
KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM-
MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT

QUESTIONNAIRE: FSD2875 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2005: FINNISH

UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Kansallinen Elektroninen kirjasto FinELib-

käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2005 

[...] = merkityt ovat kyselyssä olleet alasvetovalikkoja 

 

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib hankkii kansainvälisiä ja kotimaisia 

elektronisia lehtiä, tietokantoja ja muita verkkopalveluita suomalaisten yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen käyttöön. FinELibin 

toiminnan tavoitteena on Suomen tutkimus-, oppimis- ja koulutusedellytysten 

parantaminen sekä tutkimuksen kilpailukyvyn lisääminen. 

 

VASTAAMALLA TÄHÄN KYSELYYN ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN 

KÄYTÖSTÄ VAIKUTAT OMIEN TYÖSKENTELYOLOSUHTEITTESI 

KEHITTÄMISEEN! 
 

Lomakkeen täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Vastauksesi käsitellään 

luottamuksellisesti. 

Vastausaika on 18.4.-1.5.2005. 

 

HUOM! Evästeet (cookies) on sallittava kyselylomakkeen täyttämistä varten. Katso 

ohjeet täältä. 

 

Taustatietoja  

Huom! Kysymyksiin 1.- 6. vastaaminen on pakollista. 

1. Sukupuoli 

 

2. Ikä [18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 55+] 

 

3. Mitä ammattikorkeakoulua edustat? 

 

4. Mihin opiskelija- tai työntekijäryhmään lähinnä kuulut? [1-3 vuoden 

ammattikorkeakouluopiskelija, yli 3 vuoden ammattikorkeakouluopiskelija, jatko-

opiskelija, lehtori/opettaja, kirjastohenkilökunta, muu henkilökunta, aikuisopiskelija, 

kirjaston paikallisasiakas] 

 

5. Mitä tieteen- tai koulutusalaa edustat? [humanistinen ja opetusala, kulttuuriala, 

luonnonvara-ala, tekniikan ja liikenteen ala, hallinnon ja kaupan ala, matkailu- 

ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala, monitieteellinen] 

 

Tieteen / koulutusalasi nimi: 

 

Huom! Jos olet perustutkinto-opiskelija, siirry nyt kysymykseen 13. 

Jos olet jatko-opiskelija tai teet tutkimusta, jatka seuraavista kysymyksistä eteenpäin. 

http://ok.helsinki.fi/?page=165


 

Tutkimus  

 

6. Mikä on tutkimusalasi? 

(esim. kulttuurimaantiede, aatehistoria, geriatria, hiukkasfysiikka, tietojärjestelmätiede) 

 

7. Teen etupäässä [perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta] 

 

8. Tutkimusalani on uusi ja vakiinnuttaa asemaansa tieteenalallani? [kyllä, ei, en osaa 

sanoa] 

 

9. Missä määrin tutkimusalallasi vallitsee yhteisymmärrys merkittävimmistä 

tutkimuskohteista ja -teorioista? [suuressa määrin, melko suuressa määrin, melko 

rajallisesti, ei lainkaan, en osaa sanoa] 

 

10. Teen tutkimusta [pääosin yksin, löyhässä tutkimusryhmässä, kiinteässä 

tutkimusryhmässä] 

 

11. Käytän työssäni julkaisuja [pääosin omalta tieteenalaltani, jossain määrin myös 

muilta tieteenaloilta, etupäässä usealta tieteenalalta] 

 

12. Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? 

 Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan 

Tieteellinen monografia 

Referoitu aikakauslehtiartikkeli 

Referoitu konferenssiartikkeli 

Oppi- tai käsikirja 

Tekninen manuaali 
 



 

Yleistä elektronisten lehtien ja tietokantojen käytöstä  

 

13. Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? [käytän 

ainoastaan tai lähes ainoastaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja, käytän 

enimmäkseen elektronisia aineistoja, käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja 

yhtä paljon, käytän enimmäkseen painettuja aineistoja, en käytä lainkaan elektronisessa 

muodossa olevia aineistoja] 

 

14. Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen 

versio? [kyllä, en] 

 

Syy: 



 

Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai 

opiskelusi kannalta niitä pidät?  

15. ELEKTRONISET LEHDET 

 
Erittäin 

tärkeä 
Tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

En 

käytä 

a) ABI INFORM: PROQUEST DIRECT 

Talous-, käyttäytymis-, luonnon-, liikunta-, 

lääke- ja 

yhteiskuntatieteet, tietotekniikka 

b) ACM DIGITAL LIBRARY 

Tietojenkäsittely 

c) ACS PUBLICATIONS 

Kemia 

d) EBSCOHOST:Academic Search Elite / 

Premier, 

Business Source Elite / Premier, Econlit, ATLA 

/ ATLAS, 

Masterfile Elite / Premier, World Magazine 

Bank 

Humanistiset ja yhteiskuntatieteet 

e) ELSEVIER: Science Direct 

Luonnon-, lääke-, insinööri-, talous-, maatalous-

, ympäristö-, 

yhteiskunta-, taide- ja humanistiset tieteet 

f) IEEE / IEE-IEL ONLINE 

Tekniikka 

g) IIMP - International Index to Music 

Periodicals 
Musiikkitieteet 

h) MCB: Emerald Library 

Johtaminen, tekniikka, talous- ja 

yhteiskuntatieteet 

i) Nature 

Lääke- ja luonnontieteet 

j) OVID:Medline, Cinahl, Evidence Based 

Medicine Reviews, 

Clinical Evidence,Ovid Biomedical Collections, 

Mental Health 

Collection, Ovid Nursing Collection, Ovid 

Nursing Collection 2 



Terveys-, hoito- ja eläinlääketiede 

k) PsycArticles 

Yli 50 psykologian alan lehteä 

l) SAGE 

Viestintä- ja yhteiskuntatieteet, politiikan 

tutkimus, sosiologia, kriminologia 

m) Source OECD 

OECD:n julkaisemia taloutta koskevia kirjoja, 

lehtiä ja tilastoja 

n) Springer Verlag: SpringerLink 

Luonnon- ja lääketieteet, tekniikka 
 



 

Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai 

opiskelusi kannalta niitä pidät?  

16. VIITETIETOKANNAT 

 
Erittäin 

tärkeä 
Tärkeä 

Ei 

kovin 

tärkeä 

En 

käytä 

a) Compendex & EI Village 2: Compendex, 

Engineering Village 2, PaperVillage 2, ChemVillage 

Tekniikka 

b) Cambridge Scientific Abstracts (CSA): mm. 

PsycInfo, ARTbibliographies Modern 

Maatalous-, metsätalous-, ympäristö-, materiaali-, 

lääke- ja kielitieteet,tietojenkäsittely,sosiologia jne. 

c) Design and Applied Arts Index (DAAI) 

Muotoilu ja käsityö 

d) ETDEWEB 

IEA:n bibliografinen tietokanta, historiallinen 

tiedosto ja kokotekstiraportteja sekä tietokannassa 

olevat linkit alkuperäisaineistoon 

e) Global Books in Print 

tiedot englanniksi julkaistuista kirjoista, videoista ja 

äänitteistä 

f) Helecon: FINP, MIX ja SCIMA 

Taloustieteet 

g) PCI - Periodicals Contents Index 

Erityisaloja, humanistiset, kulttuuri-, taide- ja 

yhteiskuntatieteet 

h) Philosopher's Index 

Filosofian alan viitetietokanta, viitteitä vuodesta 1940 

alkaen 

i) Silver Platter: BA, BA / RRM, BIOSIS, CAB, 

INSPEC, FIAF, Wilson Art 

Biologia, luonnontieteet, tekniikka ja elokuva-ala 

j) Tenttu 

Viitteet TKK:n kirjoista, lehdistä, artikkeleista, 

diplomi- ja lisensiaattitöistä sekä tutkimus-, julkaisu- 

ja asiantuntijarekisterit 

k) UlrichsWeb 

Viitetietoja lehdistä, konferenssijulkaisuista, 

tieteellisistä monografiasarjoista jne. 
 



 

Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai 

opiskelusi kannalta niitä pidät?  

17. HAKUTEOKSET 

 
Erittäin 

tärkeä 
Tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

En 

käytä 

a) AMICO 

Kuvatietokanta, jossa on yli 100 000 teosta 

(maalauksia, veistoksia, piirroksia, tekstiileitä, 

koruja, kirjoja ym.) taiteen alalta 

b) EDILEX 

Suomen lainsäädäntö 

c) Grove Dictionary Art 

Taidealojen hakuteos 

d) Grove Dictionary of Music and Musicians 

Musiikin hakuteos 

e) Kansallisbiografia 

Elämänkertoja 

f) LRC 

Kirjallisuusaiheisia hakuteoksia, kirjasarjoja 

ja kirjallisuuden alan lehtiartikkeleita 

g) Oxford English Dictionary 

Sanakirja 

h) Oxford Reference Online 

Sanakirjoja ja hakuteoksia 

i) Tilastokeskuksen tietokannat 

Suomen tilastollinen vuosikirja, tilastollisia 

aikasarjoja Suomen kunnista, suhdanne- ja 

taloustilastoja aikasarjoina 

j) WSOY Yritysonline 

Taloustiede ja oikeustiede 
 



 

Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai 

opiskelusi kannalta niitä pidät?  

18. ELEKTRONISET KIRJAT JA VIITTEIDEN HALLINTA 

 
Erittäin 

tärkeä 
Tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

En 

käytä 

a) Ebrary 

Talous-, humanistiset- , sosiaali- ja 

käyttäytymistieteet ja tietotekniikka 

b) Ellibs 

Kirjasto-ohjelmisto 

c) Knovel 

E-kirjoja kemian, biologian, tekniikan, 

elintarviketieteiden ja terveyden aloilta 

d) RefWorks 

Viitteiden hallinta 

e) Safari 

IT-alan e-kirjoja 

f) Springer: Lecture Notes in Computer 

Science 
Kirjasarja tietojenkäsittelytieteestä 

 



 

FinELib-aineistojen tunnettavuus  

 

Jos olet käyttänyt FinELib-aineistoja, hyppää seuraavan kysymyksen yli ja jatka 

eteenpäin kysymyksestä 20. 

Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, vastaa seuraavaan kysymykseen ja siirry sen 

jälkeen kysymykseen 26. 

 

19. Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? 

 
En ole tiennyt aineistoista 

 
En tarvitse aineistoja 

 
En tunne elektronisten lehtien ja tietokantojen sisältöä 

 
Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää aineistoja 

 
Käytän muita tiedonlähteitä ja palveluita 

 
Teetän tiedonhaut muilla 

Muu syy, mikä? 

 

Siirry nyt kohtaan 26. 

 

20. Milloin olet alkanut käyttää FinELib-aineistoja? [1997-1999, 2000-2002, 2003-2004, 

2005] 

 

21. Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-aineistoista? 

 
Kirjaston tiedotteista 

 
Kirjaston kotisivuilta 

 
Kirjaston koulutustilaisuudessa 

 
Kollegoilta 

 
Opiskelijoilta 

 
Opettajilta 

 
Lehdistä, radiosta tai TV:stä 

Muualta, mistä? 



 

FinELib-aineistojen käyttö 

22. Kuinka usein käytät FinELib-aineistoja? [päivittäin, useita kertoja viikossa, kerran 

viikossa, joitakin kertoja kuukaudessa, harvemmin] 

 

23. Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? 

 
Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla 

 
Kirjastossa (ammattikorkeakoulun / oppilaitoksen kirjasto, yleinen kirjasto) 

 
Atk- tai mikroluokassa 

 
Kotona 

 
Etäpisteessä 

 

24. Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? 

 
Oman alani seurantaan 

 
Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun 

 
Yksittäiseen työhön tai opiskeluun liittyvän ongelmatilanteen ratkaisuun 

 
Opetusta ja ohjausta koskevaan tiedonhakuun 

 
Opetusmateriaalin tekoon 

 
Opiskelua koskevaan tiedonhakuun 

 
Opinnäytteiden tekoon 

 
Konsultointipyyntöön vastaamiseen 

Muuhun, mihin? 

 

25. Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-

aineistoista? 

 Tärkeä Melko_tärkeä En_käytä 

a) Selailemalla alani ydinlehtiä 

b) Julkaisujen lähdeluettelosta ketjuttamalla 

(lumipallomenetelmällä) 

c) Hakusanahaulla viitetietokannoista 

d) Hakusanahaulla elektronisten lehtien 

kokotekstitietokannoista 

e) Sähköpostitse tulevien uutuusilmoitusten kautta 

f) Kollegojen ja muiden henkilöiden kautta 
 

Muulla tavoin, miten? 



 

Käyttökokemus  

26. Löytyykö FinELib-aineistotarjonnasta mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja? 

[erittäin hyvin, hyvin, jonkin verran, huonosti, ei lainkaan] 

 

27. Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib-aineistojen piiriin? 

Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8 siten, että 

1 on tärkein ja 8 on vähiten tärkeä. Käytä kutakin numeroa vain kerran. 

 1 - 8 

Kotimaisia tieteellisiä lehtiä 

Kotimaisia viitetietokantoja 

Sanakirjoja, sanastoja 

Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä 

Ulkomaisia viitetietokantoja 

Asia- eli faktatietokantoja 

(numerotietoja, tilastoja, luetteloita) 

Ammattikorkeakoulujen elektronisia 

julkaisuja 

(opinnäytteet, muut julkaisut) 

E-kirjoja 
 

Jos muuta, mitä? 



 

28. FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat 

mielestäni 

 
En tunne riittävästi FinELib-aineistoja 

 
Aineistojen pysyvyys epäilyttää (palvelun sisällön muuttuminen, lehtien 

lakkautukset, siirrot tms.) 

 
Oman alani aineistojen niukkuus 

 
Tietotekniset ongelmat 

 
Aineistojen tulostamiseen liittyvät ongelmat 

 
Ruudulta lukemisen hankaluus 

 
Aineistojen hankalakäyttöisyys (esim. erilaiset käyttöliittymät) 

 
Omien käyttötaitojen puutteellisuus 

 
Tiedonhakujärjestelmien puutteet 

Muu, mikä? 

 
 

29. Mitä FinELib-aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tunnet tarvitsevasi? 

 
En mitään 

 
Aineisto- ja tietokantakohtainen koulutus 

 
Tieteenalakohtainen koulutus 

 
Tiedonhaun koulutus 

 
Tietosisällöistä tiedottamista 

 
Tietotekniikkaan liittyvää koulutusta (Adobe Reader-ohjelman asentaminen, 

selainmääritykset tms.) 

Muuta, mitä? 



 

Käyttökokemus  

30. Miten kollegasi käyttävät FinELib-aineistoja (käyttö omassa yhteisössä)? [paljon, 

melko paljon, jonkin verran, vähän, ei käytetä, en osaa sanoa] 

 

31. Miten kollegasi suhtautuvat FinELib-aineistoihin (arvostus omassa yhteisössä)? 

[erittäin tärkeä, tärkeä, melko tärkeä, arvostus heikkoa, ei osata käyttää, tunnetaan 

huonosti, ei ole keskusteltu] 

 

32. Arviosi tulevasta FinELib-palvelujen käytöstä? [kasvaa merkittävästi, kasvaa jonkin 

verran, pysyy ennallaan, vähenee jonkin verran, loppuu lähes kokonaan] 

 

33. Mitkä ovat mielestäsi FinELib-aineistojen suurimmat vahvuudet? 

 
Aineistojen tarjonta 

 
Tiedotus 

 
Aineistojen saatavuus 

 
Aineistojen käytettävyys 

 
Multimediaominaisuudet 

Muu, mikä? 

 

34. Mitkä ovat FinELib-aineistojen suurimmat heikkoudet? 

 
Aineistojen tarjonta 

 
Tiedotus 

 
Aineistojen saatavuus 

 
Aineistojen käytettävyys 

 
Yhteysongelmat 

 
Multimediaominaisuudet 

Muu, mikä? 

 

35. Kuinka tyytyväinen olet FinELib-aineistoihin? [erittäin tyytyväinen, melko 

tyytyväinen, melko tyytymätön, erittäin tyytymätön, en osaa sanoa] 



 

Palaute  

 

36. Palautetta FinELib-palvelujen kehittäjille / lisäkommentit 

 

 

Tietojen lähetys 

 

 

Kiitos vastauksistasi ja osallistumisestasi FinELibin palvelujen kehittämiseen! 
 


