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1. JOHDANTO

1.1. Tausta ja tavoitteet

Laihian kaupungin ikäihmisten kirjastonkäyttöä ja käyttötarpeita koskeva tutkimus on osa Laihian 

kaupungin ”palvelut parempana kotiin” –hanketta. Hankeen tavoitteena on helpottaa ja 

monipuolistaa ikääntyneiden palvelujen saatavuutta ja luoda hyvinvointia ja virkistystä kotona 

asuville kuntalaisille. 

Tämä tutkimus tukee niin ikään Laihian ikääntymispoliittisen strategian tavoitetta, jonka mukaan 

”…painopistealueet ovat vanhusten kotona asumisen tukeminen, ennaltaehkäisevä toiminta 

ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, tarkoituksenmukainen palveluvalikoima sekä 

riittävä, osaava henkilökunta”. Strategiassa mainitaankin esimerkiksi kirjastoautopalvelujen sekä 

kulttuuripalvelujen  kehittäminen osana sen tavoitteita ja toimenpiteitä. (Laihian 

ikääntymispoliittinen…).

Valtakunnallisen Opetusministeriön teettämän tutkimuksen mukaan vähiten kirjastopalveluista 

kulttuuriharrastuksissa kokivat hyötyvänsä yli 65-vuotiaat, kansakoulun käyneet ja eläkeläiset. 

(Serola & Vakkari 2011). Voidaankin kysyä, onko eräänä syynä tähän se, että esimerkiksi 

ikäihmisille ei ole kunnissa järjestetty tarpeeksi heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Ikäihmisten 

kirjastonkäytön aktivointi on myös Opetusministeriön (2009) linjauksen mukaista: tavoitteena on 

ehkäistä syrjäytymistä kirjastojen käyttöä edistämällä.

Etenkin maaseutumaisten alueiden palvelujen järjestämisessä on ollut ongelmia. Kirjastopalvelujen 

saavutettavuus etenkin haja-asutusalueilla on puutteellista. (Hiltunen 2009). Tämän vuoksi on 

tärkeää, että ikäihmisten tarpeet huomioidaan entistä paremmin kunnan palvelustrategiassa: onhan 

kyseessä myös jatkuvasti kasvava väestöryhmä.

Laihian kunnan ikäihmisten palvelutasoa ja elämänlaatua kartoittavassa tutkimuksessa kirjaston 

merkityksen pohtiminen on jäänyt melko vähäiseksi. Kuparin ja Nyystin (2010, 61.) opinnäytetyön 

mukaan ikäihmiset antoivat positiivista palautetta kirjaston toiminnasta. Ennen muuta kirjastoauto 

ja henkilökunta saivat positiivista palautetta vastaajilta em. opinnäytetyössä. Aihepiiristä ei 
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kuitenkaan ole tehty Laihialla laajempaa selvitystä, mikä on edellytys kunnan kirjastopalvelujen 

kehittämiselle ikäihmisten tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tämän tutkimus pyrkii ensisijaisesti selvittämään kirjastojen kotipalvelun tarvetta ikääntyneen 

väestön keskuudessa. Lisäksi tutkimuksessa on kartoitettu eri palvelujen tunnettuutta ja käyttöä. 

Tavoitteena on ollut, että kyselyn avulla saadaan tietää millaisia toiveita ikäihmiset asettavat 

kirjastopalveluille Laihian kunnassa. Erityistä huomiota on kiinnitetty ennen muuta seuraaviin 

kysymyksiin:

1) Kirjastoautopalvelujen tunnettuus, kattavuus ja riittävyys

2) Kotipalvelun tarve ja sille asetetut toiveet 

3) Aineistoihin liittyvät toiveet

Lisäksi tutkimuksessa on myös kartoitettu esimerkiksi niitä esteitä, joiden takia ikäihmiset eivät 

käytä kirjastopalveluja.

1.2.Laihian väestörakenne 

Laihian kunnan asukasluku oli 31.12.2010 kaikkiaan 7870 henkeä. 75-vuotiaden lukumäärä vuoden 

2010 lopussa oli 705 henkeä. (Tilastokeskus 2012). 

Väestöennusteen mukaan ikääntyneiden määrä kasvaa valtakunnallisen trendin mukaisesti myös 

Laihialla etenkin vuoden 2015 jälkeen. Laihian ikääntymispoliittisessa strategiassa on arvioitu, että 

vuonna 2025 kunnassa olisi kaikkiaan 1035 yli 75-vuotiasta henkilöä, mikä tarkoittaisi 12,1 

prosenttia kunnan kokonaisväestöstä. (Laihian ikääntymispoliittinen…). Tämä on luonnollisesti 

suuri haaste, joka myös kirjaston tulee huomioida palvelutarjonnassaan.

Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä ovat olleet 75-vuotta täyttäneet kuntalaiset, joiden toiveita, 

näkemyksiä ja tarpeita kirjastopalveluista on selvitetty. Laihian kunnan 65 vuotta täyttäneen väestön 

määrä selviää kuviosta 1. Vastaavat tiedot on esitetty numeraalisessa muodossa liitteessä 1.
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Kuvio 1. Laihian 65-vuotta täyttäneen väestön ikärakenne Tilastokeskuksen mukaan iän ja  

sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden taustasta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.

1.3. Keskeistä terminologiaa

Vanhenemisen nopeus on myös verrattain yksilöllistä. Siksi onkin ymmärrettävää, että vanhuuden 

alkamisiän määrittely on osoittautunut vaikeaksi. Sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa on tavallisesti 

jouduttu turvautumaan kalenteri-ikään. Suomessa vanhuuden alkamisen on katsottu kytkeytyvän 

yleisen eläkeiän rajaan. Tällöin voidaan Gerontologisen seuran esittämän jaottelun mukaisesti pitää 

esimerkiksi 65 - 74-vuotiaita "nuorina vanhuksina", yli 75-vuotiaita "varsinaisina vanhuksina" ja yli 

85-vuotiaita "vanhoina vanhuksina". (Vanheneminen… 2012).

Yli 65-vuotiaasta väestöstä käytetään useita rinnakkaisia termejä: vanhukset, ikäihmiset, ikääntynyt 

väestö jne. Tässä tutkimuksessa käytetään yli 65-vuotiaasta väestöstä johdonmukaisesti termiä 
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ikäihmiset. Vaikka kohderyhmä on hyvin heterogeeninen, ei tämän selvityksen osalta ole 

perusteltua analysoida yksityiskohtaisemmin ikäihmisten eri ryhmiä. Toiseksi selvitykseen 

vastanneet henkilöt on valikoitu niin, että mukana ovat ainoastaan gerontologisen seuran 

määritelmän mukaiset ”varsinaiset vanhukset” ja ”vanhat vanhukset”.

2. Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusmateriaali kerättiin marraskuun aikana 2011. Kyselylomake (ks. liite 1) postitettiin 

Laihian kaupungin toimesta kaikille 75 vuotta täyttäneille henkilöille (n=584). Vastauksia saatiin 

kaikkiaan 127 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui 20,72 %, jota voidaan pitää kohtuullisena 

sen myötä vedettäviä johtopäätöksiä myös pitkälle koko kohderyhmän näkemyksiä kuvaavina. Yksi 

vastauksista oli asiaankuulumattomia kommentteja ja alatyylistä huumoria sisältävä ja sitä ei 

huomioitu lainkaan vastauksia analysoitaessa.

Vastaukset syötettiin Webropol-ohjelmistoon, jonka raportointityökalua hyödynnettiin tulosten 

analyysissä sekä graafisten esitysten laadinnassa. Lisäksi eräitä keskeisiä muuttujia 

ristiintaulukoitiin ja tarkasteltiin näin niiden välisiä suhteita. Vastaukset on analysoinut Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman yliopettaja Ari Haasio.

3. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tausta

Kolme neljäsosaa vastanneista oli suorittanut kansakoulun tai kansalaiskoulun. Keskikoulun 

käyneitä oli 15 prosenttia ja ylioppilaita 7,1 prosenttia. Ryhmään muu kuuluivat ne 12,1 prosenttia 

vastaajista, joiden pohjakoulutus oli vähäisempi kuin kansakoulu (esim. kiertokoulu).

POHJAKOULUTUS (n=127)

kansakoulu tai kansalaiskoulu 75,6% 96
keskikoulu 15% 19
ylioppilas 7,1% 9

muu 12,6% 16
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Mikäli vastaajien taustaa tarkastellaan heidän ammattinsa kautta, suurimmaksi ammattiryhmäksi 

nousevat odotetusti maa- ja metsätalouden piirissä työskennelleet henkilöt. Maanviljelijöitä tai 

maalaistalon emäntiä vastaajista oli peräti 33 prosenttia. Osa vastaajista ilmoitti useamman ammatin 

(esim. myyjä, maanviljelijä), jolloin vastaajan ammatiksi on luokiteltu ensin mainittu vaihtoehto. 

Ennen muuta kotiäiti oli ammatti, joka ilmoitettiin usein toisen ammatin yhteydessä vaikka 

taulukon 1 mukaan vastaajien keskuudessa oli vain neljä kotiäitiä. Käytännössä heitä oli enemmän, 

koska osa toimi tai oli jossain vaiheessa toiminut kotiäitiyden ohella ansiotyössä kodin 

ulkopuolella.

VASTAAJIEN AMMATILLINEN TAUSTA (n=109) henkeä %

maa- ja metsätalous 36 33

rakennusala 4 3,6

ravintola- ja myyntityö 8 7,3

posti- ja pankkitoiminta 5 4,5

kotiäiti 4 3,6

tehdastyöläiset 12 11,0

toimistotyöntekijät 6 5,4

opettajat 5 4,5

hoitoala 9 8,3

siivousala 4 3,6

parturi-kampaajat 2 1,8

ravitsemustyöntekijät 2 1,8

yrittäjät 1 0,9

muut 10 9,2

Aivan kaikki vastaajat eivät myöskään ilmoittaneet omaa ammattiaan (17 vastaajaa). 

Vastaajien ikäjakauma noudattelee hyvin Laihialla asuvan ikääntyneen väestön ikäjakaumaa. Kuusi 

vastaajaa oli alle 76-vuotiaita vaikka kysely oli postitettu 76 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Nuorin 

heistä oli 72-vuotias, vanhin taas 75-vuotias. Lisäksi kyselyyn vastasi kolme 73-vuotiasta ja yksi 

74-vuotias. Näitä vastauksia ei kuitenkaan hylätty, koska henkilöiden ikä oli niin lähellä 

kohdejoukon ikää. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden keski-ikä oli 81,4 vuotta. Vanhimmat 

vastaajat (2 henkeä) olivat 94-vuotiaita.
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Ikäryhmittäin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:

ikä henkeä

alle 76 vuotta 6

76-80 vuotta 49

81-85 vuotta 33

86-90 vuotta 21

91- vuotta 7

Enemmistä vastaajista asui yhdessä puolisonsa kanssa (54 %). Toiseksi eniten vastaajien joukossa 

oli yksin asuvia ikäihmisiä (38,1 %). Palvelutalossa asui ainoastaan 4,8 prosenttia vastaajista ja 3,2 

prosenttia asui yhdessä lastensa kanssa. Vuoden 2009 syyskuussa Laihian yli 75-vuotiaasta 

väestöstä tehostetun palveluasumisen piirissä oli 10 % väestöstä(Laihian ikääntymispoliittinen…) 

vaikka kyselyyn vastanneista ainoastaan 4,8 prosenttia asui palvelutalossa.

Asumismuoto
Kysymykseen vastanneet: 126

Yksin kotona 54% 68
Yhdessä puolison kanssa kotona 38,1% 48

Yhdessä lasten kanssa kotona 3,2% 4
Palvelutalossa 4,8% 6

Palvelutaloissa asuvien henkilöiden alhainen määrä saattaa selittyä heikommalla terveydellisellä 

tilalla, jonka vuoksi kyselyyn ei oltu motivoituneita vastaamaan. 

Kyselyyn saatiin hyvin vastauksia eri puolilta kuntaa. Kylittäin vastaajat jakautuivat seuraavasti:
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Vastaajien asuinpaikka kotikylän mukaan

Vastaajien lkm kylittäin (n=120)

Isokylä 2
Jakkula 5
Jokikylä 3
Jokisalo 1
Kasinkylä 1
Keskikylä 2
Kirkonkylä 62
Kupparla 2
Kylänpää 5
Käyppälä 1
Laihia 3
Lyyskilä 2
Maunula 1
Miettylä 4
Peltomaa 1
Perälä 6
Potila 2
Pukkala 2
Ratikylä 6
Ruto 5
Santaloukko 1
Torstila 1
Vedenoja                                                        2  
yhteensä 120

Hieman yli puolet vastaajista asui kirkonkylällä (62 henkeä), loput taas jakautuivat melko tasaisesti 

eri puolille pitäjää. Kirkonkylällä asuvien suuri suhteellinen osuus on selitettävissä sillä, että 

ikäihmiset muuttavat usein syrjäkyliltä palvelujen äärelle eläköityessään. Palvelutalojen sijainti ei 

tässä tapauksessa vaikuta kirkonkylällä asuvien vastaajien  määrään, koska vain kuusi vastaajaa asui 

palvelutalossa. Kuusi vastaajaa ei ilmoittanut lainkaan missä kylässä he asuivat.

4. Ikäihmisten kirjastopalveluiden käyttö Laihialla – käyttäjät ja ei-käyttäjät

Kirjastopalvelujen käyttöä ja käyttämättömyyttä voidaan määritellä usealla eri tavalla. Eräissä 

määritelmissä lähdetään liikkeelle siitä, että ainoastaan jonkin kirjastopalvelun käyttö on kirjaston 

käyttöä, toisaalta taas on esitetty tulkintoja, joiden mukaan jo pelkkä kirjastorakennuksessa 
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käyminen on kirjaston käyttöä. Myös käytön frekvenssiä voidaan pitää eräänä käytön ja ei-käytön 

mittarina, kuten tässä tapauksessa on tehty. Vastaajilta kysyttiin käyttävätkö he tällä hetkellä 

kirjasto palveluja, jolloin aiemmin tapahtunut kirjastopalvelujen käyttö, joka on kuitenkin syystä tai 

toisesta keskeytynyt, on rajattu käyttö-määritelmän ulkopuolelle.

Käytättekö tällä hetkellä kirjaston palveluja?

Kysymykseen vastanneet: 124 

Kyllä 54% 67
Ei 46,8% 58

Hieman yli puolet vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä Laihian kirjaston palveluja tavalla tai toisella. 

Tulos on väestön keskimääräistä kirjastonkäyttöä alhaisempi. TNS Gallupin (2008) tutkimuksen 

mukaan kirjasto oli edelleen käytetyin kodin ulkopuolinen kulttuuripalvelu vuonna 2008, jolloin 15-

75-vuotiaista 72 % oli käynyt kirjastossa vähintään yhden kerran kuluneen vuoden aikana. Pekola-

Sjöblom et aliin (2006) mukaan aikuisten keskimääräinen kirjastonkäyttö 2000-luvulla oli 70-73 

prosenttia. Tähän verrattuna tutkittavien henkilöiden kirjastonkäyttö on selkeästi vähäisempää kuin 

väestön kirjastonkäyttö keskimäärin. Tämä on kuitenkin havaittu useissa eri tutkimuksissa, kuten 

Vakkari (1983) on todennut.

Mitkä seikat sitten selittävät Laihian ikäihmisten kirjastopalvelujen käyttämättömyyttä?

Perinteisesti kaikissa ei-käyttöä käsittelevissä tutkimuksissa yksi keskeisimmistä käyttämättömyyttä 

selittävistä tekijöistä on luonnollisesti mielenkiinnon puute kyseistä toimintoa tai palvelua kohtaan 

(vrt. esim. Haasio 2007). 

Kyselyyn vastanneista henkilöistä 14,1 prosenttia ilmoitti, etteivät he tarvitse kirjaston palveluja, ja 

18,8 prosenttia vastaajista ei ollut kiinnostunut lukemisesta. Ensin mainittuun ryhmään kuuluvat 

henkilöt saattoivat ainakin osin harrastaa lukemista, mutta he hankkivat materiaalinsa muita reittejä. 

Tästä ovat esimerkkinä useammat vastaukset, joissa ei-käyttöä perusteltiin sillä, että kotona oli 

kirjahylly täynnä kirjoja ja lisäksi kotiin tuli sanoma- ja aikakauslehtiä, jotka tyydyttivät 

aineistontarpeen. Sen sijaan vajaa viidennes ei ollut lainkaan kiinnostunut lukemisesta. Vastaus 

implikoi myös sen, että heille kirjasto näyttäytyi lähinnä ”lainastona”, josta on mahdollista etsiä 
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luettavaa. Läheskään kaikki tähän ryhmään kuuluvat henkilöt eivät tunteneet monipuolisesti 

kirjaston tarjoamia muita palveluita.

Jos ette käytä kirjastoa niin miksi ette?

Kysymykseen vastanneet: 64 

Kirjojen lukeminen ei kiinnosta minua 18,8% 12
Kirjasto on hankalien kulkuyhteyksien 

päässä 4,7% 3

Kirjastolla ei ole minulle mitään 
mielenkiintoista tarjottavaa 1,6% 1

Minun on hankala päästä kirjastoon 
terveydellisistä syistä 26,6% 17

En koe tarvitsevani kirjaston palveluja 14,1% 9
 Muut syyt, mitkä? 59,4% 38

Kirjastopalvelujen ei-käyttöä voidaan osin selittää myös vastaajien koulutustaustalla. Tutkimusten 

mukaan korkeampi koulutus korreloi positiivisesti kirjastonkäyttöön ja esimerkiksi Serola ja 

Vakkari (2011) ovat todenneet, että ennen muuta vanhemmat, pelkän kansakoulun käyneet miehet 

käyttävät keskimääräistä vähemmän kirjastopalveluja. Kuten aiemmin on kerrottu, 75,6 prosenttia 

vastaajista oli käynyt vain kansa- tai kansalaiskoulun, mikä saattaa Vakkarin (1983) tutkimuksen 

mukaan selittää vähäisempää kiinnostusta kirjastopalveluiden käyttöön.

Merkittävimmäksi yksittäiseksi kirjastopalvelujen ei-käyttöä selittäväksi tekijäksi nousevat 

kuitenkin erilaiset terveydelliset syyt. Sairauksista johtuen peräti 26,6 prosenttia vastaajista 

katsookin, että heidän on vaikea päästä kirjastoon. Kulkeminen tuottaa ongelmia mm. 

liikuntaesteiden takia. 

Terveydellisiä ongelmia eritellään runsaasti ei-käyttöä selittävinä tekijöinä myös mainitaan niin 

muut syyt –kohdassa (59,4 %). Suurimmaksi terveydelliseksi selittäjäksi nousee heikkonäköisyys. 

Ikäihmisten näkökyky on useissa tapauksissa heikentynyt ja vaikka heillä ei olisi suoranaisia 

silmäsairauksia, lukeminen saattaa rasittaa silmiä liikaa. Muutama ei-käyttäjäksi ilmoittautunut 

henkilö tosin kertoi kuuntelevansa äänikirjoja ja eräs mainitsi käyttävänsä Celian palveluja.
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Toisaalta kirjaston käyttämättömyys ei välttämättä aina selity iän mukanaan tuomilla rasitteilla: 

”oman talouden ja asianhoito, sekä harrastukset ja ystävät vievät aikaani”. Ihmisen mielenkiinnon 

kohteet suuntautuvat muualle ja aktiivinen elämä kohdistuu ystävien ja harrastusten parissa 

touhuamiseen; toiminta kanavoituu muihin harrastuksiin kuin lukemiseen ja siksi kirjastopalvelut 

eivät kiinnosta. Myös se, että hankitaan omaksi ne kirjat, jotka halutaan lukea, saattaa selittää sitä, 

ettei kirjastopalveluja koeta tarpeellisiksi: ”olen Suuren suomalaisen kirjakerhon jäsen, olen lukenut 

kirjoja ja vieläkin tilaan. Oma kirjamäärä turhankin suuri.” 

Vaikka vastaaja on ilmoittanut, ettei hän käytä kirjastoa itse, kirjaston palveluja saatetaan silti 

hyödyntää toisten henkilöiden välityksellä. Eräskin vastaaja ilmoitti, että hänen tyttärensä tuo 

hänelle tarvittavat kirjat kirjastosta. Tämän tyyppinen kirjaston käyttö on varsin yleistä.

Ystävien ja harrastusten lisäksi televisio mainitaan usein ajanvietetapana. Koska televisiosta tulee 

runsaasti mielekästä ohjelmaa, ei aikaa lukemiselle jää. Eräissä vastauksissa tuli esiin myös 

agraarikulttuurille leimallinen piirre: talon töitä tehdään edelleen, vaikka sukupolvenvaihdos on jo 

tehty. Sen vuoksi aikaa lukemisen kaltaisille harrastuksille ei jää.

Syyt kirjastopalveluiden käyttämättömyyteen ikäihmisten keskuudessa Laihialla ovat hyvin 

samankaltaisia kuin muuallakin maassamme. Esimerkiksi Ahosen ja Mäkisen (2011) 

opinnäytetyössä selvitettiin Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Perhon, Vimpelin ja Vetelin 

YTY-kirjastojen ikäihmisten kirjastonkäyttöä ja syitä ei-käyttöön. Lopputulokset olivat pitkälti 

samanlaisia käyttämättömyyden motiivien osalta: mielenkiinnon puute ja terveydelliset syyt olivat 

tärkeimmät selittävät tekijät myös YTY-kirjastojen alueella.

5. Mitä palveluita käytetään?

Turun kaupunginkirjaston tekemän tutkimuksen mukaan 37,9 prosenttia kaupunkilaisista hyödyntää 

kirjastopalveluja lainaten dokumentteja kirjaston kokoelmista. Ahkerimpia lainaajia ovat lapset ja 

nuoret; esimerkiksi 10-14 –vuotiaista peräti 66,4 prosenttia lainaa kirjaston kokoelmista. Ikäihmiset 

käyttävät vähiten kirjaston lainausmahdollisuutta suhteessa väestön määrään:  70-70 –vuotiaista 

17,2 prosenttia lainaa kirjaston kokoelmista. Vastaava luku 80-89 –vuotiailla on 7,8 prosenttia ja yli 

90-vuotiailla vain 2,7 prosenttia. (Lainaajat 2006) 
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Kirjastokäynnit harvenevat usein iän myötä, mutta mielenkiintoista on se, että lehtikokoelman 

käyttäjinä ikäihmiset ovat useiden selvitysten mukaan keskimääräistä aktiivisempia. Lahdessa 

tehdyn kirjaston käyttöä koskevan selvityksen (Pihlaja 2003) mukaan ikäihmiset lukevat muita 

enemmän lehtiä kirjastossa. Toki valtaosalla heistäkin ensisijainen syy tulla kirjastoon, oli 

lainaaminen ja palauttaminen, mutta tehdyssä tutkimuksessa peräti 38 prosenttia yli 60-vuotiaista 

ilmoitti yhdeksi käyntinsä syyksi lehtien lukemisen, kun muissa ikäryhmissä lehtien lukeminen oli 

huomattavasti vähäisempää.

5.1. Tyytyväisyys kunnan kirjastopalveluihin

Ikäihmiset ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä Laihian kunnan tarjoamiin kirjastopalveluihin. 

Tosin esimerkiksi Pihlajan (2003) selvityksessä on havaittu, että yli 65-vuotiaat kirjastonkäyttäjät 

ovat muutoinkin keskimääräistä tyytyväisempiä kirjaston tarjoamiin palveluihin – nuoremmat 

ikäryhmät asettavat enemmän vaatimuksia kirjastopalveluille ja heillä on myös runsaammin 

toiveita.

 Kirjaston/kirjastoauton asiakaspalvelu on mielestäni

Kysymykseen vastanneet: 92 

Erinomaista 35,9% 33
Hyvää 43,5% 40

Tyydyttävää 0% 0
 Välttävää 0% 0

Heikkoa 1,1% 1
En osaa sanoa 19,6% 18

Asiakaspalvelun laatuun niin pääkirjastossa kuin kirjastoautossakin oltiin erittäin tyytyväisiä: peräti 

79,4 prosenttia vastaajista piti palvelua erinomaisena tai hyvänä. Vain yksi vastaaja katsoi palvelun 

olevan heikkoa. Viidennes vastaajista ei osannut sanoa millaisena he pitivät palvelun laatua.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti kirjastojen palvelua ja antaa 

kehittämisehdotuksia sen parantamiseksi. Iso osa vapaista kommenteista oli puhtaasti kiittäviä, 

joissa ilmaistiin tyytyväisyyttä kirjastopalveluihin. Joukkoon mahtui myös eräitä 

kehittämisehdotuksia:
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- Pitäisi laittaa esille äänikirjoista luettelo 

- Kirjastossa pitäisi olla sellaisia ystävällisiä toimihenkilöitä ketkä tulisi tämmöselle 

vanhemmalle henkilölle katsomaan kirjoja hyllystä minulle ei ole kuin 2-3 jos ovat paikalla

- Kotiinkuljetus 

- Kirjastossa voisi olla esim. kirja-ilta, jossa kirjojen lukijat voisivat esitellä esim. jotain uusia 

kirjoja ja keskusteltaisiin. Noin 1 kerta/kk

-  Esimerkiksi tarjota/saada sieltä kopiokone palvelua (useampi maininta kopiokoneen 

tarpeellisuudesta)

-  Jos syrjäkylillä asuvat tai muuten vaikeasti liikkuvat odottavat palvelujen parantamista. 

Hyvä on jos heitä kuunnellaan. 

- Jonkinlainen kotipalvelujärjestelmä 

-  Tiedottaa lehdissä sen auton reitistä 

Parissa vastauksessa toivottiin myös, että ikäihmisille järjestettäisiin tutustumisaikoja kirjastoon. 

Ajatus siitä, että kohderyhmälle esiteltäisiin kirjaston tarjoamia kulttuuri- ja tietopalveluja 

erillisessä tutustumisillassa onkin varmasti harkinnan arvoinen.

Sinänsä mielenkiintoinen on kommentti siitä, että kirjastopalvelut olisivat jo aikansa eläneet, kuten 

eräs vastaaja pohtii: 

”Kirjasto (yleensä) nykymuodossaan lienee jo vanhentunut. Tietokirjallisuuden tiedot 

usein vanhentuneet jo kirjan tullessa painosta. Kirjojen viihdearvo luullakseni vähenee 

jatkuvasti sähköisen viihteen ylivoiman paineessa.”

Vaikka näin tuskin on, mielenkiintoista on saada tämän kaltainen kommentti ikäihmisiin kuuluvalta 

henkilöltä. Jopa he odottavat ja edellyttävät kirjastolta – aivan aiheellisesti – uusiutumista ja ajan 

tasalla pysymistä. 

5.2.Palvelujen tunnettuus ja käyttö

Ikäihmiset mieltävät selkeästi kirjaston lainastona, josta voi lainata luettavaa. he eivät myöskään 

tunne kovin laajalti kirjaston tarjoamia muita palveluja, kuten oheisesta kuviosta selviää.

Mitkä seuraavista kirjastopalveluista on teille tuttuja (olette kuulleet niistä tai käyttäneet 
niitä)?
Kysymykseen vastanneet: 94 
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Kirjojen ja lehtien lainaus 86,2% 81
 Elokuvien (DVD ja VHS) lainaus 11,7% 11

Musiikin lainaus 11,7% 11
Sanomalehtien ja aikakausilehtien 

lukumahdollisuus 45,7% 43

Äänikirjat 10,6% 10
Isotekstiset kirjat 9,6% 9

Mahdollisuus käyttää Internetiä 9,6% 9
Mikrokorttien lukulaitteet 

sukututkijoille 10,6% 10

Kirjaston järjestämät tilaisuudet 20,2% 19

Kuten aiemmin todettiin, sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen on keskimääräistä suositumpi 

kirjastonkäytön muoto ikäihmisten keskuudessa. Lähes puolet vastaajista tunsikin tämän palvelun. 

Lisäksi viidennes vastaajista oli tietoinen, että kirjastossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia.

Sen sijaan muut kirjaston tarjoamat palvelut ja aktiviteetit olivat valtaosalle tuntemattomampia. 

Huolestuttavaa on, että esimerkiksi äänikirjat mainitsi vain 10,6 prosenttia vastaajista ja isotekstiset 

kirjat olivat tuttuja hieman alle kymmenelle prosentille. Kumpikin palvelumuoto on sen tyyppinen, 

joka soveltuu  ikäihmisten käyttöön ennen muuta vastauksissakin usein mainittujen 

heikkonäköisyydestä johtuvien ongelmien takia. Kumpaakin kirjaston aineistotyyppiä tulisikin 

markkinoida aktiivisemmin ikäihmisille, koska niiden tunnettuus kohderyhmän keskuudessa on 

yllättävän heikko.

Merkillepantavaa on, että usein ne henkilöt, jotka tunsivat lainauksen lisäksi myös muita 

palvelumuotoja, osasivat nimetä useita kirjaston tarjoamia palveluja. He olivat lähes poikkeuksetta 

kirjaston asiakkaita, mikä luonnollisesti selittää sen.

Monet pitivät kirjaston tiedotustoimintaa riittävänä ja totesivat, että kyllä tietoa saa jos haluaa. Siitä 

huolimatta tiedottamiseen ja markkinointiin on syytä kiinnittää huomiota. Avoimissa vastauksissa 

tulikin esiin toiveita kirjastoautoreittien, -pysäkkien ja –aikataulujen paremmasta tiedottamisesta.

Mitä seuraavista kirjaston palveluista olette käyttäneet?

Kysymykseen vastanneet: 91 
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Kirjojen ja lehtien lainaus 82,4% 75
 Olen käynyt kirjaston järjestämissä 

tilaisuuksissa 17,6% 16

Olen lainannut musiikkia 3,3% 3
 Olen lainannut VHS- tai DVD-

elokuvia 3,3% 3

 Olen lainannut äänikirjoja 8,8% 8
Olen käyttänyt Internetiä kirjastossa 2,2% 2

Olen käyttänyt mikrokorttien 
lukulaitteita 6,6% 6

Olen käynyt kirjastossa lukemassa 
lehtiä 38,5% 35

 Olen lainannut isotekstisiä kirjoja 6,6% 6

Aineiston lainaamisen lisäksi lehtien lukeminen on suosittua ikäihmisen keskuudessa. Yli 

kolmannes vastaajista luki lehtiä kirjastossa ja vajaa viidennes oli myös käynyt kirjaston 

järjestämissä tilaisuuksissa joskus. Muut kirjaston toiminnot sen sijaan jäivät vain harvoille 

maininnoille. Hieman yllättäen vain 8,8, prosenttia vastaajista oli lainannut äänikirjoja ja 6,6 

prosenttia isotekstisiä kirjoja. Kuitenkin esimerkiksi aineistotoiveissa esitettiin usempaan kertaan 

toive laajemmasta äänikirjavalikoimasta. Kirjaston käyttö näyttääkin olevan luonteelta hyvin 

konventionaalista; musiikki, elokuvat tai Internet eivät kiinnosta ikäihmisiä ja pääpaino on kirjojen 

ja lehtien lainaamisessa.

6. ” Uusia kirjoja ikäihmisille”

Kuten otsikko kertoo, ikäihmiset toivovat muiden käyttäjien lailla uutta aineistoa. Eräissä 

vastauksissa on eritelty aineistotoiveita, mutta useammassakin avoimessa vastauksessa toivottiin 

”uusia aineistoja ikäihmisille”. Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, mikä on erityisesti ikäihmisille 

kohdistettua aineistoa. Seuraavassa on käsitelty vastaajien tarkempia toiveita aineiston suhteen; 

niiden perusteella voitaneen vetää eräitä johtopäätöksiä niin hankintatoiveiden sisällön kuin 

formaattienkin suhteen.

Vastaajat saivat omin sanoin kertoa millaista aineistoa he toivoivat kirjastoon. Kysymykseen vastasi 

kaikkiaan 29 henkeä, joista neljä oli sitä mieltä, että ” kyllä Laihian kirjaston palvelut riittävät” ja 
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”tämä riittää”. Yksi vastaaja ei osannut eritellä toiveitaan tarkemmin. Loput 24 vastaajaa esittivät 

seuraavanlaisia toiveita:

- Äänikirjoja

- Sanomalehtiä

- Isotekstisiä kirjoja

- Ikäihmisten kirjoja

- Kuvataiteita

- Elämänkertoja

- Dekkareita

- Romantiikkaa

- Sotakirjoja

- DVD-elokuvia

- Ristikkokirjallisuutta

- Kotimainen kansanrunous

Yksi vastaajista toivoi, että kirjastossa olisi erillinen luettelo äänikirjoille, koska se helpottaisi 

aineiston löytymistä. Hengellisen aineiston hankinnassa toivottiin myös huomioitavaksi myös muut 

kuin evankelis-luterilaiset kirjat.

Myös aineiston sisältöön liittyviä eettisiä huomioita tuli esiin muutamissa vastuksissa. Eräässä 

kommentissa myös kyseenalaistettiin sotakirjojen tarve – tulisiko sellaisia olla lainkaan kirjaston 

kokoelmissa? Toisaalta niitä myös toivottiin useammassa vastauksessa. Eräs vastaajista oli 

huolissaan kirjoissa esiintyvistä v-alkuisista sanoista ja pohtikin kuinka kirjasto siivoaa ”kirjojen 

tekstiä V-kirjaimista?”.

Erilaisten suositusluetteloiden laatiminen esimerkiksi äänikirjojen ja ikäihmisten eniten suosimien 

genrejä osalta on suotavaa. Niitä olisi mahdollista hyödyntää myös kotipalvelutyössä ennen muuta 

silloin, jos luettelo sisältäisi eri teosten osalta lyhyet tiivistelmät juonen tms. osalta.

7. Kirjastoauton käyttö 

Yhdessä kotipalveluiden kanssa kunnan kirjastoautopalvelut muodostavat keskeisen perustan 

hakeutuvalle kirjastopalvelulle, joka on ensiarvoisen tärkeää niille kuntalaisille, joilla ei syystä tai 

toisesta ole mahdollista lähteä itse käymään kirjastossa. Useissa selvityksissä onkin korostettu 
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kirjastoautopalvelujen merkitystä ennen muuta lasten ja ikäihmisten palvelutarjonnan täydentäjänä. 

useissa selvityksissä on korostettu auton merkitystä etenkin maaseutumaisissa kunnissa; 

kirjastoauto tarjoaa kulttuuripalvelut myös syrjäkylille ja toimii parhaimmillaan 

monipalvelukeskuksena aina apteekista, KELA:n palveluista lottokuponkien vastaanottoon. 

Väestön ikääntyminen on syytä ottaa huomioon myös kirjastoautotoiminnassa, sillä on

odotettavaa että seniori-ikäiset tulevat jatkossa käyttämään palveluja yhä enemmän. (Kiviluoto 

2006). Tätä voidaan myös Laihialla perustella esimerkiksi seuraavalla kyselyyn vastanneen 

henkilön toteamuksella: ” Vanhat ihmiset sivukylillä pelkäävät paljon muuta kuin kirjastojuttua, 

vaan kuinka tulevat toimeen lumen ja pakkasen kourissa ja kuljetuksissa asioille. Ei siinä paljon 

auta jos kirjasto-auto seisoo veräjällä ja asiaa olis pankkiin, kauppaan tai apteekkiin”. Jos 

kirjastoauto toimisi monipalveluauton tavoin, moni ikäihminen saisi myös muut asiansa hoidettua 

samalla.

Vastanneista vain 15,6 prosenttia hyödynsi Laihian kaupungin kirjastoauton palveluja. Tiedon puute 

ei selitä melko alhaista käyttöastetta, sillä vain kaksi vastaajaa ei tiennyt kirjastoauton 

olemassaolosta. Myös pysäkkien sijainti on hyvin tiedossa: ainoastaan kolmelle vastaajalle oli 

epäselvää missä kirjastoauto pysähtyy. 

Käytättekö kirjastoauton palveluja?
Kysymykseen vastanneet: 122 

Kyllä 15,6% 19
Ei 85,2% 104

Ne vastaajat, jotka eivät käytä kirjastoauto, asioivat ensisijaisesti pääkirjastossa.  Viidennes 

vastaajista kokee kuitenkin ongelmaksi sen, että kirjastoautossa on hankala asioida fyysisten 

esteiden, kuten portaiden yms. takia. Kukaan vastaajista ei pitänyt palvelua heikkotasoisena tai 

auton kokoelmia riittämättöminä. Yksi vastaaja tosin totesi, että ”kirjastoauton saa minun mielestäni 

lopettaa, on kunnalle iso meno, jokainen ihminen kulkee kirkolla joka viikko 1-2 kertaa viikossa, 

koska palvelut ovat täällä. Samalla voi käväistä kirjastossa, kyllä asia on niin kun tätä oikein 

ajattelee.”

Jos ette käytä kirjastoautoa, niin miksi ette?
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Kysymykseen vastanneet: 57 

 En tarvitse kirjastoautoa, koska 
käytän pääkirjastoa 71,9% 41

En tiedä missä kirjastoauton pysäkit 
sijaitsevat 5,3% 3

 En tiennyt, että kunnassamme on 
kirjastoauto 3,5% 2

 Kirjastoauton valikoimat ovat liian 
suppeat 0% 0

Kirjastoautossa on hankala asioida 
portaiden yms. esteiden takia 19,3% 11

Kirjastoauton pysäkkiä ei ole 
tarpeeksi lähellä 10,5% 6

Kirjastoauton palvelu on 
heikkotasoista 0% 0

Kun autopalveluiden käyttäjiä tarkastellaan vertailemalla heidän asuinpaikkaansa ja palvelun 

käyttöä, voidaan havaita että ennen muuta syrjäkylillä asuvat käyttävät autoa muita enemmän. 

Palvelutaloissa asuvien henkilöiden kirjastoauton käytöstä ei voida tehdä yleistyksiä, koska 

vastaajista vain kuusi asui palvelutasossa ja siksi tilastollinen analyysi ei ole luotettava. Hieman yli 

puolet vastaajista ei perustellut kirjastoauton käyttämättä jättämistä. 

Kirjastoauton toiminnan kehittäminen tukeekin Kirjastolain (904/1998) periaatetta, jonka mukaan 

”yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä 

mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 

kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.” 

Kirjastoauto tuo myös syrjäseutujen asukkaille ja liikuntarajoitteisille paremmat mahdollisuudet 

hyödyntää kirjastopalveluja. Kiviluodon (2006) mukaan monessa kunnassa on pyritty huomioimaan 

palvelutalojen sijainti kirjastoautojen pysäkkikarttaa laadittaessa. Tämä on pyritty huomioimaan 

Laihialla niin, että auto pysähtyy Kaarisillan ja Siskontien palvelutaloilla sekä Mikintuvalla. Sen 

reittiin kuuluvat myös toimintakeskus sekä vanhainkoti Toiska.

Autopalvelutoiminnan tehostaminen on asia, johon on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi 

Kiviluodon (2006) mukaan: ”autokirjastopalvelujen merkittävä käyttäjäryhmä ovat vanhukset sekä 

erilaisten palvelutalojenasukkaat. Tämän käyttäjäryhmän voisi kuvitella väestön yleisen 

ikääntymisen myötä tulevaisuudessa kasvavan.”
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Oletteko tietoinen missä kirjastoauto pysähtyy?

Kysymykseen vastanneet: 99 

Kyllä 57,6% 57
Ei 42,4% 42

Tiedättekö kirjastoauton aikataulun?

Kysymykseen vastanneet: 93 

Kyllä 29% 27
 Ei 71% 66

Positiivista on ennen muuta se, että auton olemassaolo tunnetaan erittäin hyvin. Pysäkkiverkoston ja 

kirjastoauton aikataulun tuntemuksessa sen sijaan on runsaasti parantamisen varaa, sillä vain vajaa 

kolmannes tunsi kirjastoauton aikataulun ja hieman yli puolet taas tiesi missä kirjastoauton pysäkki 

on.

Auton käytön aktivoimiseksi voidaan pohtia mm. monipalveluiden kehittämistä kirjastoauton 

toimintaan. Tämän kaltaisia toimintoja voisivat olla esimerkiksi terveydenhoitajan, KELA:n tai 

apteekin palvelut. 

Hyvää on myös se, että Laihialla lähes kaikki kirjastoauton palvelun laatua koskevaan kysymykseen 

vastanneet (n=33)  ovat tyytyväisiä sen tarjoamiin palveluihin. Peräti 93,9 prosenttia piti palveluja 

hyvinä ja vain kaksi vastaajaa (6,1 %) oli tyytymättömiä auton palveluihin. Auton osalta yksilöitiin 

vapaissa vastauksissa vain toive siitä, että aikatauluista tiedotettaisiin paremmin. Tosin vastaajista 

lähes puolet ei itse käyttänyt auton palveluja, mutta ne olivat heidän mielestään riittäviä.

8. Mitä Laihian ikäihmiset toivovat kirjastolta?

Useissa yhteyksissä on korostettu sitä, että kirjasto on kuntalaisten olohuone. Sinne tullaan 

mieluusti ja siellä asiointi on pääsääntöisesti positiivinen kokemus. Valtaosa vastaajista haluaa 

ennen muuta tulla itse kirjastoon tai käydä kirjastoautossa. Kotipalvelun kautta toimitettavat lainat 

kiinnostavat lähinnä niitä asiakkaita, joiden toimintakyky on alentunut vanhuuden tai sen mukanaan 
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tuoman sairauden myötä. Jos henkilö on tarpeeksi hyväkuntoinen, pääkirjaston tai kirjastoauton 

käyttö on useimmille mielekkäämpää. Se saatetaan kokea jopa ihan kunnia-asiana, mihin viittaa 

esimerkiksi seuraava avoin kommentti: ” Kyllä käyn itse kun vielä pystyn”.

Käyttekö mieluummin itse kirjastossa tai kirjastoautossa vai haluaisitteko, että teitä kiinnostavat kirjast yms. 
aineisto toimitetaan teille kotiin?

Kysymykseen vastanneet: 90 

Käyn mieluummin 
kirjastossa/kirjastoautossa 86,7% 78

Haluaisin, että minua kiinnostavat 
kirjat yms. aineisto toimitetaan 

minulle kotiin
13,3% 12

Mitä palveluja odotatte kirjaston järjestämältä kotiinkuljetukselta/kotipalvelulta

Kysymykseen vastanneet: 46 

Kirjojen tuontia ja vientiä 58,7% 27
Kirjaston henkilökunnan 

lukuvinkkejä 32,6% 15

Muuta, mitä? 26,1% 12

Kirjojen kuljetus on ehdottomasti keskeisin kotipalvelulta toivottu palvelumuoto. Huomionarvoista 

on, että myös lukusuosituksia toivotaan runsaasti; peräti kolmannes vastaajista halusi 

kirjastonhoitajan suosittelevan hänelle uutta aineistoa. 

Vaikka reilu neljännes vastaajista ilmoitti toivovansa myös muuta palvelua kirjaston kotipalvelulta 

kuin lukuvinkkejä ja kirjakuljetuksia, ei toiveita yksilöity kovinkaan monessa vastauspaperissa. 

Esiin nousivat kuitenkin seuraavat toiveet:

- ”Että voi puhelimella jättää varauksen ja kirja tulee kotiin ”

- ”On kerran kirkonkylässä lukuhetki pienkodille mahdollisesti uusien kirjojen esittelyä”

- ”Toivoisin että järjestettäisiin sivukylistä kuljetus, tutustuminen kirjastoon”

- ”Uusia kirjoja ikäihmisille”

Eräissä vastuksissa tuli myös esiin alentuneesta liikuntakyvystä tai näkövammasta aiheutuvia 

toiveita. Esimerkiksi Laihian kirjaston sisäänkäynti ja erityisesti sen ulko-ovi koettiin erityisen 
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vaikeakulkuiseksi ja hankalaksi pyörätuolia käyttäville asiakkaille. Kirjastoon toivottiin 

hankittavaksi ”kirjastojen käyttöön kehitettyä lukulaitetta, jonka avulla näkövammainen voisi lukea 

esim. suurikokoisesta hakuteoksesta jonkin sellaisen tarvitsemansa tiedon, jota tietokoneelta ei 

löydy”.

Useissa vastauksissa oltiin tyytyväisiä kunnan tarjoamiin kirjastopalveluihin. Eräs vastaaja kiteytti 

tämän osuvasti: ”Laihian kirjastopalvelut ja tiedotukset toimii hyvin joka niitä vain haluaa”. Iso osa 

toiveista liittyi aineistoon, johon kohdistuvia odotuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 6.

9. Yhteenveto

Monille vastaajille kirjasto on keskeinen kulttuuripalvelu, jota pidetään tärkeänä. Kirjastoa on 

käytetty lapsuudesta asti ja siihen liittyy runsaasti positiivisia muistoja. Vanhuuden myötä käyttö on 

saattanut eräissä tapauksissa vähentyä tai jopa loppua esimerkiksi sairauden takia. Ilahduttavan 

monessa vastauksessa tuli myös esiin se, että ”pitääpä taas pitkästä aikaa käydä kirjastossa”.

Vastaajat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin, kokoelmiin ja henkilökuntaan. 

Tämä on tyypillinen piirre etenkin ikäihmisille; kirjastopalvelujen kehittämiselle ei aseteta suuria 

palveluja vaikka esimerkiksi ajatus kotipalvelusta tuntuu vastaisuudessa kiehtovalta: ” kieltämättä 

mielenkiintoinen palvelumuoto tulevaisuutta ja ikääntymistäni ajatellen”, kuten eräs vastaaja totesi.

Toiveet kohdistuvat ennen muuta eräiden aineistolajien hankintaan. Ikäihmiset arvostavat ennen 

muuta hengellisen kirjallisuuden, sotakirjallisuuden, dekkareiden ja romantiikan tarjoamia 

viihtymis- ja itsensä kehittämismahdollisuuksia.

Kirjaston tulisi jatkossa panostaa enemmän ikäihmisille kohdistuvaan markkinointiin ja 

tiedottamiseen. Paitsi kotiin menevät esitteet, myös esimerkiksi kirjastossa järjestettävät 

kohderyhmälle räätälöidyt esittelyt ovat tärkeitä. Näiden toteuttamista voisi harkita myös yhdessä 

sosiaalitoimen ja eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Tätä näkökohtaa puoltavat paitsi eräissä 

vastauksissa esiin tulleet toiveet, myös huoli siitä että valtaosa kohderyhmästä ei tunne juurikaan 

muita kirjaston tarjoamia palveluja kuin lainaamisen.
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Kotipalvelun kehittäminen on keskeistä, mutta lähtökohtana vastaajilla kuitenkin on pääkirjaston ja 

kirjastoauton palvelujen itsenäiskäyttö. Kotipalveluun ollaan valmiita turvautumaan vasta kun omat 

voimat eivät riitä ja liikkuminen hankaloituu niin, ettei kirjastoon tai kirjastoauton pysäkille ole 

mahdollista mennä omin voimin. Tällöin keskeisiksi palvelumuodoiksi nousevat aineiston 

kuljettaminen ja kirjastonhoitajan lukuvinkkaus. Ajatus ikäihmisille kohdistetusta 

lukuvinkkauksesta, jota kirjasto järjestäisi, voisi kiinnostaa myös kirjastossa asioivia henkilöitä.

22



Lähteet

Ahonen, R. & Mäkinen, E.  ”Kirjat ja lukeminen ovat harrastukseni no:1”: Tutkimus YTY-
kirjastoalueen ikääntyvien kirjastopalveluiden käytöstä ja tarpeista. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: 
Vanhustyön koulutusohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Verkossa 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35386/ahonen_reetta.pdf?sequence=1. 
(23.1.2012).

Esteetön kirjasto. 2006. Kirjastonkäytön saavutettavuuden varmistaminen: työkalupakki.
Opetusministeriö: Helsinki.

Haasio, A. 2007. Viihdettä verkosta. Informaatiotutkimuksen laitos: Tampereen yliopisto. 
Lisensiaatintyö. Painamaton.

Hiltunen, E. 2009. Ikääntyvän väestön kirjastopalvelut Itä-Suomessa. Itä-Suomen lääninhallituksen 
julkaisuja nro 166. Itä-Suomen lääninhallitus: Mikkeli. Verkossa 
http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/644FE9ADC4419F7DC225763F00339C86/$file/Julkaisu_
166.pdf. (17.1.2012). 

Kirjastolaki 904/1998.

Kiviluoto, J. 2006. yhdessä enemmän? Selvitys kirjastoautotoiminnan nykytilanteesta ja 
kuntienvälisen yhteistyön lisämahdollisuuksista Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueella. Lahden 
kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto. Verkossa 
http://kaupunginkirjasto.lahti.fi/kirjastoautoselvitys.pdf. 25.1.2012.

Kupari, L. & Nyysti, L. 2010. Kotona asuvien ikäihmisten palveluiden ja elämänlaadun kartoitus 
Laihian kunnassa. Vaasan ammattikorkeakoulu: sosiaaliala. Opinnäytetyö. Painamaton.

Laihian ikääntymispoliittinen strategia vuoteen 2020. Luonnos. Ei päiväystä. Painamaton.

Lainaajat ikäryhmittäin verrattuna Turun väestöön vuonna 2006. Turun kaupunginkirjaston 
vuosikertomus. Toimintavuosi 2006. Verkossa http://www.turku.fi/public/default.aspx?
contentid=80540. (25.1.2012) 

Opetusministeriö (2009). Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015. Opetusministeriön julkaisuja 
2009:32. Verkossa: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/kirjasto_ohjelma.html?
lang=fi&extra_locale=fi. Luettu 18.1.2012.

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V., & Sjöblom, S. (2006). Kuntalainen - kansalainen : Tutkimus 
kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. Helsinki: : Suomen Kuntaliitto.

Pihlaja, J. 2003. Lahden seudun kirjastojen käyttö. Asiakaskyselyn (2002) tulokset. lahden 
kaupunki. Verkossa http://kaupunginkirjasto.lahti.fi/kirjastokysely2002.htm#taulukko5. 
(25.1.2012).

23

http://kaupunginkirjasto.lahti.fi/kirjastokysely2002.htm#taulukko5
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/kirjasto_ohjelma.html?lang=fi&extra_locale=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/kirjasto_ohjelma.html?lang=fi&extra_locale=fi
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=80540
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=80540
http://kaupunginkirjasto.lahti.fi/kirjastoautoselvitys.pdf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/644FE9ADC4419F7DC225763F00339C86/$file/Julkaisu_166.pdf
http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/644FE9ADC4419F7DC225763F00339C86/$file/Julkaisu_166.pdf
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35386/ahonen_reetta.pdf?sequence=1


Serola, S. & Vakkari, P. 2011. Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa. Tutkimus kirjastojen 
hyödyistä kuntalaisten arkielämässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:21. Verkossa 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM21.pdf. Luettu 
18.1.2012.

TNS Gallup (2008). Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista 2008. TNS Gallup Oy.

Vakkari, Pertti, Yleisten kirjastojen käyttö suomalaisen yhteiskunnan muutoksessa. Kirjastotiede ja 
informatiikka 2 (2): 43—51, 1983.

Vanheneminen ja vanhusten sairaudet. Geriatrian opintopaketti. Gernet. Verkossa 
http://www.gernet.fi/auto/opetus/3.html#3. Luettu 12.1.2012.

Väkiluku sukupuolen mukaan alueittain sekä väestömäärän muutos 31.12.2010. Tilastokeskus 
2012.

24

http://www.gernet.fi/auto/opetus/3.html#3
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM21.pdf.%20Luettu%2018.1.2012
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM21.pdf.%20Luettu%2018.1.2012


Liite 1.

IKÄIHMISTEN KIRJASTON KÄYTTÖ

Laihian kirjasto haluaa kehittää ikäihmisille tarkoitettuja kirjastopalveluja. Siksi toteutamme yhteistyössä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ikäihmisille kohdistetun kyselyn, jonka tulosten perusteella kirjasto 
kehittää palvelutarjontaansa kunnassa. Vaikka ette käyttäisi kirjaston palveluja, palvelujen käytön 
kartoittamisen takia on tärkeää, että vastaatte kyselyyn. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti 
eikä vastaajien tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 40 euron arvoinen lahjakortti laihialaiseen kirjakauppa Kipaan.

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

1. Ikä ____

2. Pohjakoulutus

a. Kansakoulu tai kansalaiskoulu

b. Keskikoulu

c. Ylioppilas

d. Muu

3. Millä alalla toimitte ollessanne työelämässä? (esim. maanviljelijä, rakennusmies, myyjä, kotiäiti) 
_______________________________________________________________

4. Asutteko tällä hetkellä

a. Yksin kotona

b. Yhdessä puolison kanssa kotona

c. Yhdessä lasten kanssa kotona

d. Palvelutalossa

5. Missä kylässä asutte? ______________________________________________

KIRJASTON KÄYTTÖ

6. Käytättekö tällä hetkellä kirjaston palveluja? (ympyröikää haluamanne vaihtoehto)

a. Kyllä

b. Ei 
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7. Jos ette käytä kirjastoa niin miksi ette? (Vastatkaa vain jos vastasitte kysymykseen nro 6 EI. Voitte 
myös ympyröidä useamman vaihtoehdon)

a. Kirjojen lukeminen ei kiinnosta minua

b. Kirjasto on hankalien kulkuyhteyksien päässä

c. Kirjastolla ei ole minulle mitään mielenkiintoista tarjottavaa

d. Minun on hankala päästä kirjastoon terveydellisistä syistä

e. En koe tarvitsevani kirjaston palveluja

f. Muut syyt, mitkä? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Käytättekö kirjastoauton palveluja?

a. Kyllä 

b. Ei 

9. Jos ette käytä kirjastoautoa, niin miksi ette? (Vastatkaa vain jos vastasitte kysymykseen nro 6 EI.  
Voitte ympyröidä myös useamman vaihtoehdon)

a. En tarvitse kirjastoautoa, koska käytän pääkirjastoa

b. En tiedä missä kirjastoauton pysäkit sijaitsevat

c. En tiennyt, että kunnassamme on kirjastoauto

d. Kirjastoauton valikoimat ovat liian suppeat

e. Kirjastoautossa on hankala asioida portaiden yms. esteiden takia

f. Kirjastoauton pysäkkiä ei ole tarpeeksi lähellä

g. Kirjastoauton palvelu on heikkotasoista

KIRJASTOPALVELUJEN TUNTEMUS JA PALVELUN TASO

10. Kirjaston/kirjastoauton asiakaspalvelu on mielestäni

a. Erinomaista

b. Hyvää

c. Tyydyttävää
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d. Välttävää

e. Heikkoa

f. En osaa sanoa

11. Ovatko kirjastoauton palvelut riittävät?

a. Kyllä

b. Ei

12. Kuinka haluaisitte parantaa kirjaston ja kirjastoauton palvelua?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13. Mitkä seuraavista kirjastopalveluista ovat teille tuttuja (olette kuulleet niistä tai käyttäneet niitä)? 
Ympyröikää teille tutut palvelut.

a. Kirjojenja lehtien lainaus

b. Elokuvien (DVD ja VHS) lainaus

c. Musiikin lainaus

d. Sanomalehtien ja aikakauslehtien lukumahdollisuus

e. Äänikirjat

f. Isotekstiset kirjat

g. Mahdollisuus käyttää Internetiä

h. Mikrokorttien lukulaitteet sukututkijoille

i. Kirjaston järjestämät tilaisuudet

14. Mitä seuraavista kirjaston palveluista olette käyttäneet? Ympyröikää käyttämänne palvelut.

a. Kirjojen ja lehtien lainaus

b. Olen käynyt kirjaston järjestämissä tilasuuksissa

c. Olen lainannut musiikkia

d. Olen lainannut VHS- tai DVD-elokuvia

e. Olen lainannut äänikirjoja

f. Olen käyttänyt Internetiä kirjastossa

g. Olen käyttänyt mikrokorttien lukulaitteita
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h. Olen käynyt kirjastossa lukemassa lehtiä

i. Olen lainannut isotekstisiä kirjoja

15. Oletteko tietoinen missä kirjastoauto pysähtyy?

a. Kyllä

b. Ei 

16. Tiedättekö kirjastoauton aikataulun?

a. Kyllä 

b.  Ei

17. Tiedotetaanko kirjaston palveluista tarpeeksi hyvin?

a. Kyllä 

b.  Ei 

18. Mitkä seuraavista ikäihmisille tarkoitetuista palveluista olisivat mielestänne tärkeitä?

a. Kirjasto ryhtyy kuljettamaan ihmisiä pääkirjastoon asioimaan

b. Kirjasto toimittaa asiakkaan haluamat kirjat kotiin 

c. Lisää isotekstisiä kirjoja

d. Lisää äänikirjoja

e. Kunnan kotipalvelu tuo mukanaan kirjaston kirjoja asiakkaalle

19. Käyttekö mieluummin itse kirjastossa tai kirjastoautossa vai haluaisitteko, että teitä kiinnostavat 
kirjat yms. aineisto toimitetaan teille kotiin?

a. Käyn mieluummin kirjastossa/kirjastoautossa

b. Haluaisin, että minua kiinnostavat kirjat yms. aineisto toimitetaan minulle kotiin

20. Mitä palveluja odotatte kirjasto järjestämältä kotiinkuljetukselta/kotipalvelulta?

a. Kirjojen tuontia ja viestiä

b. Kirjaston henkilökunnan lukuvinkkejä

c. Muuta, mitä?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21. Millaista aineistoa haluaisitte lisää kirjastoon? (esim. äänikirjat, sotakirjat, sanomalehdet, DVD-
elokuvat jne.)
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22. Sana on vapaa! Terveisiä, toiveita, risuja ja ruusuja kirjastolle! Voitte myös jatkaa halutessanne 
kääntöpuolelle. 
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