankintakanavat
tytöt (n = 75) pojat (n = 38)

 

 

Luettavat kirjat hankitaan useimmiten kirjastosta. Tytöillä kirjastosta lainaaminen on selvästi käyte-

tyin kirjanhankintatapa, pojilla sen sijaan kirjojen saaminen lahjaksi on lähes yhtä keino hankkia 

lukemista kuin kirjastosta lainaaminen. Seuraavaksi eniten pojat ostavat kirjoja kirjakaupasta ja 

lainaavat niitä muilta perheenjäseniltä. Kirjastosta lainaamisen jälkeen kirjojen lainaaminen kave-
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reilta, niiden lahjaksi saaminen ja kirjakaupasta ostaminen ovat tyttöjen seuraavaksi tärkeimmät 

kirjanhankintakanavat. Kirjojen lainaaminen kavereilta erottelee tyttöjä ja poikia tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi toisistaan (p < .001). Lähes puolet tytöistä, mutta vain runsas kymmenesosa po-

jista ilmoittaa kirjojen lainaamisen kavereilta kolmen yleisimmän kirjanhankintatavan joukkoon. 

Tytöt myös ostavat kirjoja kirjakaupasta ja muista kaupoista tai kioskeilta enemmän kuin pojat, jot-

ka puolestaan hankkivat kirjoja tyttöjä enemmän lahjaksi saamalla, verkkokaupasta, kirjakerhoista 

sekä divareista tai kirpputoreilta. 

Taulukossa 8 eri kirjanhankintakanavien käyttöä tarkastellaan sen mukaan, kuinka usein vastaaja 

lukee kaunokirjoja. Kirjasto on selvästi yleisin keino hankkia kirjoja luettavaksi kaunokirjojen lu-

kuaktiivisuudesta riippumatta, mutta sen suosio kasvaa tasaisesti kaunokirjojen lukemisen lisäänty-

essä. Kaunokirjallisuutta harvoin ja satunnaisesti lukevien toiseksi yleisin kirjanhankintakeino on 

lukea lahjaksi saatuja kirjoja, ahkerat kaunokirjojen lukijat puolestaan ostavat kirjoja kirjakaupasta 

ja lainaavat niitä kavereilta muita ryhmiä enemmän.   

TAULUKKO 8. Kirjanhankintakanavat kaunokirjojen lukuaktiivisuuden mukaan (n = 98) 

75% 80% 90%

35% 35% 43%

23% 35% 30%

38% 45% 53%

6% 5% 7%

8% 0% 10%

2% 5% 3%

8% 0% 10%

58% 60% 40%

2% 5% 0%

Kirjastosta lainaaminen

Kavereilta lainaaminen

Muilta perheenjäseniltä lainaaminen

Kirjakaupasta ostaminen

Muusta kaupasta/kioskista ostaminen

Verkkokaupasta ostaminen

Kirjakerhosta tilaaminen

Divarista/kirpputorilta ostaminen

Lahjaksi saaminen

Muu kirjanhankintakanava

Kirjanhankintakanavat

muutama
kerta/vuosi

muutama
kerta/kk

muutama
kerta

viikossa/joka
päivä

Kaunokirjojen lukemisuseus

 

 

Lehtien lukijat saivat valita valmiista listasta korkeintaan kolme tärkeintä lehtien hankintatapaa. 

(taulukko 9)  
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TAULUKKO 9. Lehtien hankintakanavat sukupuolen mukaan (n=141) 

20% 16%

29% 16%

30% 28%

64% 40%

1% 9%

88% 89%

0% 2%

Kirjastosta lainaaminen

Kavereilta lainaaminen

Muilta perheenjäseniltä lainaaminen

Kaupasta/kioskilta ostaminen

Divarista/kirpputorilta ostaminen

Kotiin tilattujen lehtien lukeminen

Muu lehtien hankintakanava

Lehtien hankintakanavat
tytöt (n = 84) pojat (n = 57)

 

 

Selvästi eniten luetaan kotiin tilattuja lehtiä: lähes 90 % sekä tytöistä että pojista on valinnut tämän 

vaihtoehdon kolmen tärkeimmän hankintakanavan joukkoon. Toiseksi suosituin lehtien hankinta-

keino on molemmilla sukupuolilla kaupasta tai kioskilta ostaminen, mutta se on kuitenkin tilastolli-

sesti merkitsevästi yleisempää tyttöjen keskuudessa (p = .005). Tytöt myös lainaavat lehtiä kavereil-

ta useammin kuin pojat (p = .079). Pojat puolestaan hankkivat lehtiä divareista tai kirpputoreilta 

tilastollisesti melkein merkitsevästi tyttöjä enemmän (p = .029). Kirjastot eivät kuulu tärkeimpien 

lehtienhankintakanavien joukkoon.   

 

6.2.6 Koti lukuharrastuksen taustatekijänä 

Kodin lukemiskulttuurin yhteyttä yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastukseen selvitettiin usealla ky-

symyksellä. Ensin vastaajilta tiedusteltiin, onko heille luettu lapsena ääneen (taulukko 10). Vain 

viidelle vastaajalle ei ole luettu lapsuudessa ääneen. Pojista lähes viidesosa ja tytöistä vajaa kym-

menesosa ei muista, onko heille luettu ääneen vai ei. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa (p = .132), joskaan testin kaikki kriteerit eivät täyty.  

TAULUKKO 10.  Ääneen lukeminen  lapsena sukupuolen mukaan (n=162) 

89% 79%

3% 3%

8% 18%

100% 100%

kyllä

ei

en muista

Onko vastaajalle luettu
ääneen lapsena

Yhteensä

tytöt (n = 87) pojat (n = 75)

p = .132 
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Seuraavaksi oppilaita pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon heidän vanhemmillaan/huoltajillaan ja 

heillä itsellään on kirjoja. Vastausvaihtoehtoja oli kolme: 0–50 kirjaa, 51–200 kirjaa ja yli 200 kir-

jaa. Kuviossa 5 esitetään, kuinka paljon tytöt ja pojat arvioivat vanhempiensa/huoltajiensa omista-

van kirjoja.   

yli 20051-2000-50

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

23%

49%

28%

18%

51%

31%

poika
tyttö

 

KUVIO 5. Vanhempien/huoltajien kirjavarat sukupuolen mukaan (n=162) 

 

Tyttöjen ja poikien vastauksissa ei ole suuriakaan eroja (p = .779). Noin puolet oppilaista arvioi, 

että heidän vanhemmillaan on 51 – 200 kirjaa. Huomionarvoista kuitenkin on, että suurempi osuus 

tytöistä kuin pojista ilmoittaa vanhempien omistavan korkeintaan 50 kirjaa ja vastaavasti poikien 

vanhemmissa on enemmän sellaisia, joilla on yli 200 kirjaa. 

Taulukosta 11 nähdään, että mitä enemmän vanhemmilla on kirjoja, sitä useammin nuori lukee 

kaunokirjoja, vaikkakaan ryhmien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = .158).  

TAULUKKO 11. Kaunokirjojen lukuaktiivisuus vanhempien/huoltajien kirjavarojen mukaan                           
(n = 161) 

76% 70% 55%

11% 14% 12%

13% 16% 33%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

0-50 51-200 yli 200

Vanhempien/huoltajien kirjavarat

p = .158  
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Vähän kirjoja omistavien vanhempien lapsista noin kolme neljästä lukee kaunokirjoja korkeintaan 

muutaman kerran vuodessa ja vain runsas kymmenesosa vähintään muutaman kerran viikossa. Niis-

sä vastaajissa, joiden vanhemmat omistavat yli 200 kirjaa, on säännöllisesti kaunokirjoja lukevia 

kolmasosa eli selvästi enemmän kuin muissa ryhmissä.  

Kuviosta 6 selviää, että yhdeksäsluokkalaisilla itsellään on kirjoja tyypillisesti melko vähän, ja 

sukupuolten väliset erot ovat kaiken kaikkiaan pienet (p = .812). Vain viisi vastaajaa arvioi 

omistavansa yli 200 kirjaa.  Hieman suurempi osuus pojista kuin tytöistä ilmoittaa omistavansa 

korkeintaan 50 kirjaa, ja tytöissä puolestaan on enemmän niitä, joilla kirjoja on  51–200 kappaletta.  

yli 20051-2000-50

100%

80%

60%

40%

20%

0% 3%

14%

83%

3%

17%

79%

poika
tyttö

 

KUVIO 6. Omat kirjavarat sukupuolen mukaan (n=159) 

 

Taulukko 12 osoittaa, että omien kirjojen määrä on jonkin verran, joskaan ei tilastollisesti merkitse-

vässä yhteydessä kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuuteen (p = .261).  

TAULUKKO 12. Kaunokirjojen lukuaktiivisuus omien kirjavarojen mukaan (n = 158) 

71% 57%

11% 20%

18% 23%

100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

0 - 50 51 -

Omat kirjavarat

p = .261 
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Vähän kirjoja omistavista noin 70 % ja yli 50 kirjaa omistavista vajaa 60 % lukee kaunokirjoja vain 

harvoin tai ei koskaan. Ahkerille kaunokirjojen lukijoille omien kirjojen määrällä ei vaikuta olevan 

paljoakaan merkitystä, sillä vähän kirjoja omistavistakin lähes viidesosa lukee kaunokirjoja vähin-

tään muutaman kerran viikossa. Tulos on odotettu, koska luettavat kirjat hankitaan useimmin kirjas-

tosta, kuten jo aiemmin on todettu.  

Koti tarjoaa hyvät mahdollisuudet lehtien lukemiseen, sillä, kuten taulukosta 13 nähdään, vastaajien 

koteihin tulee tilattuna runsaasti erilaisia lehtiä. Sanomalehti tulee lähes jokaiseen kotiin. Sukupuol-

ten välillä on kuitenkin muutama selvä ero. Sarjakuvalehti on tilattu tilastollisesti melkein merkitse-

västi useammin poikien kuin tyttöjen koteihin (p = .019). Lähes kolme neljäsosaa pojista ja reilu 

puolet tytöistä ilmoittaa, että kotiin tulee sarjakuvalehti. Tyttöjen koteihin tulee puolestaan lähes 

kaksi kertaa useammin nuortenlehti kuin poikien koteihin. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p < .001). 

TAULUKKO 13. Kotiin tilatut lehdet sukupuolen mukaan  (n=161) 

90% 95%

67% 54%

51% 57%

59% 30%

55% 73%

1% 1%

Sanomalehdet

Aikakauslehdet

Harrastuslehdet

Nuortenlehdet

Sarjakuvalehdet

Muut lehdet

Kotiin tilatut
lehdet

tytöt (n = 87) pojat (n = 74)

 

 

Sillä, että kotiin on tilattu jokin lehti, on selvä yhteys kyseisen lehtilajin lukuaktiivisuuteen. Tulos 

on odotettu, koska vastaajat lukevat selvästi eniten kotiin tilattuja lehtiä. Aikakaus-, nuorten- ja sar-

jakuvalehtien osalta ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .000), ja sano-

malehtienkin osalta merkitseviä (p = .007). Esimerkiksi niistä vastaajista, joiden kotiin on tilattu 

sarjakuvalehti, 60 % on säännöllisesti sarjakuvalehtiä lukevia ja vain vajaa viidesosa lukee niitä 

korkeintaan muutaman kerran vuodessa. Vastaavasti niistä vastaajista, joiden kotiin ei tule sarjaku-

valehteä, lähes 70 % lukee niitä harvoin tai ei koskaan ja vain 14 % vähintään muutaman kerran 

viikossa.   
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Seuraavaksi selvitettiin, miten vastaajat kokevat vanhempiensa/huoltajiensa suhtautuvan heidän 

lukemiseensa. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyseessä ovat oppilaiden omat   käsi-

tykset ja mielikuvat, mutta ne antanevat kuitenkin jonkinlaista suuntaa kodin suhtautumisesta luke-

miseen. Kuviossa 6 tarkastellaan erikseen tyttöjen ja poikien arviointeja.  

 

 

KUVIO 6. Vanhempien/huoltajien suhtautuminen kirjojen, lehtien ja verkkotekstien  lukemiseen                   
sukupuolen mukaan (n=162) 

 

Arviot vanhempien suhtautumisesta lehtien lukemiseen ovat hyvin samansuuntaisia sekä tytöillä 

että pojilla. Kukaan vastaajista ei ilmoita suhtautumisen olevan kielteistä, ja runsas puolet 

vastaajista arvelee suhtautumisen olevan myönteistä. Suurempi osuus tytöistä kuin pojista kokee, 

että vanhemmat eivät kiinnitä huomiota heidän lehtien lukemiseensa, ja pojissa puolestaan on 

tyttöjä enemmän sellaisia, jotka eivät tiedä vanhempiensa suhtautumista.  

Kirjojen lukemisessa tyttöjen ja poikien arvioinnit sen sijaan eroavat selvästi toisistaan. Yli kaksi 

kolmasosaa tytöistä, mutta alle puolet pojista arvelee vanhempien suhtautuvan kirjojen lukemiseen  

myönteisesti. Kuitenkin pojistakin vain yksi ilmoittaa suhtautumisen olevan kielteistä. Tytöistä 

vajaa neljäsosa ja pojista lähes 30 % ilmoittaa, että vanhemmat eivät kiinnitä huomiota heidän 

kirjojen lukemiseensa. Yli viidesosa pojista ja vajaa kymmenesosa tytöistä ei tiedä, miten 

vanhemmat suhtautuvat kirjojen lukemiseen.  

Varovaisimmin vastaajat arvioivat vanhempiensa suhtautumista verkkotekstien lukemiseen. Noin 

kolmasosa arvelee suhtautumisen olevan myönteistä. Muutama tyttö ilmoittaa suhtautumisen olevan 
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kielteistä. Pojista yli kolmasosa ja tytöistäkin reilu viidesosa ei tiedä vanhempiensa kantaa.   

Huomionarvoista on, että yli 40 % tytöistä kokee, etteivät vanhemmat kiinnitä mitään huomiota 

heidän verkkotekstien lukemiseensa. 

Vanhempien suhtautumisella lehtien tai verkkotekstien lukemiseen ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä vastaajien erilaisten lehtien ja verkkotekstien lukuaktiivisuuteen. Vanhempien suhtautumi-

nen kirjojen lukemiseen sen sijaan on tilastollisesti melkein merkitsevässä yhteydessä kaunokirjojen 

lukuaktiivisuuteen (p = .048). Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, koska testin kaik-

ki edellytykset eivät täyty. Eniten huomiota kiinnittää se, että niistä vastaajista, jotka eivät tiedä, 

miten vanhemmat suhtautuvat kirjojen lukemiseen, peräti yli 90 % lukee kaunokirjoja korkeintaan 

muutaman kerran vuodessa ja vain muutama on säännöllisesti kaunokirjoja lukevia.  (taulukko 14)    

TAULUKKO 14. Kaunokirjojen lukuaktiivisuus sen mukaan, miten vanhemmat suhtautuvat 
kirjojen lukemiseen (n = 160) 

62% 71% 92%

17% 7% 4%

21% 22% 4%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

myönteisesti
eivät kiinnitä

huomiota en tiedä

Vanhempien suhtautuminen kirjojen lukemiseen

p = .048   

Oppilaita pyydettiin arvioimaan, kuinka usein heidän vanhempansa/huoltajansa lukevat kirjoja, leh-

tiä ja verkkotekstejä. Vastausten jakauma esitellään kuviossa 7.  

 

KUVIO 7. Vanhempien/huoltajien kirjojen, lehtien ja verkkotekstien lukuaktiivisuus sukupuolen                   
mukaan (n=162) 
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Selvästi ahkerimmin vanhempien arvioidaan lukevan lehtiä. Suuri enemmistö vastaajista ilmoittaa 

vanhempien lukevan lehtiä usein. Myöskään kirjojen lukemisessa tyttöjen ja poikien arvioinnit eivät 

eroa merkitsevästi toisistaan. Hieman suurempi osuus tytöistä kuin pojista arvioi vanhempiensa 

lukevan kirjoja usein, mutta pojissa on puolestaan tyttöjä enemmän niitä, joiden vanhemmat lukevat 

kirjoja silloin tällöin. Huomionarvoista on, että tyttöjen vanhemmissa on poikien vanhempia enem-

män sellaisia, jotka lukevat kirjoja vain harvoin tai eivät koskaan. 

Vanhempien verkkotekstien lukuaktiivisuus jakaa eniten vastauksia. Pojista alle kymmenesosa ja 

tytöistäkin vain 16 % arvioi, että heidän vanhempansa lukevat verkkotekstejä usein. Selvästi suu-

rempi osuus pojista kuin tytöistä arvelee vanhempiensa lukevan verkkotekstejä silloin tällöin. Tyttö-

jen vanhemmissa on poikien vanhempia enemmän sellaisia, jotka eivät lue koskaan verkkotekstejä. 

Silmiinpistävää on, että lähes neljännes tytöistä ja viidennes pojista ei tiedä, kuinka usein  heidän 

vanhempansa lukevat verkkotekstejä.    

Taulukosta 15 nähdään, miten usein vastaajat keskustelevat vanhempiensa/huoltajiensa kanssa siitä, 

mitä ovat lukeneet kirjoista, lehdistä tai internetistä.  

TAULUKKO 15. Luetusta keskustelu vanhempien/huoltajien kanssa sukupuolen mukaan (n=161) 

11% 13%

45% 32%

35% 37%

9% 18%

100% 100%

usein

silloin tällöin

harvoin

ei koskaan

Luetusta keskustelu
vanhempien/huoltajien kanssa

Yhteensä

tytöt (n = 86) pojat (n = 75)

 
p = .246 

 

Tytöistä keskusteluja käy vähintään silloin tällöin reilu puolet, pojista alle puolet. Harvoin 

vanhempien kanssa keskustelee lähes yhtä suuri osuus, reilu kolmannes, sekä tytöistä että pojista. 

Niitä, jotka eivät koskaan keskustele lukemastaan vanhempien kanssa, on selvästi enemmän pojissa 

kuin tytöissä. Sukupuolten välinen ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p = .246).   

Sillä, kuinka usein luetusta keskustellaan vanhempien kanssa, on tilastollisesti melkein merkitsevä 

yhteys kaunokirjojen (p = .035) ja sanomalehtien (p = .047) lukemiseen, joskaan testien kaikki eh-

dot eivät täyty. Vain harvoin tai ei  koskaan keskustelevista oppilaista vain noin kymmenesosa lu-

kee kaunokirjallisuutta vähintään muutaman kerran viikossa, kun usein keskustelevista lähes 30 % 
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on säännöllisesti kaunokirjoja lukevia. (liite 5a) Niistä, jotka keskustelevat lukemastaan vanhempi-

en kanssa vain harvoin tai ei koskaan, runsas 40 % lukee sanomalehtiä säännöllisesti. Silloin tällöin 

keskusteluja käyvistä jo yli 60 % ja usein keskusteluja käyvistä lähes kolme neljäsosaa lukee sano-

malehtiä vähintään muutaman kerran viikossa. (liite 5b) Muiden tekstien lukuaktiivisuuteen luetusta 

keskustelemisella vanhempien kanssa ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.   

6.2.7 Vertaisryhmä lukuharrastuksen taustatekijänä 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten heidän parhaat kaverinsa suhtautuvat kirjojen, lehtien ja 

verkkotekstien lukemiseen. Samoin kuin aiemmin vanhempien kohdalla, tässäkin on syytä pitää 

mielessä, että kyse on vastaajien käsityksistä kavereiden asenteista. Kuviossa 8 tarkastellaan tyttö-

jen ja poikien arviointeja. 

 

KUVIO 8. Parhaiden kavereiden suhtautuminen  kirjojen, lehtien ja verkkotekstien lukemiseen                    
sukupuolen  mukaan (n=161) 

Tyttöjen ja poikien arvioinnit eroavat selvästi toisistaan. Myönteisimmin kavereiden arvellaan suh-

tautuvan lehtien lukemiseen; lähes 90 % tytöistä ja runsas 60 % pojista arvioi suhtautumisen olevan 

myönteistä, ja vain yksi poika ilmoittaa suhtautumisen olevan kielteistä. Melkein 40 % pojista ei 

tiedä kavereidensa suhtautumisesta, kun tytöistä heitä on vain noin kymmenesosa.                       

Myös arvioissa kavereiden suhtautumisesta kirjojen lukemiseen sukupuolierot ovat suuria. Kolme 

neljästä tytöstä, mutta vain joka neljäs poika ilmoittaa kavereiden suhtautuvan kirjojen lukemiseen 

myönteisesti. Tytöistä vain muutama, mutta pojista 16 % arvelee suhtautumisen olevan kielteistä. 

Huomiota kiinnittää, että enemmistö pojista ja tytöistäkin yli viidennes ei tiedä, miten kaverit suh-

tautuvat kirjojen lukemiseen.  
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Verkkotekstienkin kohdalla tyttöjen ja poikien arvioinneissa on selvä ero. Yli 70 % tytöistä, mutta 

hieman yllättäen alle puolet pojista ilmoittaa, että kaverit suhtautuvat verkkotekstien lukemiseen 

myönteisesti. Vain yksi poika arvelee suhtautumisen olevan kielteistä. Peräti puolet pojista ilmoit-

taa, ettei tiedä kavereiden suhtautumista, mikä on hämmästyttävän suuri luku.   

Kaverien suhtautuminen kirjojen lukemiseen on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä vastaajien 

kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuuteen (p = .007), joskaan testin kaikki edellytykset eivät täyty 

(taulukko 16). Niistä oppilaista, joiden kaverit suhtautuvat kirjojen lukemiseen kielteisesti, kolme 

neljäsosaa lukee kaunokirjoja korkeintaan muutaman kerran vuodessa ja vain runsas kymmenesosa 

säännöllisesti. Niistäkin vastaajista, joiden kaverit suhtautuvat kirjojen lukemiseen myönteisesti, yli 

puolet lukee kaunokirjallisuutta vain harvoin tai ei koskaan, mutta kuitenkin yli neljäsosa on sään-

nöllisiä kaunokirjojen lukijoita. Peräti 85 % niistä, jotka eivät osaa sanoa kavereidensa suhtautumis-

ta, lukee kaunokirjoja korkeintaan muutaman kerran vuodessa. Kavereiden suhtautumisella lehtien 

tai verkkotekstien lukemiseen ei sen sijaan ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhdenkään lehtila-

jin tai verkkotekstin lukuaktiivisuuteen.. Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksella, koska 

testien kaikki edellytykset eivät täyty.  

TAULUKKO 16. Kaunokirjojen lukuaktiivisuus sen mukaan, miten kaverit suhtautuvat kirjojen                               
lukemiseen (n = 160) 

57% 75% 85%

17% 12% 7%

26% 13% 8%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

myönteisesti kielteisesti en  tiedä

Kavereiden suhtautuminen kirjojen lukemiseen

p = .007 

 

Taulukosta 17 on nähtävissä, että tytöt keskustelevat lukemastaan parhaiden kavereidensa kanssa  

huomattavasti poikia useammin. Kolme neljästä tytöstä ja noin puolet pojista ilmoittaa keskustele-

vansa edes silloin tällöin kavereiden kanssa siitä, mitä ovat lukeneet kirjoista, lehdistä tai internetis-

tä. Pojista 16 % ei keskustele lukemastaan kavereiden kanssa koskaan, kun tytöistä näin ilmoittaa 

vain muutama. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p = .010). 
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TAULUKKO 17. Luetusta keskustelu parhaiden kavereiden kanssa sukupuolen mukaan (n = 161)                          

23% 16%

52% 35%

19% 33%

6% 16%

100% 100%

usein

silloin tällöin

harvoin

ei koskaan

Luetusta keskustelu
kavereiden kanssa

Yhteensä

tytöt (n = 86) pojat (n = 75)

p = .010 

Kun tulosta verrataan siihen, miten usein luetusta keskustellaan vanhempien/huoltajien kanssa, voi-

daan todeta, että pojilla tuloksissa ei ole paljoakaan eroa. Jonkin verran useammin pojat kuitenkin 

keskustelevat lukemastaan kavereiden kuin vanhempien kanssa. Tytöillä sen sijaan ero on huomat-

tavasti selvempi niin, että kavereiden kanssa luetusta keskustellaan selvästi yleisemmin kuin van-

hempien kanssa.   

Sillä, kuinka usein luetusta keskustellaan kavereiden kanssa, on tilastollisesti merkitsevä yhteys 

vain internetin keskustelupalstojen lukuaktiivisuuteen (p = .001). Niistä vastaajista, jotka keskuste-

levat kavereiden kanssa lukemastaan vain harvoin tai eivät koskaan, yli puolet lukee keskustelupals-

toja korkeintaan muutaman kerran vuodessa ja vain vajaa viidesosa säännöllisesti. Usein keskuste-

luja käyvistä puolestaan lähes 60 % on säännöllisesti keskustelupalstoja lukevia. (taulukko 18)  

TAULUKKO 18. Internetin keskustelupalstojen lukuaktiivisuus sen mukaan, kuinka usein                             
keskustelee lukemastaan kavereiden kanssa (n = 161)    

55% 34% 28%

28% 24% 13%

17% 42% 59%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Netin
keskustelupalstojen
lukemisuseus

Yhteensä

ei koskaan/harvoin silloin tällöin usein

Luetusta keskusteleminen kavereiden kanssa

 

p = .001 

Vaikka luetusta keskustelu kavereiden kanssa ei olekaan tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

muiden tekstien kuin keskustelupalstaviestien lukuaktiivisuuteen, suuntaus on kuitenkin sellainen, 

että harvoin tai ei koskaan keskustelevat lukevat lähes kaikkia tekstejä muita ryhmiä vähemmän. 

Esimerkiksi kaunokirjoja heistä lukee säännöllisesti vain kymmenesosa, kun usein keskustelevista 

lähes kolmannes on säännöllisesti kaunokirjallisuutta lukevia. 
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6.3 Yhdeksäsluokkalaisten kirjastonkäyttö 

6.3.1 Kirjasto oppilaiden mielikuvissa 

Kirjastonkäyttö-osion aluksi haluttiin tietää, millaisia mielikuvia yhdeksäsluokkalaisilla on kirjas-

toista. Tätä selvitettiin avoimella kysymyksellä, jossa oppilaita pyydettiin mainitsemaan kirjasto-

sanasta kolme ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa.  Kysymykseen oli paneuduttu ilahduttavan ah-

kerasti, sillä vain yksi vastaaja oli jättänyt kohdan tyhjäksi.  

Paljon kirjoja, hiljaisuus, tietokoneet. Tämä vastaus kiteyttää mainiosti vastaajien yleisimmät kir-

jastoon liittyvät mielikuvat. Kirjastot yhdistetään vielä vahvasti kirjoihin, sillä ne mainittiin peräti 

136 vastauksessa. Useammankin oppilaan mielestä kirjasto on paikka jossa on paljon kirjoja. Li-

säksi lukeminen tai lukijat saivat 12 mainintaa. Toisaalta kirjastot yhdistetään myös tietokoneisiin ja 

internetiin: 40 vastaajaa oli maininnut jotakin niihin liittyvää, kuten nettiyhteys, voi mennä koneelle, 

tietokoneella oloa.   

Monissa vastauksissa kuvailtiin kirjaston ilmapiiriä. Yleisimmin kirjastoista tulee mieleen hiljaisuus 

(79 mainintaa) tai rauha (8 mainintaa), jotka ovat osalle vastaajista selvästi myönteisiä asioita: siellä 

on hiljaista ja rauhaisaa, lukurauha, siellä voi tehdä rauhassa läksyjä, hyvä paikka keskittyä. Muu-

tama vastaaja kokee kuitenkin hiljaisuuden kielteisenä: pitää olla hiljaa kirjastossa, siellä pitää olla 

hiljaa. Tylsänä paikkana kirjastoa pitää 13 vastaajaa, joista enemmistö kirjaston ei-käyttäjiä: kurjaa, 

tylsää ja hiljaa, kuten yksi poika asian ilmaisee.  

Kirjastoa fyysisenä tilana kuvailtiin muun muassa seuraavasti: paha haju, sairaalan haju, tunkkai-

nen ilma, hajuttomuus, kirjojen tuoksu, suuret hyllyrivit, vaikeat hyllyköt, suuri tila, iso rakennus, 

ruma rakennus, sekamelska, siisti, kolkko, vaaleat seinät, mukavat penkit. Kirjasto ajanvietto- tai 

rentoutumispaikkana tuli vain muutaman vastaajan mieleen: paikka jonne voi vain mennä, ajanku-

luttamispaikka, mukavia ihmisiä, seuraa.   

Kirjaston henkilökunta mainittiin 17 vastauksessa, yleensä yksinkertaisesti kirjastonhoitaja tai kir-

jastotäti. Mukana oli kuitenkin myös kriittisiä kannanottoja: kärttyisä kirjastotäti, vanhat tylsisty-

neet kirjastotädit, ilkeitä kirjastontätejä, tylyjä tätejä, jäätävä kirjastotäti, vanhat ja rumat kirjasto-

tädit, kiukkuinen kirjastonhoitaja. Henkilökunnasta oli kielteisiä mielikuvia sekä kirjastossa käyvil-

lä että ei-käyttäjillä, mutta pääosin kuitenkin niillä vastaajilla, jotka eivät käy koskaan kirjastossa.  
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Edellä esitetyn lisäksi vastaajat mainitsivat muun muassa seuraavia asioita: lasten lukunurkka, sa-

depäivä, tiedon määrä, sivistyksen symboli, löytää paljon tietoa, löytää löytöjä, apu kouluun, ilmai-

nen, runsas valikoima, erilaiset ihmiset, vanhus, mummojen asunto, lukutoukka, nörtit ja hiket.  

Oppilaiden mielissä kirjastot yhdistyvät siis hyvinkin monenlaisiin asioihin. Kuitenkin kaksi asiaa 

erottuvat  selvästi ylitse muiden:  kirjat ja hiljaisuus. Toisaalta kirjastoihin kytkeytyy nuorten mie-

lissä myös tietotekniikka, sillä kolmanneksi eniten mainittiin tietokoneisiin tai internetiin liittyviä 

asioita. 

6.3.2 Kirjastopalvelujen käyttöaktiivisuus 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he käyttävät kirjaston eri palvelumuotoja. 

Vastausvaihtoehtoina käytettiin asteikkoa en koskaan – muutaman kerran vuodessa – vähintään 

kerran kuukaudessa – joka viikko. Kyselyyn osallistuneista oppilaista 25 (16 %) on kirjaston ei-

käyttäjiä eli sellaisia, jotka eivät käytä koskaan yhtäkään kirjaston palvelumuotoa. Tyttöjä heistä on 

vain neljä (5 % tytöistä), poikia peräti 21 (28 % pojista). Kuviosta 9 nähdään kirjastopalvelujen 

käyttöuseus sukupuolen mukaan.   

  

 

KUVIO 9. Kirjastopalvelujen käyttöuseus sukupuolen mukaan (n=162) 
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Vastaajien kirjastonkäyttö keskittyy paikan päällä kirjastossa asioimiseen. Selvästi yleisintä on 

oman asuinkunnan pääkirjastossa käynti, vaikka enemmistö vastaajista käy sielläkin vain muutaman 

kerran vuodessa. Tytöt ovat huomattavasti ahkerampia pääkirjastossa kävijöitä kuin pojat; tytöistä 

yli 40 %, mutta pojista vain noin kymmenesosa käy siellä vähintään kerran kuukaudessa. Yli nel-

jäsosa pojista ei käy pääkirjastossa koskaan, kun tytöistä näin ilmoittaa vain muutama. Tyttöjen ja 

poikien väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001).  

Sivukirjastoissa, muiden paikkakuntien kirjastoissa ja kirjastoautolla käynti on vähäistä sekä tyttö-

jen että poikien keskuudessa. Yhteydenotto kirjastoon puhelimitse tai sähköpostilla on suorastaan 

harvinaista. Huomiota kiinnittää verkkokirjaston vähäinen käyttö. Pojista lähes 90 % ja tytöistäkin 

vajaa 70 % ei käytä koskaan verkkokirjastoa. Kymmenesosa tytöistä ja vain muutama poika (yh-

teensä 11 vastaajaa) ilmoittaa käyttävänsä verkkokirjastoa vähintään kuukausittain. Sukupuolten 

välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä ero verkkokirjaston käytössä (p = .020). 

6.3.3 Mediankäytön yhteys kirjastonkäyttöön 

Seuraavassa tarkastellaan, miten oppilaiden mediankäyttö on yhteydessä heidän kirjastonkäyttöön-

sä.   Kirjastonkäyttö rinnastetaan asuinkunnan pääkirjastossa käyntiin, koska kaikki vastaajat, jotka 

ylipäätään käyttävät kirjastopalveluja, käyvät pääkirjastossa vähintään muutaman kerran vuodessa.6   

Selvin yhteys kirjastonkäyttöön on printtimedioiden käytöllä, erityisesti kirjojen lukemisella: mitä 

enemmän käyttää aikaa kirjojen lukemiseen, sitä ahkerammin käy kirjastossa (taulukko 19).  

 TAULUKKO 19. Kirjastonkäyttö kirjojen lukemisen mukaan (n=162)  

29% 0% 0% 0%

62% 66% 48% 29%

9% 34% 52% 71%

100% 100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään

korkeintaan
puoli

tuntia/pvä
1 - 2

tuntia/pvä
3 tuntia

tai yli/pvä

Kirjojen lukeminen päivässä

p < .001 

                                                 

 
6 Myös jatkoanalyyseissa kirjastonkäytöllä viitataan asuinkunnan pääkirjastossa käymiseen. 
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Niistä vastaajista, jotka eivät lue lainkaan kirjoja, yli 90 % käy kirjastossa vain harvoin tai ei lain-

kaan. Heistä lähes joka kolmas on kirjaston ei-käyttäjä, kun kaikki kirjoja lukevat puolestaan ovat 

kirjastonkäyttäjiä. Korkeintaan puoli tuntia päivässä kirjoja lukevista jo reilu kolmasosa, 1–2 tuntia 

kirjojen lukemiseen käyttävistä yli puolet ja kaikkein ahkerimmista kirjojen lukijoista yli 70 % käy 

kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa. Ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitse-

viä (p < .001). Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, koska testin kaikki kriteerit eivät 

täyty.  

Muiden printtimedioiden käytöstä nuorten- ja sanomalehtien lukeminen ovat tilastollisesti merkit-

sevässä yhteydessä kirjastonkäyttöön (nuortenlehdet p = .002, sanomalehdet p = .007).  Niistä vas-

taajista, jotka eivät lue lainkaan nuortenlehtiä tyypillisenä päivänä, yli neljäsosa on kirjaston ei-

käyttäjiä, kun nuortenlehtien lukijoista vain muutama prosentti ei käy lainkaan kirjastossa. (liite 6a) 

Sanomalehtien ei-lukijoista puolestaan kirjaston ei-käyttäjiä on lähes 30 %, kun sanomalehtiä hiu-

kan lukevista ei-käyttäjiä on alle kymmenesosa. (liite 6b) Harrastuslehtien lukeminen on jonkin 

verran, mutta ei tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kirjastonkäyttöön (p = .061). Kaikki sään-

nöllisesti harrastuslehtiä lukevat ovat kirjastonkäyttäjiä, kun taas niitä vain harvoin tai ei lainkaan 

lukevista yli viidesosa on kirjaston ei-käyttäjiä. (liite 6c) Aikakaus- ja sarjakuvalehtien lukemisella 

ei sen sijaan ole yhteyttä kirjastossa käymiseen, joskin testien kaikki edellytykset eivät täyty.  

Tietokone- tai konsolipelien pelaamisella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kirjastonkäytön 

aktiivisuuteen (p = .058), mutta paljon pelaavat käyvät kuitenkin selvästi harvemmin kirjastossa 

kuin vähän pelaavat. Vähintään kolme tuntia päivässä tietokone- tai konsolipelien parissa viettävistä   

lähes viidesosa on kirjaston ei-käyttäjiä, kun taas vähän tai ei lainkaan päivittäin pelaavista vain 

kymmenesosa ei käy koskaan kirjastossa. Paljon pelaavista vain reilu kymmenesosa, mutta  vähän 

tai ei lainkaan pelaavista melkein kolmasosa on säännöllisiä kirjastonkäyttäjiä. (liite 6d)   

Myös television runsas katselu näyttää hieman, joskaan ei tilastollisesti merkitsevästi, vähentävän 

kirjastonkäyttöä (p = .179). Vähän tai ei lainkaan televisiota päivittäin katsovista vastaajista vain 

noin kymmenesosa on kirjaston ei-käyttäjiä ja lähes puolet säännöllisesti kirjastossa käyviä. Vas-

taavasti paljon televisiota katsovista yli viidesosa ei käy koskaan kirjastossa ja neljäsosa käy siellä 

säännöllisesti. (liite 6e)    

Elokuvien katseluun käytettävällä ajalla ja kirjastonkäytöllä ei myöskään ole tilastollisesti merkitse-

vää yhteyttä (p = .473). Elokuvia ahkerasti katsovissa on kuitenkin enemmän kirjaston ei-käyttäjiä 
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kuin muissa ryhmissä, mutta toisaalta puolet innokkaista elokuvien katsojista on säännöllisiä kirjas-

tossa kävijöitä, kun elokuvia vähän tai ei lainkaan katsovista vajaa kolmasosa käy kirjastossa vähin-

tään kuukausittain.  Tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksella, koska kaikki testin ehdot eivät 

täyty. (liite 6f)    

Musiikin kuuntelulla ja kirjastonkäytöllä näyttää puolestaan olevan sellainen yhteys, että musiikkia 

eniten kuuntelevat ovat myös ahkerimpia kirjastossa kävijöitä. Niistä, jotka kuuntelevat vähintään 

kolme tuntia musiikkia päivässä, alle kymmenesosa on kirjaston ei-käyttäjiä ja lähes 40 % käy kir-

jastossa säännöllisesti. Vastaavasti musiikkia vähän tai ei lainkaan kuuntelevista yli neljäsosa ei käy 

lainkaan kirjastossa ja vajaa neljäsosa käy siellä säännöllisesti. Ryhmien väliset erot eivät kuiten-

kaan ole tilastollisesti merkitseviä (p = .139).  (liite 6g) 

Skypen, Mesen tai IRC-Gallerian parissa päivittäin käytettävällä ajalla ei ole tilastollisesti merkitse-

vää yhteyttä kirjastonkäytön aktiivisuuteen (p = .394). Niitä sekä vähän/ei lainkaan, kohtuullisesti 

että paljon käyttävistä lähes yhtä suuri osuus, runsas 70 %, käy kirjastossa korkeintaan vain muuta-

man kerran vuodessa. Kyseisiä palveluja vain vähän tai ei lainkaan käyttävissä on säännöllisiä kir-

jastonkäyttäjiä vain hieman enemmän kuin niitä paljon käyttävissä. (liite 6h)   

6.3.4 Kirjastonkäyttötavat 

Kirjastonkäyttäjiä pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he tekevät kirjastossa käydessään tiettyjä 

toimintoja. Vastausvaihtoehtoina olivat: en koskaan – hyvin harvoin – silloin tällöin – usein. Kysy-

mykseen oli jättänyt vastaamatta 13 kirjastonkäyttäjää. Kuviossa 10 tarkastellaan tyttöjen ja poikien 

vastauksien jakautumista.     

Yhdeksäsluokkalaisten kirjastonkäyttö näyttää olevan pääosin varsin perinteistä: kirjojen ja lehtien 

lainaamista sekä niiden lueskelua kirjastossa. Kirjojen lainaaminen on selvästi yleisin kirjastonkäyt-

tötapa, vain kolme tyttöä ja seitsemän poikaa ei lainaa koskaan kirjoja kirjastossa käydessään.  Ty-

töt lainaavat kirjoja tilastollisesti merkitsevästi poikia ahkerammin (p = .001): yli puolet tytöistä ja 

neljännes pojista ilmoittaa lainaavansa kirjoja usein.  Toiseksi suosituinta on kirjojen tai lehtien 

lueskelu, jota harrastaa ainakin silloin tällöin lähes kaksi kolmasosaa tytöistä ja yli 40 % pojista. 

Tyttöjen ja poikien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p = .007). Kolmantena tulee lehtien 

lainaaminen: tytöistä neljäsosa ja pojista vajaa viidesosa ilmoittaa lainaavansa lehtiä ainakin silloin 

tällöin (p = .100). Reilu neljäsosa tytöistä lainaa ainakin silloin tällöin videoita tai DVD-levyjä, po-
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jista vain kymmenesosa (p = .013). Tiedonhaku netistä kuuluu myös yleisimpien toimintojen jouk-

koon, tytöillä se on jonkin verran yleisempää kuin pojilla. Äänikirjojen, musiikin ja tietokonepelien 

lainaaminen sekä nettipelien pelaaminen on vähäistä. Myös sosiaalinen kirjastonkäyttö on harvi-

naista; vajaa kymmenesosa tytöistä viettää aikaa kavereiden kanssa kirjastossa silloin tällöin ja vain 

muutama poika usein. 

 

 

KUVIO 10. Kirjastonkäyttötavat sukupuolen mukaan (n=125) 

 

Aiemmin todettiin, että luettavat kirjat hankitaan kirjastosta.  Taulukosta 20 nähdäänkin, että kirjo-

jen lukeminen on selvässä yhteydessä niiden lainaamiseen. Kaikki innokkaimmat kirjojen lukijat 

lainaavat kirjoja usein. Tunnin pari päivässä lukevistakin yli 70 % on usein kirjoja lainaavia ja vain 

muutama ei lainaa kirjoja koskaan tai vain hyvin harvoin. Niistä vastaajista, jotka lukevat kirjoja 

korkeintaan puoli tuntia päivässä, enää vajaa puolet on ahkeria kirjojen lainaajia. Erot ryhmien vä-

lillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001), joskin testin kaikki ehdot eivät täyty.    
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TAULUKKO 20. Kirjojen lainaaminen kirjojen lukemiseen käytettävän ajan mukaan (n = 125) 

53% 4% 5% 0%

31% 48% 24% 0%

16% 48% 71% 100%

100% 100% 100% 100%

ei koskaan/hyvin harvoin

silloin tällöin

usein

Kirjojen lainaamisuseus

Yhteensä

ei yhtään

korkeintaan
puoli

tuntia/pvä
1 - 2

tuntia/pvä
3 tuntia

tai yli/pvä

Kirjojen lukemiseen käytetty aika päivässä

p < .001 

 

Lehtien lukemiseen päivittäin käytettävällä ajalla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lehtien 

lainaamiseen. Tulos on odotettu, koska, kuten aiemmin todettiin, kirjastot eivät kuulu tärkeimpien 

lehtienhankintakanavien joukkoon. Tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksin, koska testin 

kaikki edellytykset eivät täyty. 

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että kirjastoilla on yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa 

hyvin vähäinen rooli elokuvien hankintakanavana. Elokuvien katseluun käytetyllä ajalla ei ole yhte-

yttä elokuvien lainaamiseen (p = .833). Innokkaimmistakin elokuvien katselijoista yli kaksi kol-

masosaa lainaa elokuvia kirjastosta vain harvoin tai ei koskaan ja yksikään ei lainaa niitä usein.  

Testin kaikki edellytykset eivät kuitenkaan täyty, joten tulokseen on suhtauduttava varauksella. 

Myös musiikinhankintakanavana kirjaston merkitys on varsin marginaalinen. Musiikin kuuntelu ja 

musiikin lainaaminen eivät ole yhteydessä toisiinsa (p = .227). Eniten musiikkia lainaavat ne vas-

taajat, jotka käyttävät musiikin kuunteluun 1–2 tuntia päivässä, mutta heistäkin vain reilu kymme-

nesosa lainaa musiikkia edes silloin tällöin. Musiikkia paljon kuuntelevista lähes kaikki lainaavat 

musiikkia kirjastosta vain harvoin tai eivät koskaan. Tulokseen pitää kuitenkin suhtautua varauksin, 

koska testin kaikki kriteerit eivät täyty. 

Nettipelaamisen useudella on vain vähäinen yhteys nettipelien pelaamiseen kirjastossa (p = .644). 

Vain hieman suurempi osuus säännöllisistä nettipelien pelaajista kuin satunnaisista pelaajista pelaa 

kirjastossa edes silloin tällöin. Testin kaikki ehdot eivät täyty, joten tulokseen pitää suhtautua vara-

uksella. 
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6.3.5 Ensimmäinen kirjastokäynti 

Vastaajilta kysyttiin, minkä ikäisenä he ovat käyneet ensimmäisen kerran kirjastossa. Vaikka suku-

puolten välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = .062), kuitenkin selvästi suurempi osuus 

tytöistä kuin pojista on aloittanut kirjastossa käymisen alle kouluikäisenä. Alaluokkalaisena 

ensimmäisen kirjastokäyntinsä on tehnyt noin viidesosa tytöistä ja vajaa 40 % pojista. Kukaan vas-

taajista ei ilmoittanut käyneensä ensimmäistä kertaa kirjastossa vasta koulun yläluokilla. Sekä ty-

töistä että pojista kymmenesosa ei muista, minkä ikäisenä on ensimmäisen kerran käynyt kirjastos-

sa. (taulukko  21)   

TAULUKKO 21. Ensimmäinen kirjastokäynti sukupuolen mukaan (n = 162) 

69% 53%

21% 37%

10% 10%

100% 100%

alle kouluikäisenä

koulun alaluokilla

en muista

Ensimmäinen käynti
kirjastossa

Yhteensä

tytöt (n = 87) pojat (n = 75)

p = .062 

 

Taulukossa 22 tarkastellaan ensimmäisen kirjastokäynnin yhteyttä nykyiseen kirjastonkäyttöön. 

Analyysista on jätetty pois ne 16 vastaajaa, jotka eivät muistaneet, milloin ovat käyneet ensimmäi-

sen kerran kirjastossa. Kirjastossakäynnin aloitusiällä näyttää olevan selvä yhteys nykyiseen kirjas-

tonkäyttöön. Alle kouluikäisinä kirjastossa käynnin aloittaneista vastaajista vain vajaa kymmenes-

osa on ei-käyttäjiä ja lähes kolmasosa on säännöllisesti kirjastossa käyviä. Vastaavasti niistä, jotka 

ovat käyneet ensimmäisen kerran kirjastossa vasta alaluokkalaisena, lähes kolmasosa ei käy lain-

kaan kirjastossa ja vain 15 % käy siellä vähintään kerran kuukaudessa. Erot ovat tilastollisesti mer-

kitseviä (p = .002).    

TAULUKKO 22. Kirjastonkäyttö ensimmäisen kirjastokäynnin mukaan (n = 146) 
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6.3.6 Koti ja vertaisryhmä kirjastonkäytön taustatekijöinä 

Seuraavaksi haluttiin selvittää, onko yhdeksäsluokkalaisten kirjastonkäyttö yhteydessä vanhempien 

ja kavereiden kirjastonkäyttöön. Oppilailta kysyttiin, käyvätkö heidän vanhempansa/huoltajansa 

kirjastossa. Kuviossa 11 esitetään vastauksien jakauma sukupuolen mukaan.  
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KUVIO 11. Vanhempien/huoltajien kirjastossa käyminen sukupuolen mukaan (n=162) 

 

Noin 60 % tytöistä ja runsas puolet pojista ilmoittaa vanhempiensa olevan kirjastossa kävijöitä. Se-

kä tytöistä että pojista noin kolmasosa on sellaisia, joiden vanhemmat eivät käy kirjastossa. Suu-

rempi osuus pojista kuin tytöistä ei tiedä, käyvätkö vanhemmat kirjastossa vai eivät. Tyttöjen ja 

poikien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p = .462). 

Taulukosta 23 selviää, että vastaajien kirjastonkäyttö on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

vanhempien/huoltajien kirjastossa käymiseen (p = .001). Analyysista on jätetty pois ne 17 vastaajaa, 

jotka eivät tiedä, käyvätkö vanhemmat kirjastossa vai eivät. Niistä oppilaista, joiden vanhemmat 

eivät käy kirjastossa, neljäsosa on itsekin kirjaston ei-käyttäjiä ja vain kymmenesosa käy kirjastossa 

säännöllisesti. Vastaavasti niistä vastaajista, joiden vanhemmat ovat kirjastossa kävijöitä, vain noin 

kymmenesosa ei käy koskaan kirjastossa ja lähes 40 % käy siellä vähintään kuukausittain.  
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TAULUKKO 23. Vastaajien kirjastonkäyttö vanhempien kirjastonkäytön mukaan (n=145) 
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Kuviosta 12 nähdään, kuinka usein vastaajat arvioivat parhaiden kavereidensa käyvän kirjastossa.  
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KUVIO 12. Parhaiden kavereiden kirjastossa käyminen sukupuolen mukaan (n=162) 

 

Tyttöjen ja poikien arvioinnit eroavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan (p < .001). Noin 

viidesosa pojista, mutta lähes 60 % tytöistä ilmoittaa kavereidensa käyvän kirjastossa vähintään 

silloin tällöin. Pojista lähes kolmasosa ja tytöistä 15 % arvioi, että parhaat kaverit eivät käy koskaan 

kirjastossa. Huomiota kiinnittää, että pojista lähes puolet ja tytöistäkin noin 30 % ei tiedä, ovatko 

heidän parhaat kaverinsa kirjastossa kävijöitä vai eivät. 

Taulukko 24 osoittaa vastaajien kirjastonkäytön olevan tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

parhaiden kavereiden kirjastossa käymiseen (p = .010). Testin kaikki edellytykset eivät kuitenkaan 

täyty, joten tulokseen on suhtauduttava tietyin varauksin. Niistä oppilaista, joiden kaverit eivät käy 
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koskaan kirjastossa, lähes kolmasosa on itsekin ei-käyttäjiä  ja vain noin kymmenesosa käy 

kirjastossa ainakin kerran kuukaudessa. Niistä vastaajista, joiden kaverit käyvät kirjastossa  silloin 

tällöin, lähes kaikki ovat itsekin kirjastossa kävijöitä, heistä yli kolmannes käy siellä vähintään 

kuukausittain. Ne vastaajat, joiden kaverit käyvät usein kirjastossa, ovat kaikki kirjastonkäyttäjiä, 

heistä puolet käy itsekin kirjastossa säännöllisesti.   

TAULUKKO 24. Vastaajien kirjastonkäyttö kavereiden kirjastossa käynnin mukaan (n=162) 
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6.3.7 Kirjastonkäytön rajoitteet  

Kirjastopalvelujen käyttöä estäviä tai vähentäviä tekijöitä selvitettiin 20 valmista vastausvaihtoeh-

toa sisältäneellä kysymyksellä. Vaihtoehdoista sai valita niin monta kuin halusi, ja lisäksi oli mah-

dollista lisätä jokin muu kirjastonkäyttöä rajoittava syy. Kahdeksan vastaajaa oli jättänyt vastaamat-

ta kysymykseen. (liite 7)  

Kolme tärkeintä kirjastonkäyttöä rajoittavaa syytä ovat samat sekä tytöillä että pojilla.  Ajanpuute 

on selvästi suurin syy, pojilla jonkin verran enemmän kuin tytöillä. Toiseksi eniten kirjastonkäyttöä 

rajoittaa liian pitkä kirjastomatka ja kolmanneksi eniten elokuvavalikoiman suppeus. Tytöillä seu-

raavaksi suurimpia esteitä ovat: liian pitkät varausjonot, kirjavalikoiman suppeus, epäsopivat au-

kioloajat, liian lyhyet laina-ajat sekä musiikkivalikoiman suppeus. Poikien kirjastonkäyttöä estää tai 

vähentää melko paljon suppea musiikkivalikoima sekä se, etteivät kaveritkaan käy kirjastossa.   

Seuraavina tulevat epäsopivat aukioloajat ja liian suuret myöhästymis- ja varausmaksut. Vähäisim-

piä kirjastonkäytön esteitä tytöille ovat lainauskielto, tietokoneiden vähyys, liian tiukat säännöt sekä 

kavereiden kirjastossa käymättömyys. Pojilta saivat puolestaan vähiten mainintoja lainauskielto, 

taitamattomuus verkkokirjaston käytössä, tietämättömyys tarjolla olevista kirjastopalveluista sekä 

henkilökunnan epäystävällisyys.   
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Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajat ilmoittivat muina kirjastonkäytön rajoitteina, että 

kirjastossa käyminen ei vain kerta kaikkiaan kiinnosta (7 mainintaa) ja että kirjastossa ei jaksa käy-

dä (3 mainintaa).  Yksittäisiä mainintoja olivat muun muassa: ei ole kyytiä kirjastoon, ei vain tule 

käytyä, en tykkää kirjoista, ei o korttia, ei ole mitään asiaa sinne. Yllättävimmän syyn antoi yksi 

tytöistä: En halua koskea tuhansiin kertoihin koskettuihin kirjoihin. 

Rajoittavatko sitten samat syyt ei-käyttäjien, satunnaisten käyttäjien ja säännöllisten käyttäjien kir-

jastonkäyttöä? Taulukossa 25 kirjastonkäyttöä rajoittavia tekijöitä tarkastellaan sen mukaan, kuinka 

usein vastaaja käy asuinkuntansa pääkirjastossa.  

TAULUKKO 25. Kirjastonkäyttöä rajoittavat tekijät kirjastonkäytön mukaan (n=154) 
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Kirjaston tavoitettavuuteen liittyvät esteet ovat tärkeimpiä kirjastonkäytön aktiivisuudesta riippu-

matta. Ajanpuute rajoittaa selvästi eniten kirjastonkäyttöä kaikissa ryhmissä, etenkin ei-käyttäjillä ja 

satunnaisilla kirjastonkäyttäjillä. Toiseksi suurin este on kaikilla kirjastomatkan pituus, vähemmän 

kuitenkin ei-käyttäjillä. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat ei-käyttäjillä liian suuret varaus- ja 
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myöhästymismaksut, kavereiden kirjastossa käymättömyys, liian suppeat lehti- ja elokuvavalikoi-

mat, liian lyhyet laina-ajat, liian tiukat säännöt sekä se, että kirjastossa ei ole kunnollista nuorten-

osastoa eikä siellä järjestetä toimintaa nuorille. Satunnaiset kirjastonkäyttäjät mainitsivat seuraavak-

si tärkeimpinä esteinä liian suppean elokuvavalikoiman, liian lyhyet laina-ajat, liian suppean mu-

siikkivalikoiman, epäsopivat aukioloajat ja liian suppean kirjavalikoiman.  Säännöllisesti kirjastossa 

käyviä rajoittavat puolestaan liian suppea elokuvavalikoima, liian pitkät varausjonot, epäsopivat 

aukioloajat sekä liian suppeat kirja- ja musiikkivalikoimat.  

Ristiriitaista tuloksissa on se, että ajanpuute vaivaa ei-käyttäjiä ja vain harvoin kirjastossa käyviä 

selvästi enemmän kuin säännöllisiä kirjastonkäyttäjiä. Perimmäinen syy on todennäköisesti pikem-

minkin se, että kirjastossa käyminen ei kiinnosta tai sille ei katsota olevan mitään tarvetta.  Toinen 

ristiriita on siinä, että säännöllisesti kirjastossa käyvät vastaajat katsovat ei-käyttäjiä huomattavasti 

enemmän sopimattomien aukioloaikojen rajoittavan heidän kirjastonkäyttöään.  

6.3.8 Kirjastonkäyttöä lisäävät tekijät 

Oppilailta kysyttiin, mikä saisi heidät käyttämään enemmän kirjaston palveluja. Tarjolla olleista  

vaihtoehdoista  sai valita niin monta kuin halusi. Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 14 oppilas-

ta. (liite 8) Sekä tyttöjä että poikia houkuttelisi kirjastoon eniten laajempi elokuvavalikoima. Tytöt 

mainitsivat seuraavaksi eniten sopivammat aukioloajat, laajemmat musiikki-, lehti- ja  kirjavalikoi-

mat sekä paremman nuortenosaston. Myös aineiston selkeämpi järjestys ja aineiston lataamismah-

dollisuus omalle tietokoneelle saivat melko paljon mainintoja. Vähiten tyttöjä kiinnostavat kirjaston 

nettipalvelut, lainattavat tietokonepelit sekä suurempi yleisöpäätteiden määrä. Vajaa viidesosa ty-

töistä ei lisäisi missään tapauksessa kirjastonkäyttöään.  

Laajemman elokuvavalikoiman jälkeen poikia kiinnostavat eniten aineiston lataamismahdollisuus 

omalle tietokoneelle sekä parempi lehti- ja musiikkivalikoima. Toisin kuin tytöillä, suurempi ylei-

söpäätteiden ja lainattavien tietokonepelien määrä saivat myös melko paljon mainintoja. Vähiten 

poikia kiinnostavat nettipalvelut, nuortentapahtumat, aineiston selkeämpi järjestys, parempi nuor-

tenosasto sekä sopivammat aukioloajat. Noin 40 % pojista ilmoittaa, että mikään ei saisi heitä käyt-

tämään enemmän kirjastopalveluja.  
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Vastaajien oli mahdollista tarkentaa vastauksiaan, ja etenkin tytöt esittivätkin toivomuksiaan.  Pää-

osa toiveista koski aineistoa. Erityisesti haluttaisiin lisää nuorille sopivaa aineistoa; nuorille, ei mi-

tään 1880-lukua, kuten yksi tyttö totesi. Kirjoista toivotaan enemmän lähinnä nuortenkirjoja.  Uu-

tuuskirjojen haluttaisiin tulevan nopeammin kirjastoon, ja samoista kirjoista pitäisi olla useampia 

lainattavia kappaleita. Lehtivalikoimaan haluttaisiin joka lajityyppiä ja mukaansa tempaavia lehtiä. 

Tytöt toivovat lisää nuortenlehtiä, ja yksi tyttö kertoi haluavansa enemmän hömppälehtiä, askarte-

lulehtiä. Elokuvavalikoimaan haluttaisiin enemmän joka lajityypin elokuvia, elokuvia ei ole muuta 

kun jotain sotaleffoja, totesi yksi tyttö. Etenkin toivotaan uusia, suosittuja ja nuorille tarkoitettuja 

elokuvia. Erikseen vastaajat mainitsivat kauhuleffat ja aikuisviihteen. Musiikkivalikoimassa halut-

taisiin olevan enemmän eri tyylistä musiikkia, etenkin uutta nuorisomusiikkia: pop-musiikkia, 

enemmän ulkomaalaista rokkia, muuta kuin klassista. Tietokonepeleistä mainittiin erikseen sotape-

lit ja nuorille sopivat pelit. Aineiston järjestyksestä vastaajat esittivät seuraavia toivomuksia: vähän 

tarkemmin, esim. kirjan nimen mukaan, lajityypin mukaan, kirjojen tyylin perusteella, joka gentrelle 

(sic) oma osasto, yksinkertaisemmin, helposti ymmärrettävästi, osastot olisi selkeämmät.  

Kirjaston aukioloajoista esitettiin myös paljon toivomuksia, joissa kaikissa haluttaisiin pidempiä 

aukioloaikoja, erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjasto on kiinni aina kun voi, totesi yksi tyttö. 

Muutama vastaajaa toivoo, että kirjasto olisi auki 24/7, aamu 6 – 9 iltaan.  

Nuorille suunnatuista tapahtumista toivottiin, että ne olisivat hauskoja ja kivoja. Yksi poika haluai-

si, että mentäisiin koulusta kirjastoon, ja yksi tyttö ehdotti, että Nuorille tuttu kirjailija tulisi vierai-

lulle, ja asiaa mainostettaisiin kunnolla. Kirjaston nuortenosaston haluttaisiin olevan suurempi ja 

että siellä olisi enemmän minun ikäisilleni kirjoja ettei kaikissa seikkaile joku 12 v., paljon koneit ja 

leffoi ja enemmän kamaa Nuortenosastolta toivotaan myös selkeyttä ja siisteyttä.  

Kaksi vastaajaa ilmoitti, että he kävisivät useammin kirjastossa, jos se olisi lähempänä joko koulua 

tai kotia. Kirjastoautolla käytäisiin enemmän, jos se pysähtyisi lähempänä kotia tai kävisi useam-

min. Muutama vastaaja totesi, että he kävisivät useammin kirjastossa, jos aikaa olisi enemmän: olis 

aikaa käydä,  ei olisi liikaa menoa, Koulu ja harrastukset vievät kaiken ajan, eikä lukemiseen jää 

aikaa, vaikka siitä nautinkin.  
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Onko sitten kirjaston ei-käyttäjien, satunnaisten käyttäjien ja aktiivikäyttäjien toiveissa eroja? Tau-

lukosta 26 nähdään, että mitä aktiivisemmin käy kirjastossa, sitä useampi asia saisi lisäämään kir-

jastonkäyttöä.  

TAULUKKO 26. Kirjastopalvelujen käyttöä lisäävät tekijät kirjastonkäytön mukaan (n = 148) 
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Ei-käyttäjillä vain muutama vaihtoehto sai edes kohtuullisen määrän mainintoja: suurempi elokuva-

valikoima, aineiston lataamismahdollisuus omalle koneelle sekä parempi lehti- ja musiikkivalikoi-

ma. Muut vaihtoehdot eivät herätä paljoakaan kiinnostusta.  Yli kaksi kolmasosaa ei-käyttäjistä il-

moittaa, että mikään ei saisi heitä kirjastopalvelujen pariin. Toisin sanoen kuitenkin lähes kolmas-

osa olisi valmis käyttämään kirjastoa, mikäli käytön esteet vähenisivät. 

Samoin kuin ei-käyttäjiä, myös satunnaisesti kirjastossa käyviä houkuttelisi kirjastoon eniten  laa-

jempi elokuvavalikoima. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat parempi lehti- ja musiikkivalikoima, 

sopivammat aukioloajat, aineiston lataamismahdollisuus omalle koneelle sekä parempi kirjavali-

koima. Lähes kolme neljästä satunnaisesta kirjastonkäyttäjästä ilmoittaa olevansa valmis lisäämään 

kirjastonkäyttöään nykyisestä. 
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Säännöllisesti kirjastossa käyvistä noin kolmasosa lisäisi kirjastopalvelujen käyttöä, jos kirjaston 

aukioloajat olisivat sopivammat tai jos elokuva- ja musiikkivalikoima olisi parempi. Paremmat leh-

ti- ja kirjavalikoimat sekä parempi nuortenosasto houkuttelisivat myös paljon säännöllisiä kirjas-

tonkäyttäjiä. Yli 90 % säännöllisesti kirjastossa käyvistä olisi valmis lisäämään kirjastopalvelujen 

käyttöään vielä entisestäänkin.   

 

Lopuksi kysyttiin oppilaiden mielipidettä siitä, missä kirjastojen kannattaisi markkinoida palvelu-

jaan, jotta ne tavoittaisivat myös nuoret. Valmiista listasta oli mahdollista valita niin monta vaihto-

ehtoa kuin halusi. Vastausten jakaumaa tarkastellaan taulukossa 27 sukupuolen mukaan. 

TAULUKKO 27. Markkinointikanavien suosio sukupuolen mukaan (n=153) 
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Kaikki tarjolla olleet markkinointikanavat saivat suhteellisen runsaasti kannatusta. Tytöt ja pojat 

ovat kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä, että kirjastot tavoittaisivat nuoret parhaiten koulujen kaut-

ta. Toiseksi parhaana markkinointikanavana vastaajat pitävät nuorten suosimia nettisivustoja. Tytöt 

kannattavat myös runsaasti nuortenlehtiä, missä heijastuu nuortenlehtien suosio tyttöjen lukumateri-

aalina. Pojista puolestaan yli puolet on sitä mieltä, että kirjastojen kannattaisi markkinoida palvelu-

jaan televisiossa. Vähiten mainintoja saivat paikallisradio ja kauppojen ilmoitustaulut. Yksi poika 

ehdotti, että kirjasto voisi markkinoida palvelujaan kadulla. Yksi vastaaja totesi pessimistisesti, että 

tuskin mikään auttaisi huomattavasti.   
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6.4 Oppilaiden kommentteja kyselystä 

Kyselylomakkeen lopussa oppilailla oli vielä mahdollisuus kommentoida lomakkeessa käsiteltyjä 

asioita tai itse kyselyä. Halutessaan sai myös piirtää aiheeseen liittyvän kuvan. Parikymmentä tyttöä 

ja muutama poika antoi lisäkommentteja, ja muutama oppilas oli piirtänyt kuvan. 

Kyselyn aihe kirvoitti vain muutaman mielipiteen: 

Kirjasto on ihan tyhmä. Miksi siellä pitäisi käydä, koska en lue ja omistan tietokoneen 
kotonani.  

Nuoret pitävät kirjastoa ”nörttien” paikkana käydä.  

On tyhmää kun kirjan lukijat saatetaan lokeroida nörteiksi, kaikilla on oikeus lukea 
mitä tahansa kirjaa!  

Kyselyssä otettiin ihan hyvin asioista selvää, kirjat ei vaan kauheasti kiinnosta, niin 
tuputtaminenkin on aika turhaa…  

Lukeminen on tärkeää, nautinnollista ja todella ravitsevaa ja rikastuttavaa. En ym-
märrä niitä ihmisiä, jotka eivät pidä lukemisesta.  

 

Itse kyselystä annettiin pääosin positiivista palautetta: 

 Ihan jees.  

 Kysely oli hyvä ja monipuolinen.  

Tämä oli mukava ja asiallinen kysely.  

Oli liian lyhyt kysely, olisi saanut olla pidempi!  

Kysely oli mielenkiintoinen.  

Ihan ok kysely!  

  Kysely oli kiva, muutenki kun sen takia että kulu oppituntia. 

 

.  
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Mukana oli kuitenkin myös muutama kielteinen kommentti, kaikki pojilta: 

 Olisin voinut olla osallistumatta.  

 Tylsä kysely hiukan turha. 

 Mitä järkee kysellä kirjoista henkilöltä joka ei edes lue kirjoja?  

 

Alla on kahden oppilaan aiheeseen liittyvät piirustukset:  

 

 

KUVA 1. Iloisen näköinen tyttö on tulossa kirjastosta (15-vuotiaan tytön piirustus).  
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KUVA 2. Tyttö istuu lattialla lukemassa (15-vuotiaan tytön piirustus). 

 

 

 



85 

 

7 POHDINTA  

Tämän luvun aluksi keskeisiä tutkimustuloksia peilataan aihepiiristä aiemmin tehtyjen tutkimusten 

tuloksiin. Sen jälkeen muutamia tutkimuksessa esiin nousseita seikkoja tarkastellaan kirjastojen 

näkökulmasta: mikä merkitys niillä on kirjastoille, millaisia haasteita kirjastoilla on ja mitä kirjasto-

jen kannattaisi tehdä. Lopuksi esitetään tutkimuksen herättämiä ideoita tuleville tutkimuksille.  

7.1 Tulosten tarkastelua 

7.1.1 Lukuharrastusta koskevat tulokset 

Lukeminen vapaa-ajanviettotapana 

Aikaisempien tutkimusten (esim. Luukka ym. 2008; Saarinen & Korkiakangas 2009) perusteella 

voidaan todeta, että lukeminen ei kuulu nykynuorten, varsinkaan poikien, suosikkiharrastuksiin. 

Luukan ja kumppaneiden (2008) tutkimuksessa harvat yhdeksäsluokkalaiset pojat kertoivat harras-

tavansa lukemista. Tässä tutkimuksessa päädyttiin samanlaiseen tulokseen: vain muutama poika 

valitsi kirjojen tai lehtien lukemisen viiden mieluisimman vapaa-ajanviettotavan joukkoon. Luukan 

ym. aineistossa lukemisen mainitsi harrastuksekseen tytöistä lähes kolmannes, mikä oli selvästi 

suurempi osuus kuin tässä tutkimuksessa: noin joka viides tyttö ilmoitti kirjojen tai lehtien lukemi-

sen kuuluvan mieluisimpiin vapaa-ajanviettotapoihin. Tuloksia ei voi kuitenkaan täysin rinnastaa, 

koska tässä tutkimuksessa selvitettiin kaikkein mieluisimpia vapaa-ajanviettotapoja, kun taas Luu-

kan ym. tutkimuksessa nuorilta kysyttiin, harrastavatko he ylipäätään lukemista.   

Tytöillä lukemisen asemaa voidaan kuitenkin pitää melko hyvänä, kun muistetaan, kuinka valtavasti 

nuorille on tänä päivänä tarjolla erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Poikienkaan tilanne ei 

näytä yhtä synkältä, jos lukeminen ymmärretään mahdollisimman laajasti. Lukemiseen sisältyy ny-

kyisin painettujen tekstien lisäksi paljon muutakin. Pojat ilmoittivat katselevansa mielellään televi-

siota ja elokuvia, pelaavansa tietokonepelejä ja chattailevansa. Näihin kaikkiin toimintoihin liittyy 

lukemista. On arvioitu, että suomalainen nuori lukee vuodessa keskimäärin neljän, viiden romaanin 

edestä pelkästään televisio-ohjelmien tekstityksiä (Ekholm & Repo 2010, 55).  
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Mediankäyttö 

Tutkimus paljasti, että yhdeksäsluokkalaisten vapaa-aika on kauttaaltaan medioiden kyllästämää. 

Oppilaat arvioivat viettävänsä tyypillisenä päivänä aikaa medioiden parissa keskimäärin noin kah-

deksan ja puoli tuntia. Tulos on yhdensuuntainen Rideoutin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksen 

kanssa, jossa 15–18-vuotiaat amerikkalaisnuoret ilmoittivat käyttävänsä medioita noin kahdeksan 

tuntia päivässä.  

Media-ajasta isoimman palan haukkaavat audiovisuaaliset mediat. Valtaosa sekä tytöistä että pojista 

kertoi katselevansa televisiota ainakin tunnin päivässä. Elokuvatallenteita pojat ilmoittivat 

katselevansa hieman enemmän kuin tytöt, jotka puolestaan kuuntelivat musiikkia ja radiota selvästi 

poikia ahkerammin.  Myös Luukan ym. (2008) tutkimuksessa tytöt ja pojat katselivat televisiota 

suunnilleen yhtä paljon, mutta tytöt kuuntelivat radiota poikia enemmän.  

Toiseksi eniten aikaa vierähtää uusmedioiden parissa. Sähköpostin suosio näyttäisi muutamassa 

vuodessa hiipuneen selvästi nuorten keskuudessa. Tässä tutkimuksessa oli sähköpostin ei-käyttäjiä 

tytöissä lähes viisinkertaisesti ja pojissa yli kaksinkertaisesti Luukan ja kumppaneiden (2008) 

tutkimukseen verrattuna. Skypen, Messengerin ja IRC-Gallerian suosio sen sijaan on selvästi 

noussut: tässä aineistossa oli huomattavasti enemmän näiden medioiden suurkuluttajia kuin Luukan 

ym. tutkimuksessa. Tytöt kertoivat viettävänsä selvästi poikia enemmän aikaa pikaviestinten ja 

IRC-Gallerian parissa. Pojat puolestaan ilmoittivat pelaavansa tietokone- tai konsolipelejä 

huomattavasti tyttöjä enemmän, mikä vastaa Luukan ym. (2008) tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Vähiten oppilaat ilmoittivat käyttävänsä printtimedioita, ja tytöt viihtyivät niiden parissa selvästi 

poikia enemmän. Pojissa oli tyttöihin verrattuna melkein kaksinkertaisesti sellaisia, jotka eivät tartu 

vapaa-ajallaan lainkaan kirjaan, ja tytöissä puolestaan kaksinkertainen määrä poikiin verrattuna 

vähintään tunnin päivässä kirjoja lukevia. Samansuuntainen tulos on saatu muissakin tutkimuksissa 

(esim. Linnakylä 2002; Luukka ym. 2008).  

Lukuaktiivisuus 

Erilaisten tekstien lukuaktiivisuutta kysyttäessä ilmeni, että verkkoteksteistä luettiin säännöllisim-

min sähköpostiviestejä: enemmistö sekä tytöistä että pojista kertoi lukevansa niitä ainakin muuta-

man kerran viikossa. Sukupuolten välinen ero oli vähäinen myös netin keskustelupalstojen lukemi-

sessa. Verkkolehtien lukeminenkin oli tytöillä ja pojilla samankaltaista. Niitä säännöllisesti lukevia 
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oli pojissa hieman tyttöjä enemmän, mutta valtaosa oppilaista luki lehtiä netin kautta korkeintaan 

muutaman kerran vuodessa. Näyttää siis siltä, etteivät verkkolehdet olleet lyöneet itseään läpi nuor-

ten keskuudessa.  

Blogien lukijoina tytöt ja pojat erosivat selvästi toisistaan. Tytöistä neljäsosa, mutta pojista vain 

muutama luki blogeja päivittäin, ja pojissa oli yli kaksinkertaisesti tyttöihin verrattuna sellaisia, 

jotka eivät lukeneet niitä lainkaan. Luukan ym. (2008) tutkimukseen verrattuna blogien lukeminen 

on pojilla pysynyt suunnilleen samalla tasolla, mutta tyttöjen keskuudessa niiden suosio on kasva-

nut selvästi muutamassa vuodessa.  

Sähköisiä kirjoja luettiin tutkimusajankohtana syksyllä 2009 vielä hyvin vähän. Valtaosa nuorista 

ilmoitti, ettei lue niitä koskaan, ja vain pieni osa oppilaista kertoi lukevansa niitä vähintään muuta-

man kerran kuukaudessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä e-kirjojen lukulaitteet tulivat Suomen 

markkinoille toden teolla vasta vuoden 2010 loppupuolella. Tulosta saattaa osittain selittää myös se, 

että toisin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa, PIKI-kirjastoissa ei vielä ole 

sähköisten kirjojen lainausmahdollisuutta.   

Printtitekstien lukeminen painottui lehtiin, ja niiden lukemista koskevat tulokset vastaavat aiempien 

tutkimusten (esim. Luukka ym. 2008; Saarinen & Korkiakangas 2009) tuloksia. Säännöllisimmin 

luettiin sanomalehtiä: reilu puolet oppilaista luki niitä ainakin muutaman kerran viikossa. Tytöt lu-

kivat aikakaus- ja nuortenlehtiä huomattavasti ahkerammin kuin pojat, jotka puolestaan tarttuivat 

harrastus- ja sarjakuvalehtiin selvästi tyttöjä useammin. Mistä nämä sukupuolierot lehtien lukemi-

sessa mahdollisesti johtuvat? Yksi selitys voi löytyä yksinkertaisesti lehtitarjonnasta. Suurin osa 

Suomessa ilmestyvistä nuortenlehdistä on tytöille suunnattuja (esim. Demi, Miss Mix), ja myös 

aikakauslehdistä valtaosa on kohdennettu naisille. Harrastuslehdistä sen sijaan löytyy paljon myös 

poikia kiinnostavia lehtiä, kuten urheilu-, musiikki-, tietokone-, peli-, auto- ja erälehtiä. Pojille 

suunnattuja sarjakuvalehtiä ilmestyy myös runsaasti (esim. Korkeajännitys, Tex Willer).      

Kaunokirjojen lukemisessa sukupuolten välinen ero oli selvä. Yli neljäsosa tytöistä, mutta vain 

kymmenesosa pojista oli kaunokirjoja säännöllisesti lukevia. Tietokirjat sen sijaan kiinnostivat poi-

kia hieman enemmän kuin tyttöjä. Vastaavanlainen tulos on saatu aikaisemmissakin tutkimuksissa 

(esim. Linnakylä 2002; Luukka ym. 2008): tytöt lukevat kaunokirjoja selvästi enemmän kuin pojat, 

jotka puolestaan lukevat tietokirjoja jonkin verran tyttöjä useammin. 
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Mielikirjat ja kirjanhankintakanavat 

Tyttöjen viisi suosituinta kirjaryhmää olivat nuortenkirjat, rakkausromaanit sekä jännitys-, fantasia- 

ja kauhukirjat, ja poikia miellyttivät eniten jännitys-, sota- ja fantasiakirjat, humoristiset kirjat sekä 

sarjakuvakirjat. Mieluisimmat kirjaryhmät olivat pitkälti samoja kuin Saarisen ja Korkiakankaan 

(2009) tutkimukseen osallistuneilla nuorilla.   

Tärkeimmäksi kirjanhankintakanavaksi osoittautuivat kirjastot. Tytöillä ne olivat selvänä ykkösenä 

ennen kirjojen lainaamista kavereilta. Pojat hankkivat lukemansa kirjat lahjaksi saamalla melkein 

yhtä usein kuin lainaavat ne kirjastosta. Kirjojen lainaamisessa kavereilta oli selvä sukupuoliero: 

vain noin kymmenesosa pojista, mutta melkein puolet tytöistä valitsi kyseisen vaihtoehdon kolmen 

yleisimmän kirjanhankintakanavan joukkoon.   

Lukumotiivit 

Pojat korostivat lukumotiiveissaan keskimääräisesti tyttöjä enemmän hyötynäkökohtia, ja tytöt puo-

lestaan etsivät lukemisesta poikia enemmän erilaisia elämyksiä ja irtautumisen tunteita. Tyttöjen 

selvästi tärkein lukumotiivi oli lukemisen tarjoama ajankulu ja poikien se, että lukeminen antaa tie-

toa. Toiseksi tärkeintä molemmille oli se, että lukemalla pysyy ajan tasalla. Sosiaalisen lukumotii-

vin eli sen, että lukeminen tarjoaa keskustelunaiheita, mainitsi vajaa kolmasosa sekä tytöistä että 

pojista. Ulkoisilla motiiveilla ei ollut suurta merkitystä: vain muutama vastaaja ilmoitti syyksi lu-

kemiselleen sen, että opettajat tai vanhemmat pitävät lukemista tärkeänä.   

Kodin lukemiskulttuurin yhteys lukuharrastukseen 

Kodin lukemiskulttuurin yhteyttä yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastukseen tarkasteltiin useammas-

ta näkökulmasta, kuten kotikirjastoja ja kotiin tilattuja lehtiä, vanhempien/huoltajien lukuaktiivi-

suutta ja suhtautumista lukemiseen sekä luetusta käytäviä keskusteluja. 

Vanhempien arvioitiin tyypillisimmin omistavan 51–200 kirjaa. Mitä enemmän vanhemmat omisti-

vat kirjoja, sitä ahkerampi kaunokirjojen lukija nuori oli. Niistä vastaajista, joiden vanhemmilla on 

kirjoja vähän, kolme neljästä ilmoitti lukevansa kaunokirjoja vain harvoin tai ei koskaan. Paljon  

kirjoja omistavien vanhempien lapsista huomattavasti suurempi osuus kuin muiden ryhmien edusta-

jista luki kaunokirjoja säännöllisesti.  Tulos on päinvastainen kuin Saarisen ja Korkiakankaan 

(1997) tutkimuksessa, jossa vanhempien kirjavaroilla ei ollut yhteyttä nuorten kirjojen lukuaktiivi-
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suuteen. Oppilaiden omien kirjojen määrä ja kirjojen lukemisen yhteys sen sijaan oli kyseisessä 

tutkimuksessa samanlainen kuin tässäkin aineistossa: kaunokirjoja luetaan sitä useammin, mitä 

enemmän omistetaan kirjoja.  

Oppilaat lukivat selvästi eniten kotiin tilattuja lehtiä, mihin heillä näyttäisikin olevan hyvä mahdol-

lisuus. Sanomalehti tuli tilattuna muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokaiseen kotiin. Aika-

kauslehtiä tuli jonkin verran enemmän tyttöjen ja harrastuslehtiä puolestaan poikien koteihin. Joita-

kin sukupuolten välisiä selviä eroja tuli ilmi. Poikien koteihin oli tilattu sarjakuvalehti selvästi tyttö-

jen koteja useammin, ja tyttöjen koteihin puolestaan nuortenlehti merkitsevästi useammin kuin poi-

kien koteihin. Tulos vastaa Saarisen ja Korkiakankaan (1997) tutkimuksessa saatuja tuloksia.  Edel-

lä pohdittiin lehtitarjonnan mahdollista yhteyttä nuorten lehtien lukemiseen. Sama saattaa päteä 

myös lehtien tilaamiseen: sitä tilataan, mitä kustantajilla on tarjolla.  

Oppilaiden koteihin oli siis tilattu paljon lehtiä. Lehtien, varsinkin sanomalehden, lukeminen kuu-

luu yleisesti suomalaisten kotien arkirutiineihin. Niinpä ei olekaan yllättävää, että vanhempien arvi-

oitiin lukevan selvästi useimmin lehtiä. Lähes kaikki oppilaat ilmoittivat, että vanhemmat lukevat 

niitä ainakin silloin tällöin, heistä suuri enemmistö usein. Tämän kanssa samassa linjassa on se, että 

yksikään oppilas ei arvellut vanhempien suhtautuvan lehtien lukemiseen kielteisesti. 

Pojat ilmoittivat vanhempiensa lukevan kirjoja useammin kuin tytöt: vain harvoin tai ei koskaan 

kirjoja lukevia oli tyttöjen vanhemmissa selvästi poikien vanhempia enemmän. Tulos on ristiriidas-

sa sen kanssa, että tytöt arvioivat vanhempiensa suhtautuvan kirjojen lukemiseen huomattavasti 

myönteisemmin kuin pojat. Oppilaiden kaunokirjojen lukeminen oli selvässä yhteydessä siihen, 

miten heidän vanhempansa suhtautuivat niiden lukemiseen.  

Merkille pantavaa on sellaisten oppilaiden suuri määrä, jotka kokivat, että vanhemmat eivät kiinnitä 

mitään huomiota heidän lukemiseensa. Kirjojen lukemisen osalta heitä oli noin neljännes, lehtien 

lukemisen osalta vajaa kolmannes ja verkkotekstien lukemisen osalta reilusti yli kolmannes 

oppilaista. Huolestuttavaksi tuloksen tekee se, että aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Clark & 

Hawkins 2010) on käynyt ilmi, että sellaiset nuoret, jotka eivät saa vanhemmiltaan kannustusta 

lukemiseen, lukevat vapaa-ajallaan selvästi vähemmän kuin ne, joita vanhemmat kannustavat 

lukemiseen.  
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Samoin kuin Clarkin ja Hawkinsin (2010) tutkimuksessa, myös tässä aineistossa tytöt kertoivat 

keskustelevansa vanhempiensa kanssa lukemastaan poikia useammin. Pojissa oli  kaksinkertaisesti 

tyttöihin verrattuna sellaisia, jotka eivät koskaan keskustele lukemastaan vanhempien kanssa. Risti-

riitaiseksi tuloksen tekee se, että lukumotiiveja selvittäneessä kysymyksessä lähes yhtä suuri osuus 

sekä tytöistä että pojista oli valinnut syyksi lukemiselleen sen, että lukeminen tarjoaa keskustelun-

aiheita. Se, miten usein luetusta keskustellaan vanhempien kanssa, oli merkitsevässä yhteydessä 

kaunokirjojen ja sanomalehtien lukuaktiivisuuteen.  

Vertaisryhmän yhteys lukuharrastukseen 

Vertaisryhmän ja oppilaiden lukuharrastuksen yhteyttä tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta: parhai-

den kavereiden suhtautuminen lukemiseen ja luetusta käytävät keskustelut. Tytöt ja pojat arvioivat 

kavereidensa asennoitumista lukemiseen hyvin eri tavoin. Selvästi myönteisintä suhtautumisen ar-

veltiin olevan lehtien lukemista kohtaan: tytöistä näin ilmoitti melkein 90 % ja pojistakin valtaosa. 

Hieman yllättäen tytöissä oli poikia enemmän niitä, jotka kertoivat kavereidensa suhtautuvan verk-

kotekstien lukemiseen myönteisesti.  

Tytöt arvioivat kavereidensa asennoituvan kirjojen lukemiseen huomattavasti positiivisemmin kuin 

pojat. Tytöissä oli kolminkertaisesti poikiin verrattuna sellaisia, jotka ilmoittivat suhtautumisen ole-

van myönteistä. Kaverien suhtautuminen oli selvässä yhteydessä oppilaiden kaunokirjojen lukuak-

tiivisuuteen. Niissä vastaajissa, joiden kaverit suhtautuvat kirjojen lukemiseen myönteisesti, oli 

kaunokirjoja säännöllisesti lukevia yli kaksinkertaisesti verrattuna niihin, joiden kavereiden suhtau-

tuminen kirjojen lukemiseen on kielteistä.  

Pojissa oli selvästi tyttöjä enemmän sellaisia, jotka eivät osanneet sanoa, miten heidän parhaat kave-

rinsa suhtautuvat lukemiseen. Kirjojen osalta heitä oli pojista enemmistö, verkkotekstien osalta puo-

let ja lehtienkin osalta lähes 40 %. Tämä saattaa ainakin osittain selittyä sillä, että tytöt kertoivat 

keskustelevansa selvästi poikia useammin kavereidensa kanssa siitä, mitä ovat lukeneet kirjoista, 

lehdistä tai internetistä. Tulos käy yksiin sen kanssa, että luettavan hankintakanavia kysyttäessä 

tytöt kertoivat lainaavansa kavereilta lehtiä ja kirjoja selvästi poikia enemmän. Ristiriidassa tulos 

sen sijaan on sen kanssa, että lukemisen tarjoamat keskustelunaiheet olivat yhtä tärkeä syy lukemi-

selle sekä tytöillä että pojilla. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ne, jotka keskustele-

vat lukemastaan kavereiden kanssa vain harvoin tai eivät koskaan, lukevat lähes kaikkia tekstejä 

harvemmin kuin silloin tällöin tai usein keskustelevat.  
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7.1.2 Kirjastonkäyttöä koskevat tulokset 

Kirjastomielikuvat  

Oppilaiden mieleen tuli kirjastoista hyvin monenlaisia asioita, mutta tulokset viittaavat kuitenkin 

vahvasti siihen, että nuorten mielissä kirjasto on yhä melko lailla sama asia kuin kirjat, sillä peräti 

84 % vastaajista mainitsi ne jossain muodossa. Toisaalta kirjastoihin liitetään myös tietotekniikka, 

joskin huomattavasti vähemmässä määrin kuin kirjat: noin neljäsosa nuorista oli maininnut jotakin 

tietokoneisiin tai internetiin liittyvää. Kirjaston ilmapiiristä vastauksissa nousivat yleisimmin esiin 

hiljaisuus, rauhallisuus ja tylsyys. Tulos on hyvin samanlainen kuin McGrathin ja kumppaneiden 

(2010) tutkimuksessa, jossa irlantilaisnuorten mielikuvat kirjastoista liittyivät useimmin juuri kir-

joihin, lukemiseen, tietokoneisiin/internetiin, hiljaisuuteen ja tylsyyteen.  

Kirjastohenkilökuntaan liittyvistä mielikuvista huomiota kiinnittävät osin hyvinkin kielteiset luon-

nehdinnat. Pohdinnan arvoista on, mistä nämä negatiiviset mielikuvat ovat peräisin, varsinkin kun 

niistä suurin osa tuli ei-käyttäjiltä. Yksi selitys voi olla medioiden antama kuva kirjastonhoitajista; 

esimerkiksi kirjoissa, sarjakuvissa ja elokuvissa heidät esitetään usein stereotyyppisesti nutturapää-

täteinä, jotka hyssyttelevät ja pitävät yllä tiukkaa kuria.  

Kirjastonkäytön aktiivisuus ja eri kirjastopalvelujen käyttö 

Oppilaiden vapaa-ajanviettoa kysyttäessä kävi ilmi, että kirjastossa käyminen ei kuulunut yhden-

kään pojan suosituimpiin tapoihin viettää vapaa-aikaa, ja tytöistäkin sen mainitsi vain muutama. 

Tutkimukseen osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset olivatkin huomattavasti laiskempia kirjastossa 

kävijöitä kuin Lähteenmaan ja Strandin (2008) kyselyyn vastanneet ikätoverinsa. Kyseisessä tutki-

muksessa lähes 60 % tytöistä ja noin neljäsosa pojista kertoi käyvänsä kirjastossa vähintään kerran 

kuukaudessa, kun tässä tutkimuksessa säännöllisiä kirjastonkäyttäjiä oli noin 40 % tytöistä ja vain 

reilu kymmenesosa pojista. Lähteenmäen ja Strandin tutkimuksessa vain prosentti tytöistä ja reilu 

kymmenesosa pojista ilmoitti, ettei käy koskaan kirjastossa, kun tässä tutkimuksessa ei-käyttäjiä oli 

tytöistä 5 % ja pojista lähes 30 %.  

Kirjastonkäytössä painottui paikan päällä kirjastossa asioiminen. Selvästi eniten vastaajat kävivät 

asuinkuntansa pääkirjastossa, tosin valtaosa sielläkin vain joitakin kertoja vuodessa. Sivukirjastois-

sa, muiden paikkakuntien kirjastoissa ja kirjastoautolla käytiin suhteellisen vähän, ja vain muutama 

oppilas oli ottanut yhteyttä kirjastoon puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Tuloksissa silmiinpis-
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tävintä on se, että vain muutama oppilas kertoi olevansa verkkokirjaston säännöllinen käyttäjä. 

Melkein 90 % pojista ja lähes 70 % tytöistä ilmoitti, ettei käytä sitä koskaan. Tätä ei voi selittää 

sillä, etteivät nuoret osaisi käyttää verkkokirjastoa, koska kirjastonkäytön esteitä selvittäneessä ky-

symyksessä vain muutama oppilas ilmoitti, että osaamattomuus verkkokirjaston käytössä rajoittaa 

heidän kirjastonkäyttöään. Yhtenä mahdollisena selityksenä voikin olla se, että verkkokirjasto ei 

kiinnosta ja houkuttele nuoria. Tutkimuksen tekohetkellä oli vielä käytössä vanha PIKI-

verkkokirjasto, joka oli ulkoasultaan varsin tylsä, ja jossa oli mahdollista vain tehdä tiedonhakuja, 

selata ja uusia lainoja sekä tehdä varauksia. Vuoden 2010 syksyllä otettiin käyttöön PIKI-

verkkokirjaston uusi versio, joka on edellistä visuaalisempi ja jossa on mukana vuorovaikutteisuut-

ta, kuten mahdollisuus kommentoida ja arvostella aineistoa. Nuorille on oma osio, joka sisältää 

muun muassa ajankohtaisia aiheita, nuorten omia lainausvinkkejä ja kilpailuja. Toivottavasti uusi 

verkkokirjasto houkuttelee paremmin myös nuoria käyttäjiä.   

Mitä kirjastossa tehdään? 

Oppilaiden kirjastonkäyttö osoittautui olevan varsin perinteistä. Yleisimmät kirjastonkäyttötavat 

olivat samoja kuin Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimukseen osallistuneilla (Sauri 

2005). Selvästi suosituinta oli kirjojen lainaaminen, jota tytöt kuitenkin harrastivat huomattavasti 

poikia aktiivisemmin. Toiseksi yleisintä oli kirjojen tai lehtien lueskelu, joka oli myös selvästi suo-

situmpaa tyttöjen kuin poikien joukossa. Seuraavina tulivat lehtien sekä videoiden ja dvd-levyjen 

lainaaminen. Äänikirjoja, musiikkia ja tietokonepelejä lainattiin vain harvoin.  Tytöt käyttivät kir-

jaston tietokoneita tiedonhakuun jonkin verran enemmän kuin pojat, jotka puolestaan pelasivat kir-

jastossa nettipelejä tyttöjä useammin. Sosiaalinen kirjastonkäyttö eli ajan viettäminen kavereiden 

kanssa kirjastossa oli suorastaan harvinaista. Tämä selittynee sillä, että paikkakunnan kirjastossa ei 

ole erillistä nuortenosastoa, jossa voisi viettää aikaa isommalla porukalla. Nuoria ei varmaankaan 

suuresti houkuttele parveilla pikkulasten ja alakoululaisten joukossa, ja aikuisten osastolta heidät 

todennäköisesti ajettaisiin pois häiritsemästä muita asiakkaita.   

Mediankäytön yhteys kirjastonkäyttöön 

Tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaiden mediankäytön yhteyttä heidän kirjastonkäyttöönsä. Tu-

loksena oli, varsin odotetusti, että kirjastonkäyttö oli selkeimmässä yhteydessä printtimedioiden 

käyttöön, varsinkin kirjojen lukemiseen. Kaikki kirjoja lukevat kertoivat käyvänsä kirjastossa aina-

kin silloin tällöin, kun taas niistä vastaajista, jotka eivät lue kirjoja yhtään, lähes joka kolmas oli 
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kirjaston ei-käyttäjä. Audiovisuaalisten medioiden käytöstä elokuvien katselulla ei ollut merkitsevää 

yhteyttä oppilaiden kirjastonkäyttöön. Runsas televisionkatselu sen sijaan vähensi kirjastonkäyttöä 

jonkin verran, kun taas innokkaimmat musiikin kuuntelijat kävivät kirjastossa useammin kuin mu-

siikkia vähän kuuntelevat. Uusmedioiden osalta tietokone- tai konsolipelejä paljon pelaavat nuoret 

kävivät kirjastossa huomattavasti harvemmin kuin niitä vähän pelaavat.  Skypen, Mesen tai IRC-

Gallerian käytön ja kirjastonkäytön välillä ei sen sijaan ollut merkitsevää yhteyttä.   

Vanhempien ja vertaisryhmän kirjastonkäyttö 

Vanhempien/huoltajien kirjastonkäyttöä kysyttäessä noin joka kolmas oppilas arveli vanhempiensa 

olevan kirjaston ei-käyttäjiä. Tytöistä suurempi osuus kuin pojista ilmoitti vanhempiensa käyvän 

kirjastossa, ja pojissa oli tyttöjä enemmän sellaisia, jotka eivät tienneet vanhempiensa kirjastonkäy-

töstä. Heikkilän ja Linnan (1976) tutkimuksen tavoin myös tässä aineistossa oppilaiden ja vanhem-

pien kirjastonkäytöt olivat selvässä yhteydessä toisiinsa.  

Tyttöjen ja poikien arvioinnit parhaiden kavereiden kirjastonkäytöstä erosivat selvästi toisistaan. 

Tytöistä enemmistö, mutta pojista vain joka viides ilmoitti, että parhaat kaverit käyvät kirjastossa 

ainakin silloin tällöin. Silmiinpistävää on, että melkein puolet pojista ja noin 30 % tytöistä ei 

tiennyt, käyvätkö parhaat kaverit kirjastossa vai eivät. Ilmeisesti on niin, että kirjastossa käymisestä 

ei pahemmin jutella edes parhaiden kavereiden kesken. Tulos käy yksiin sen kanssa, että vain 

muutama oppilas kertoi viettävänsä aikaa kirjastossa kavereiden kanssa. Samoin kuin Heikkilän ja 

Linnan (1976) tutkimuksessa, kavereiden kirjastonkäytöllä oli selvä yhteys oppilaiden 

kirjastonkäyttöön.  

Kirjastonkäyttöä rajoittavat tekijät  

Edellä kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneet nuoret kävivät melko harvoin kirjastossa. Mikä 

sitten estää tai vähentää heidän kirjastonkäyttöään?  Vastauksista nousi esiin kaksi syytä ylitse mui-

den: ajanpuute ja liian pitkä kirjastomatka. Selvästi eniten kirjastonkäyttöä rajoitti sukupuolesta ja 

kirjastonkäytön aktiivisuudesta riippumatta se, ettei ole tarpeeksi aikaa. Myös Helmet-kirjastojen ei-

käyttäjä-tutkimuksessa (Rantanen 2008) sekä Heikkilän ja Linnan (1976) tutkimuksessa ajanpuute 

paljastui suurimmaksi kirjastonkäytön esteeksi. Ristiriitaista tuloksessa on se, että ei-käyttäjät ja 

satunnaiset kirjastonkäyttäjät kokivat ajanpuutteen rajoittavan kirjastossa käymistä enemmän kuin 
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säännölliset kirjastonkäyttäjät. Taustalla on siis todennäköisesti pikemminkin muita syitä: ehkä kir-

jastossa käyminen ei yksinkertaisesti kiinnosta tai siihen ei ole mitään tarvetta?  

Toiseksi eniten oppilaiden kirjastonkäyttöä rajoitti liian pitkä kirjastomatka, joka oli myös Heikki-

län ja Linnan (1976) tutkimuksessa tärkeä kirjastonkäytön rajoite. Kolmas kirjaston tavoitettavuu-

teen liittyvä tekijä, aukioloajat, paljastui myös varsin tärkeäksi kirjastonkäyttöä rajoittavaksi teki-

jäksi. Aiemmissakin tutkimuksissa (esim. Heikkilä & Linna 1976; Meyers 1999; McGrath ym. 

2010) epäsopivat aukioloajat ovat nousseet esiin, kun nuorilta on kysytty kirjastonkäytön esteitä. 

Tässä aineistossa varsinkin säännöllisesti kirjastossa käyvät kokivat sopimattomien aukioloaikojen 

vähentävän heidän kirjastossa käymistään, kun taas ei-käyttäjiä ne eivät paljoakaan haitanneet.   

Lähteenmaan ja Strandin (2008) tutkimukseen osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset katsoivat  kirjas-

tojen suurimmaksi puutteeksi musiikki-, elokuva- ja kirjavalikoimien suppeuden. Tässäkin tutki-

muksessa liian suppeat aineistovalikoimat paljastuivat tärkeiksi kirjastonkäytön rajoitteiksi. Etenkin 

elokuvavalikoimaa pidettiin huonona, eniten sitä arvostelivat säännölliset kirjastonkäyttäjät. Tutki-

muspaikkakunnan kirjastoissa onkin melko pieni kokoelma sellaisia elokuvia, joita tämänikäiset 

nuoret voisivat lainata. Lastenelokuvat eivät enää heitä kiinnosta, ja alaikäisiltä kiellettyjä elokuvia 

he eivät vielä saa lainata. Lisäksi nuortenelokuvia ei ole laitettu erilleen, vaan osa on lastenosastolla 

ja osa aikuisten osastolla.    

Tärkeäksi kirjastonkäytön esteeksi on aiemmissa tutkimuksissa (esim. Meyers 1999; McGrath ym. 

2010) osoittautunut se, että nuoret katsovat kirjaston sääntöjen olevan liian tiukkoja. Tässä aineis-

tossa kyseinen tekijä nousi esiin vain ei-käyttäjillä. Heidän kirjastonkäytön esteissään korostuivat 

kirjastossa käyviä enemmän myös suuret varaus- ja myöhästymismaksut, lainauskielto sekä se, että 

kaverit eivät käy kirjastossa. Viimeksi mainittu tekijä rajoitti vain yhden kirjastossa säännöllisesti 

käyvän, mutta noin joka viidennen ei-käyttäjän kirjastossa käymistä. Sama havaittiin myös Clarkin 

ja  Hawkinsin (2011) tutkimuksessa, jossa peräti melkein puolet 14–16-vuotiaista ei-käyttäjistä il-

moitti syyksi kirjastossa käymättömyydelleen sen, etteivät heidän kaveritkaan käy siellä.  

Ei-käyttäjien kirjastossa käymistä rajoitti lisäksi melko paljon kunnollisen nuortenosaston ja nuoril-

le suunnatun toiminnan puuttuminen. Tutkimuspaikkakunnan kirjastosta ei löydy nuorille tarkoitet-

tuja tiloja vaan pelkkä lastenosaston yhteydessä oleva nurkkaus.  Nuortenpalveluihin ei ole myös-

kään millään tavalla panostettu, esimerkiksi nuorille ei ole tietääkseni koskaan järjestetty minkään-

laista toimintaa.  
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Mikä saisi nuoret käyttämään enemmän kirjastopalveluja? 

Kirjastonkäytön aktiivisuudesta tai sukupuolesta riippumatta tutkimukseen osallistuneita nuoria 

houkuttelisi kirjastoon eniten laajempi elokuvavalikoima. Tytöille lähes yhtä tärkeää olivat sopi-

vammat aukioloajat, joita pojat sen sijaan eivät pitäneet kovinkaan merkittävänä asiana. Ei-

käyttäjistä aukioloaikoja ei maininnut yksikään, satunnaisista kirjastonkäyttäjistä viidesosa ja sään-

nöllisesti kirjastossa käyvistä yli kolmasosa. Aiempien tutkimusten (esim. Meyers 1999; Marston 

2001) tavoin nuoret toivoivat kirjaston olevan auki pidempään iltaisin ja viikonloppuisin.           

Tytöille yksi tärkeimmistä kirjastonkäyttöä lisäävistä tekijöistä olisi parempi nuortenosasto, kun 

taas pojista se kiinnostaisi vain muutamaa. Nuortenosastoa pidettiin sitä tärkeämpänä, mitä aktiivi-

semmin käytiin kirjastossa. Tulos on ristiriidassa sen kanssa, että ei-käyttäjät katsoivat kirjaston-

käyttöään rajoittavan kirjastossa käyviä enemmän sen, ettei kirjastossa ole kunnollista nuortenosas-

toa. Hieman yllättäen nuorille järjestettävät tapahtumat eivät herättäneet oppilaissa paljoakaan kiin-

nostusta. Ehkäpä sellaista ei osaa edes kaivata, johon ei ole tottunut?  

Poikien vastauksissa heijastui vahvasti heidän kiinnostuksensa tietotekniikkaan. He toivoivat aineis-

ton lataamismahdollisuutta omalle koneelle sekä enemmän yleisöpäätteitä ja lainattavia tietokone-

pelejä. Myös paremmat musiikki- ja lehtivalikoimat houkuttelisivat monia poikia kirjastoon.  

Kirjastonkäyttöaktiivisuuden mukaan tarkasteltuna vastauksista ilmeni, että mitä useammin käy 

kirjastossa, sitä innokkaampi olisi lisäämään kirjastopalvelujen käyttöä entisestään. Säännöllisesti 

kirjastossa käyvistä yli 90 %, satunnaisista kirjastonkäyttäjistä lähes kolme neljäsosaa ja ei-

käyttäjistäkin melkein kolmasosa ilmoitti olevansa valmiita lisäämään kirjastonkäyttöään.  

7.2 Tulosten merkitys kirjastojen näkökulmasta 

Kirjastojen kannalta merkittävä ja rohkaiseva tulos on, että nuorten parissa on suuri joukko potenti-

aalisia asiakkaita. Mutta miten näistä nuorista saadaan todellisia kirjastonkäyttäjiä? Ensisijaisen 

tärkeää on, että heidän tarpeensa ja toiveensa huomioidaan nuortenpalveluja suunniteltaessa ja ko-

koelmia muodostettaessa. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mielestä yksi kirjastojen suurim-

mista puutteista koskee aineistoja: kirja-, elokuva- ja musiikkivalikoimat ovat liian suppeita ja osit-

tain vanhentuneita, eikä uutuuskirjoja hankita tarpeeksi montaa kappaletta. Nuortenosastolla on 

aivan turhaa pitää hyllyntäytteenä sellaista aineistoa, joka ei kiinnosta nuoria: nuortenkokoelman 

tulisi elää aikansa mukana.  Lisäksi suosituinta aineistoa tulisi hankkia useampia kappaleita, jotta 
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varausjonot eivät venyisi liian pitkiksi. Nämä ovat asioita, joihin kirjastot pystyvät suhteellisen hel-

posti vaikuttamaan, jos niillä on siihen todellista halua. Ainoan todellisen ongelman muodostaa 

usein vain hankintamäärärahojen niukkuus, mikä kiusaa etenkin pienimpiä kirjastoja. 

Jotta kokoelmat vastaisivat nuorten toiveita ja olisivat heille relevantteja, aineistonvalinnasta vas-

taavien henkilöiden tulisi seurata aktiivisesti nuorten mediamaailman ja kulttuurin uusia virtauksia 

pysyäkseen perillä nuorten mieltymyksistä. Suurimmissa kirjastoissa, joissa on nuortenkirjastotyö-

hön perehtynyttä henkilökuntaa, tämä ei luultavasti tuota ongelmia. Pienissä kirjastoissa tilanne on 

sen sijaan toinen. Yksi ratkaisu aineistonvalintaongelmiin voisi olla se, että nuorilta itseltään kysyt-

täisiin aktiivisesti hankintaehdotuksia. Monissa kirjastoissa asiakkailla onkin mahdollisuus esittää 

toiveita, mutta nuoret eivät välttämättä ole siitä tietoisia, tai he saattavat kokea sen liian monimut-

kaiseksi. Tarvittaisiinkin nuorille helppokäyttöisempi ja kiinnostavampi kanava hankintaehdotuksi-

en jättämiseen.  

Huomionarvoinen tulos on se, että tutkimukseen osallistuneista nuorista vain harvat kertoivat viet-

tävänsä aikaa kirjastossa kavereiden kanssa. Tälle löytyy todennäköisin selitys kunnollisen nuorten-

osaston puuttumisesta. Yksi tärkeä edellytys nuorten viihtymiselle kirjastossa onkin se, että heille 

on varattu siellä oma tila. Varsinkin pienissä kirjastoissa ”nuortenosasto” on käytännössä usein vain 

pieni nurkkaus lastenosaston yhteydessä, jos sitäkään. Tämä saattaa vaikuttaa nuoriin niin, että he 

kokevat olevansa ei-tervetulleita kirjastoon. Järjestämällä oman tilan nuorille kirjasto osoittaa ar-

vostavansa heitä. 

Yksi erityishuomiota vaativa asia on se, miten kirjastot pystyisivät saamaan enemmän poikia käyt-

täjikseen. Tämän tutkimuksen mukaan pojat haluaisivat kirjastoihin enemmän tietokoneita ja tieto-

konepelejä sekä mahdollisuuden ladata aineistoa omalle koneelle. Kirjastojen kannattaisi siis panos-

taa sellaisten palvelujen kehittämiseen, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Tuloksista kävi 

myös ilmi, että kaverien kirjastossa käymättömyys on yksi poikien tärkeimmistä ei-käytön syistä. 

Vertaisryhmällä on siis suuri vaikutus. Tämä merkitsee sitä, että jos kirjastoon saataisiin jollain kei-

nolla houkuteltua edes muutama poika, he toisivat todennäköisesti mukanaan myös kavereita.  

Kirjastojen näkökulmasta ehkäpä tärkein tutkimustulos koskee nuorten mielikuvia kirjastoista: ne 

nähdään vielä suurelta osin hiljaisuutta vaalivina kirjavarastoina ja kirjojen lainauspaikkana. Tämän 

valossa ei ole mikään ihme, jos kirjasto ei pysty houkuttelemaan ainakaan sellaisia nuoria, joita kir-

jat eivät innosta. Mikäli Google-sukupolven edustajia halutaan saada kirjastonkäyttäjiksi, on kirjas-
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tojen pystyttävä päivittämään imagoaan. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, koska ihmisten mieli-

kuvat muuttuvat yleensä hitaasti, ja ne saattavat pohjautua jo lapsuudessa saatuihin kokemuksiin. 

Imagonkohotus on kuitenkin kirjastojen tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.  

Nähdäkseni paras keino nuorten mielikuvien muuttamiseen on tiedottamisen ja markkinoinnin li-

sääminen. Perinteisesti kirjastot ovat kuitenkin olleet varsin vaatimattomia omien palveluidensa 

markkinoijia. Mutta mitä kautta nuoria kannattaisi lähestyä? Jos kirjasto ilmoittaa toiminnastaan 

vain omissa tiloissaan tai nettisivuillaan, se ei pysty tavoittamaan kuin vain kaikkein aktiivisimmat 

ja innokkaimmat kirjastonkäyttäjät. Tarvitaan siis välttämättä kirjaston ulkopuolista markkinointia. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret katsoivat, että kirjastojen tehokkain markkinointikanava olisivat 

koulut. Tämä onkin ainoa väylä, jonka kautta pystytään tavoittamaan kaikki yläkouluikäiset, myös 

ei-käyttäjät. Kirjastojen tulisikin siis ehdottomasti jalkautua kouluille kertomaan palveluistaan.  

Nuorten suosimia nettisivustoja pidettiin lähes yhtä hyvänä markkinointikanavana kuin koulujakin. 

Kirjastojen onkin syytä olla siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Monet kirjastot ovatkin 

oivaltaneet tämän ja ottaneet sosiaalisen median kanavat käyttöönsä. Useat kirjastot ovat jo menneet   

esimerkiksi Facebookiin, joka on tehokas väylä tiedottaa myös ei-käyttäjille  kirjaston kokoelmista, 

toiminnasta ja tapahtumista.  Haasteen muodostaa kuitenkin se, että jokaisessa kirjastossa ei välttä-

mättä ole sosiaalisesta mediasta innostuneita työntekijöitä. Monet kirjastolaiset eivät todennäköises-

ti edes osaa käyttää sosiaalista mediaa, joten tarvitaan koulutusta. Lisäksi ongelmaksi saattaa mo-

nessa kirjastossa muodostua ajanpuute. Sosiaalisen median käyttö edellyttää aktiivista läsnäoloa, 

jotta nuorten mielenkiinto saadaan säilymään. 

 

Tietenkin olisi epärealistista kuvitella, että jokaisesta nuoresta pystytään tekemään kirjastonkäyttäjä, 

vaikka nuortenpalveluihin panostettaisiin kuinka paljon tahansa ja niitä markkinoitaisiin kuinka 

tehokkaasti hyvänsä. Kirjastojen tulevaisuuden kannalta on kuitenkin elintärkeää, että ne pysyvät 

mukana nuorten mediaympäristön nopeissa muutoksissa ja uudistavat palveluitaan nuorten tarpeet 

ja toiveet huomioiden.   
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7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Kyselyn suorittamisesta on vierähtänyt aikaa jo muutama vuosi, ja sen jälkeen nuorten mediaympä-

ristössä on tapahtunut monia muutoksia. Tästä syystä tutkimus kannattaisi toistaa. Tämä tutkimus 

suoritettiin yhdessä harkinnanvaraisesti valitussa koulussa, joten tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Mukaan pitäisi ottaa laajempi otos, jotta tulokset olisivat paremmin yleistettävissä.  

Lukuharrastus ja kirjastonkäyttö ovat aihepiireinä laajoja, joten yhdessä tutkimuksessa ei ole mah-

dollista kuin raapaista pintaa. Tulevissa tutkimuksissa voisi esimerkiksi selvittää tarkemmin lä-

hiympäristön yhteyttä nuorten lukemiseen ja kirjastonkäyttöön. Mukaan voisi tuoda myös tuoda 

vanhempien tai kirjastotyöntekijöiden näkökulmat aiheeseen. 

Laajamittainen nuorten kirjastonkäyttöä selvittävä tutkimus olisi tarpeen. Mielenkiintoista olisi saa-

da tietoa myös siitä, mitä mieltä nuoret ovat verkkokirjastoista ja kirjastojen nettisivuista. Aihepiiriä 

olisi hedelmällistä tutkia myös laadullisin menetelmin, esimerkiksi ryhmähaastatteluin, mikä mah-

dollistaisi asioiden syvällisemmän tarkastelun. Varsinkin nuorten kirjastonkäytön esteistä ja heidän 

toiveistaan kirjastojen suhteen saisi haastattelemalla yksityiskohtaisempaa tietoa. Tässä tutkimuk-

sessa nuorten vastaukset jäivät varsin yleiselle tasolle.     

Jatkossa tarvittaisiin ehdottomasti lisää tutkimusta nuorten verkkolukemisesta. Aikaisemmissa ko-

timaisissa tutkimuksissa verkkolukeminen on jäänyt vähäiselle huomiolle, eikä tässäkään tutkimuk-

sessa ollut mahdollista syventyä asiaan kovin tarkasti. Kiinnostavaa olisi erityisesti selvittää sitä, 

onko e-kirjojen lukulaitteiden tulo markkinoille vaikuttanut nuorten lukutottumuksiin.  Tässä aineis-

tossa sähköisten kirjojen lukeminen oli vielä varsin vähäistä. Tutkimus kannattaisi tehdä sellaisella 

alueella, jonka kirjastot tarjoavat mahdollisuuden e-kirjojen lainaukseen. Näin nähtäisiin, innosta-

vatko e-kirjat poikia kirjastonkäyttöön. 
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Liite 1: Kyselylomake 
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Liite 2: Huoltajien suostumuslomake 

Hyvät yhdeksäsluokkalaisen huoltajat, 

Opiskelen Tampereen yliopistossa informaatiotutkimusta. Opiskeluni on loppuvaiheessa ja teen 
tällä hetkellä opintoihini kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää    
lukuharrastuksen ja kirjastonkäytön asemaa yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan vietossa. 

Kerään tutkimusaineiston syyslukukauden aikana kyselylomakkeella yhdeksänsien luokkien oppi-
lailta. Koulun rehtori on antanut luvan tutkimuksen suorittamiseen. Kysely suoritetaan koulupäivän 
aikana.  Oppilaat vastaavat kyselyyn nimettöminä, taustatietoina kysytään ainoastaan sukupuolta ja 
ikää. Käsittelen vastaukset ehdottoman luottamuksellisesti. Aineistoa käytetään ainoastaan tähän 
tutkimukseen.   

Pyydän, että täytätte sivun alareunassa olevan lomakkeen ja palautatte sen oppilaan mukana luokan 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalle viimeistään 30.9.2009 – myös siinä tapauksessa, että oppilas 
ei saa lupaa osallistua tutkimukseen. 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja vastaan kysymyksiinne. Kiitos yhteistyöstä!  

Jaana Koskinen 

puh. xxxxxxxxxx 

jaana.koskinen@uta.fi 

 

 

SUOSTUMUSLOMAKE 

 

Oppilaan nimi ______________________________________________  ja luokka ___________ 

____ saa osallistua tutkimukseen 

____ ei saa osallistua tutkimukseen    

____________________  ___________________________________ 

Päiväys   Huoltajan allekirjoitus 
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Liite 3: Vapaa-ajanviettotapojen mieluisuus 

TAULUKKO 28. Vapaa-ajanviettotapojen mieluisuus sukupuolen mukaan (n = 162)   

33% 27%

74% 61%

18% 15%
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17% 11%

60% 53%

5% 1%

1% 1%

16% 8%
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Teatterissa käyminen

Elokuvissa käyminen

Kerhoissa käyminen

Nuorisotalolla käyminen

Kirjastossa käyminen

Kirjojen lukeminen

Lehtien lukeminen

Kirjoittaminen

Käsityöt

Piirtäminen/maalaaminen

Kotieläimen hoitaminen

Keräily

Mopot/autot

Filmaaminen/valokuvaus

Television katselu

Leffojen katselu

Tietokone- tai konsolipelit

Chattailu

Jokin muu

Vapaa-ajanviettotavat
tytöt (n = 87) pojat (n = 75)
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Liite 4: Eri kirjaryhmien suosio 

TAULUKKO 29. Kunkin kirjaryhmän yhteenlaskettu prosenttiosuus viiden mieluisimman                               
kirjaryhmän joukkoon sukupuolen mukaan (n=111)  

  

49% 59%

30% 32%

12% 22%

14% 3%

18% 38%

7% 32%

9% 24%

7% 8%

7% 5%

28% 5%

14% 3%

1% 3%

1% 3%

5% 22%

12% 0%

73% 27%

54% 0%

41% 32%

49% 43%

4% 27%

7% 49%

32% 43%

19% 8%

1% 0%

jännityskirjat

dekkarit

seikkailukirjat

manga

muut sarjakuvakirjat

tietokirjat

harrastuskirjat

uskonnolliset kirjat

runot

novellit

sadut

näytelmät

matkakirjat

historialliset kirjat

elämäkerrat/muistelmat

nuortenkirjat

rakkausromaanit

kauhukirjat

fantasiakirjat

tieteiskirjat (scifi)

sotakirjat

humoristiset kirjat

klassikot

jokin muu

Kirjaryhmät
tytöt (n = 74) pojat (n = 37)
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Liitteet 5a – 5b: Vanhempien/huoltajien kanssa luetusta käytävien keskustelujen yh-
teys kaunokirjojen ja sanomalehtien lukemiseen 

 

5a: TAULUKKO 30. Kaunokirjojen lukuaktiivisuus sen mukaan, kuinka usein keskustelee luetusta                           
vanhempien/huoltajien kanssa (n = 160) 

80% 57% 67%

9% 19% 5%

11% 24% 28%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Kaunokirjojen
lukemisuseus

Yhteensä

ei koskaan/harvoin silloin tällöin usein

Luetusta keskusteleminen vanhempien/huoltajien kanssa

p = .035   

 

5b: TAULUKKO 31. Sanomalehtien lukuaktiivisuus sen mukaan, kuinka usein keskustelee luetusta 
vanhempien/huoltajien kanssa (n = 158) 

28% 15% 5%

28% 23% 21%

44% 62% 74%

100% 100% 100%

ei koskaan/muutama kerta vuodessa

muutama kerta/kk

muutama kerta viikossa/joka päivä

Sanomalehtien
lukemisuseus

Yhteensä

ei koskaan/harvoin silloin tällöin usein

Luetusta keskusteleminen
vanhempien/huoltajien kanssa

p = .047     
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Liitteet 6a – 6h : Mediankäytön yhteys kirjastonkäyttöön 

6a: TAULUKKO 32. Kirjastonkäyttö nuortenlehtien lukemisen mukaan (n = 162) 

27% 4% 4%

49% 67% 65%

24% 30% 31%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään

korkeintaan
puoli

tuntia/pvä
1 - 2

tuntia/pvä

Nuortenlehtien lukeminen päivässä

p = .002 

6b: TAULUKKO 33. Kirjastonkäyttö sanomalehtien lukemisen mukaan (n = 161) 

29% 8% 25%

57% 58% 50%

14% 34% 25%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään

korkeintaan
puoli

tuntia/pvä
1 - 2

tuntia/pvä

Sanomalehtien lukeminen päivässä

p = .007 

6c: TAULUKKO 34. Kirjastonkäyttö harrastuslehtien lukemisen mukaan (n = 160) 

22% 10% 0%

52% 64% 62%

26% 26% 38%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei koskaan/muutama
kerta vuodessa

muutama
kerta/kk

muutama kerta
viikossa/joka päivä

Harrastuslehtien lukemisuseus

p = .061 

6d: TAULUKKO 35. Kirjastonkäyttö tietokone- tai konsolipelien pelaamisen mukaan (n = 162) 

10% 25% 19%

59% 48% 69%

31% 27% 12%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään/korkeintaan
puoli tuntia päivässä

1–2
tuntia/pvä

3 tuntia tai
yli/pvä

Tietokone- tai konsolipelien pelaaminen päivässä

p = .058 
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6e: TAULUKKO 36. Kirjastonkäyttö television katselun mukaan (n = 161) 

9% 16% 21%

43% 60% 54%

48% 24% 25%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään/korkeintaan
puoli tuntia päivässä

1–2
tuntia/pvä

3 tuntia
tai yli/pvä

Television katselu päivässä

p = .179 

6f: TAULUKKO 37. Kirjastonkäyttö elokuvien katselun mukaan (n = 160) 

14% 17% 25%

55% 61% 25%

31% 22% 50%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään/korkeintaan
puoli tuntia päivässä

1–2
tuntia/pvä

3 tuntia
tai yli/pvä

Elokuvien katselu päivässä

p = .473 

6g: TAULUKKO 38. Kirjastonkäyttö musiikin kuuntelun mukaan (n = 161) 

26% 13% 8%

51% 62% 53%

23% 24% 39%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään/korkeintaan
puoli tuntia päivässä

1–2
tuntia/pvä

3 tuntia
tai yli/pvä

Musiikin kuuntelu päivässä

p = .139 

6h: TAULUKKO 39. Kirjastonkäyttö Skypen, Mesen ja IRC-Gallerian käytön mukaan (n = 162) 

13% 21% 8%

59% 51% 68%

28% 28% 24%

100% 100% 100%

ei koskaan

muutama kerta/vuosi

vähintään kerta kuukaudessa/joka viikko

Asuinkunnan
pääkirjastossa
käynti

Yhteensä

ei yhtään/korkeintaan
puoli tuntia päivässä

1–2
tuntia/pvä

3 tuntia
tai yli/pvä

Skypen, Mesen ja IRC-Gallerian käyttö päivässä

p = .394 
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Liite 7: Kirjastonkäytön rajoitteet 

 

TAULUKKO 40. Kirjastonkäyttöä estävät tai vähentävät tekijät sukupuolen mukaan (n=154) 

64% 72%

42% 36%

19% 16%

13% 10%

20% 12%

13% 13%

17% 18%

24% 21%

3% 12%

19% 12%

21% 12%

12% 16%

12% 10%

1% 4%

9% 9%

8% 12%

14% 12%

10% 4%

9% 6%

8% 18%

13% 12%

Ei ole aikaa

Liian pitkä matka kirjastoon

Aukioloajat eivät ole sopivat

Aineisto järjestetty sekavasti

Liian suppea kirjavalikoima

Liian suppea lehtivalikoima

Liian suppea musiikkivalikoima

Liian suppea elokuvavalikoima

Liian vähän tietokoneita

Liian lyhyet laina-ajat

Liian pitkät varausjonot

Liian suuret myöhästymis- ja varausmaksut

Kirjastossa ei järjestetä toimintaa nuorille

Lainauskielto voimassa

Henkilökunta on epäystävällistä

Liian tiukat säännöt

Ei ole kunnollista nuortenosastoa

En osaa käyttää verkkokirjastoa

En ole selvillä kirjaston palveluista

Kaverit eivät käy kirjastossa

Muu syy

Kirjastonkäyttöä estävät
tai vähentävät tekijät

tytöt (n = 86) pojat (n = 68)
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Liite 8: Kirjastonkäyttöä lisäävät tekijät 

TAULUKKO 41. Kirjastopalvelujen käyttöä lisäävät tekijät sukupuolen mukaan (n=148) 

30% 9%

21% 13%

24% 19%

25% 19%

31% 28%

5% 16%

6% 17%

18% 20%

2% 3%

18% 5%

24% 8%

10% 5%

8% 13%

6% 3%

18% 41%

Aukioloajat olisivat sopivammat

Olisi enemmän lainattavia kirjoja

Olisi enemmän lainattavia lehtiä

Olisi enemmän lainattavaa musiikkia

Olisi enemmän lainattavia elokuvia

Olisi enemmän lainattavia tietokonepelejä

Olisi enemmän tietokoneita

Olisi mahdollisuus ladata aineistoa omalle koneelle

Olisi enemmän palveluita netissä

Aineisto olisi järjestetty selkeämmin

Olisi parempi nuortenosasto

Nuorille järjestettäisiin tapahtumia

Olisi paremmin selvillä kirjaston palveluista

Muu keino

Mikään ei saisi käyttämään enemmän kirjaston palveluja

Käyttäisi enemmän
kirjaston palveluja
jos...

tytöt (n = 84) pojat (n = 64)

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

             

 

  

  

  

               

    

  

  

 

 

    

   

   

     

               

   

 
  


