
KYSELYLOMAKE: FSD2683 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2683 ELECTRONIC PUBLICATIONS USER SURVEY 2011

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 samhällsveten-
skapliga dataarkiv.

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

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



Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Arvoisa vastaaja!  

Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, 
ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista. FinELib hankkii keskitetysti 
kansainvälisiä ja kotimaisia elektronisia aineistoja tutkimuksen ja opetuksen tueksi.  

Kysely on suunnattu yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja FinELib-konsortioon kuuluvissa 
tutkimuslaitoksissa työskenteleville tutkijoille. Kyselyn tavoitteena on selvittää, miten tutkijat hakevat 
ja käyttävät tieteellisiä julkaisuja, ja miten elektroniset julkaisut palvelevat tutkijoiden tarpeita. 
Jokaisen vastaus on tärkeä, jotta tulokset antaisivat mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan 
tutkijoiden e-julkaisujen käytöstä. Tulokset auttavat kirjastoja ja tietopalveluja arvioimaan ja 
kehittämään tutkijoille suunnattuja palveluita.  

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien yksityisyyttä kunnioittaen. Yksittäisen vastaajan 
antamat tiedot eivät ole raportoinnissa tunnistettavissa. Tutkimusaineisto arkistoidaan 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.  

Kyselylomake on avoinna 16.10.2011 asti. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia. Kyselyyn 
vastaaminen on mahdollista myös keskeyttää, jolloin vastaukset tallentuvat ja vastaamista voi jatkaa 
myöhemmin.  

Vastaajien kesken arvotaan 100 euron lahjakortti kirjakauppaan. Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätä 
yhteystietosi kyselyn lopuksi erilliselle lomakkeelle. Henkilötietoja ei yhdistetä kyselyssä annettuihin 
vastauksiin.  

Kiitos osallistumisesta!  

Kyselystä antaa lisätietoja FinELib-palveluyksikkö: finelib (at) helsinki.fi  

Ystävällisin terveisin, 
Anu Alaterä,  
Tietoasiantuntija 
Kansalliskirjasto / FinELib 

1.1 Ikä vuosina:   

1.2 Sukupuoli 
 
  Nainen  
  Mies  

1.3 Työskenteletkö... Voit valita useita. 
 
  Yliopistossa  
  Tutkimuslaitoksessa  
  Yliopistollisessa sairaalassa  

  Muussa organisaatioissa, missä?   

Valitse organisaatio, jossa työskentelet. Voit valita useita. 

 

Yliopistot: 
 
  Aalto-yliopisto 
  Hanken Svenska handelhögskolan 
  Helsingin yliopisto 



  Itä-Suomen yliopisto 
  Jyväskylän yliopisto 
  Kuvataideakatemia 
  Lapin yliopisto 
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
  Maanpuolustuskorkeakoulu 
  Oulun yliopisto 
  Sibelius-Akatemia 
  Tampereen teknillinen yliopisto 
  Tampereen yliopisto 
  Teatterikorkeakoulu 
  Turun yliopisto 
  Vaasan yliopisto 
  Åbo Akademi 

Tutkimuslaitokset: 
 
  Eduskunta 
  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
  Eläketurvakeskus 
  Euroopan kemikaalivirasto 
  Geodeettinen laitos 
  Geologian tutkimuskeskus 
  Helsingin kaupungin tietokeskus 
  Ilmatieteen laitos 
  Kansaneläkelaitos 
  Kehitysyhteistyön palvelukeskus 
  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
  Kuluttajatutkimuskeskus 
  Kuntoutussäätiö 
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA 
  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
  Metsäntutkimuslaitos 
  Museovirasto 
  Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Patentti- ja rekisterihallitus 
  Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos 
  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
  Suomen Akatemia 
  Suomen Pankki 
  Suomen ympäristökeskus 
  Säteilyturvakeskus 
  Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 
  VTT 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
  Tilastokeskus 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
  Työterveyslaitos 
  UKK-instituutti 
  Valtion taidemuseo 
  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
  Valtioneuvosto 
  Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 
  Väestöliitto 
  Yleisradio Oy 

Muu, mikä?   

Yliopistolliset sairaalat: 



 
  Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
  Kuopion yliopistollinen sairaala 
  Oulun yliopistollinen sairaala 
  Tampereen yliopistollinen sairaala 
  Turun yliopistollinen keskussairaala 

1.4 Ylin suorittamasi tutkinto 
 
  Ylioppilastutkinto  
  Ammatillinen tutkinto  
  Alempi korkeakoulututkinto  
  Ylempi korkeakoulututkinto  
  Lisensiaatintutkinto tai vastaava  
  Tohtorintutkinto tai vastaava  

  Muu, mikä   

1.5 Ylimmän tutkintosi suoritusvuosi (esim. 2001)   

1.6 Työkokemuksesi tutkijana (aika vuosina) 

 

Suomessa: 
 
  Ei lainkaan  
  Alle vuosi  

  Yli vuosi (merkitse montako vuotta)   

Muualla kuin Suomessa: 
 
  Ei lainkaan  
  Alle vuosi  

  Yli vuosi (merkitse montako vuotta)   

1. 7 Ammattiasemasi? (Valitse parhaiten ammattiasemaasi vastaava vaihtoehto.) 
 
  Professori tai yksikön johtaja  
  Yliopistonlehtori  
  Yliopisto-opettaja  
  Tutkija/erikoistutkija  
  Tutkimus- tai projektipäällikkö  
  Tohtorikoulutettava  
  Tutkimusavustaja  

  Muu, mikä   

1.8 Millä tieteenalalla työskentelet? 
 
  Humanistiset tieteet ja kielitieteet  
  Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet  
  Taloustieteet  
  Lääketiede ja terveystieteet  
  Biotieteet ja maataloustiede  
  Matematiikka ja geotieteet  
  Kemia  
  Teknilliset tieteet  
  Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet  

  Muu, mikä?   

 



1.9 Määrittele tutkimusalasi (esim. kasvintuotannon biologia, bibliometriikka) 

  

1.10 Missä määrin olet saanut rahoitusta tutkimukseen seuraavista lähteistä viimeisen viiden 

vuoden aikana? 
 

2.1 Millaista tutkimusta teet? 
 

2.2 Kuinka suuri osa työajastasi kuluu seuraaviin tehtäviin? 
 

Enimmäkseen Jossain 
määrin

Vähän Ei 
lainkaan

Apuraha 
säätiöltä tai 
rahastolta

Euroopan 
unionin 
tutkimusrahoitus

Ministeriöiden 
tutkimusrahoitus

Suomen 
Akatemian 
rahoitus

TEKES rahoitus

Virkatyö (ei 
erityisrahoitusta)

Yritysrahoitus, 
toimeksiannot

Muu, mikä?

Pääosin Jossain 
määrin

En 
lainkaan

Teoreettinen 
tutkimus

Empiirinen 
tutkimus

Suunnittelu- 
ja 
kehitystyö

Huomattava 
osa

Kohtalainen 
osa

Pieni 
osa

Ei 
kuulu 
työhöni

Uuden tuotteen tai 
tekniikan 
kehittäminen

Tieteellisen 
kirjallisuuden tai 
lähdekirjallisuuden 
lukeminen

Tutkimusaineiston 
keruu ja analyysi 
jne.



2.3 Kuinka monta työhösi liittyvää julkaisua sinulla on kahden viime vuoden aikana ollut 

seuraavissa kategorioissa? 
 

Tieteellisten 
julkaisujen tai 
raporttien 
kirjoittaminen

Tutkimusrahoituksen 
hakeminen

Opetus ja ohjaus

Hallinto

Viranomaistyö

Tieteelliset 
asiantuntijatehtävät 
(esim. 
vertaisarviointi, 
virantäyttölausunnot)

Opetukseen tai 
tutkimukseen liittyvä 
taiteellinen työ

Yliopiston 
yhteiskunnalliset 
palvelutehtävät

Muu, mikä?

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
suomalaisessa 
tieteellisessä lehdessä

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
kansainvälisessä 
tieteellisessä lehdessä

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
suomalaisessa 
konferenssijulkaisussa

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
kansainvälisessä 
konferenssijulkaisussa

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
suomalaisessa 
kokoomateoksessa

Artikkeli 
vertaisarvioidussa 
kansainvälisessä 
kokoomateoksessa

Suomalainen 
tieteellinen 
monografia (kirja)

Kansainvälinen 
tieteellinen 



2.4 Millä kielillä julkaiset? 
 

3.1 Teetkö tutkimus- tai julkaisuyhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa? 
 
  Jatkuvasti  
  Satunnaisesti  
  En lainkaan  

3.2 Arvioi tutkimus- ja julkaisuyhteistyön merkitystä työsi kannalta 
 
  Yhteistyö on tärkeää  
  Yhteistyö on melko tärkeää  
  Yhteistyö ei ole tärkeää  
  En tee tutkimusyhteistyötä  

3.3 Teetkö tutkimus- tai julkaisuyhteistyötä muiden kuin oman tieteenalasi tutkijoiden 

kanssa? 
 
  Jatkuvasti  
  Satunnaisesti  
  En lainkaan  

monografia (kirja)

Tutkimusraportti / 
working papers

Artikkeli oppi- tai 
käsikirjassa

Tekninen manuaali

Artikkeli 
suomalaisessa 
ammattilehdessä tai 
yleistiede- tai 
taidelehdessä

Artikkeli 
kansainvälisessä 
ammattilehdessä tai 
yleistiede- tai 
taidelehdessä

Artikkeli sanoma- tai 
aikakauslehdessä

Patentti

Blogi, wikiartikkeli tai 
muu 
vuorovaikutteinen 
verkkojulkaisu

Pääosin Jonkin 
verran

En 
lainkaan

Suomi

Ruotsi

Englanti

Muu kieli, 
mikä?



3.4 Missä määrin sinulla on tutkimus- tai julkaisuyhteistyötä muiden kuin oman 

organisaatiosi tutkijoiden kanssa?  

 

Suomessa: 
 

Muualla kuin Suomessa: 
 

3.5 Arvioi kansainvälisen yhteistyön merkitystä työsi kannalta 
 
  Yhteistyö on tärkeää  
  Yhteistyö on melko tärkeää  
  Yhteistyö ei ole tärkeää  
  En tee kansainvälistä yhteistyötä  

4.1 Kuinka suuri osa käyttämistäsi tieteellisistä julkaisuista on saatavilla elektronisessa 

muodossa? 
 
  Kaikki on saatavilla elektronisessa muodossa  
  Suurin osa on saatavilla elektronisessa muodossa  
  Noin puolet on saatavilla elektronisessa muodossa  

Jatkuvasti Satunnaisesti Ei 
lainkaan

Yliopistot

Tutkimuslaitokset

Yliopistolliset 
sairaalat

Julkisen sektorin 
organisaatiot

Yksityisen 
sektorin 
organisaatiot

Kolmannen 
sektorin 
organisaatiot 
(esim. järjestöt)

Muu, mikä?

Jatkuvasti Satunnaisesti Ei 
lainkaan

Yliopistot

Tutkimuslaitokset

Yliopistolliset 
sairaalat

Julkisen sektorin 
organisaatiot

Yksityisen 
sektorin 
organisaatiot

Kolmannen 
sektorin 
organisaatiot 
(esim. järjestöt)

Muu, mikä?



  Merkittävä osa on saatavilla ainoastaan painetussa muodossa  
  Lähes kaikki on saatavilla ainoastaan painetussa muodossa  

4.2 Mitä tarvitsemiasi julkaisuja et saa elektronisessa muodossa? 

4.3 Kuinka usein luet seuraavia julkaisuja? Arvioi julkaisutyypeittäin. 
 

4.4 Miten luet seuraavia julkaisuja? Voit valita useita. 
 

Päivittäin Viikoittain Kerran 
kuukaudessa 

tai 
harvemmin

En 
lainkaan

Vertaisarvioidut 
suomalaiset 
tieteelliset 
lehtiartikkelit

Vertaisarvioidut 
kansainväliset 
tieteelliset 
lehtiartikkelit

Vertaisarvioidut 
konferenssijulkaisut

Vertaisarvioidut 
artikkelit 
kokoomateoksessa

Tieteelliset 
monografiat (kirjat)

Tutkimusraportit / 
working papers

Käsikirjat tai 
hakuteokset

Standardit

Lainsäädäntö

Tilastot

Muu, mikä?

Tietokoneelta Mobiililaitteesta 
(esim. iPad, e-
kirjalukija)

Painettuna 
tai 

kopioituna

Tulostettuna

Tieteelliset 
lehtiartikkelit

Tieteelliset 
monografiat 
(kirjat)

Käsikirjat tai 
hakuteokset



4.5 Minkä ikäisiä julkaisuja käytät työssäsi? 
 

4.6 Luetko muiden kuin oman tieteenalasi julkaisuja? 
 
  Paljon  
  Jonkin verran  
  Vähän  
  En lainkaan  

5.1 Mistä aloitat tiedonhaun? Valitse ne kolme, joita käytät eniten. 
 
  Oman organisaation kirjaston kotisivu tai tiedonhakuportaali (esim. Nelli-portaali)  
  Toisen organisaation kotisivu tai tiedonhakuportaali  
  Viittaustietokanta (esim. ISI Web of Science, Scopus)  
  Kustantajan tai välittäjän e-aineistotietokannat (esim. Elsevier ScienceDirect, EbscoHost)  
  Lehden oma arkisto tai verkkosivut  
  Kirjoittajan tai tutkimusryhmien kotisivut  
  Google tai muu hakukone  
  Verkkokirjakauppa (esim. Amazon)  
  Uutuusvalvonta ja -seuranta keskeisissä tietokannoissa tai lehdissä  
  RSS-syötteet  
  Sosiaalinen media (blogit, sosiaaliset kirjanmerkit, Twitter, Facebook tms.)  
  Kysyn kollegalta  

  Muu, mikä?   

5.2 Mistä lähteistä tai minkä kanavien kautta saat tarvitsemasi tiedon? 
 

Paljon Jonkin 
verran

En 
lainkaan

Alle 
vuoden 
vanhoja

2-5 vuotta 
vanhoja

6-10 
vuotta 
vanhoja

Yli 10 
vuotta 
vanhoja

Yli 20 
vuotta 
vanhoja

Jatkuvasti Satunnaisesti En 
koskaan

Hakusanahaulla e-
aineistoista

Lähdeviitteiden kautta 
elektronisista 
tietokannoista tai 
julkaisuista

Selailemalla painettuja 
aineistoja

Selailemalla 



6.1  

a) Onko tutkimusprojekteissa, joissa olet ollut mukana viimeisen kahden vuoden aikana, 

käytetty tutkimusrahoitusta elektronisten aineistojen hankintaan? 
 
  Kyllä  
  Ei  
  En osaa sanoa  

b) Mikäli projektirahoituksella hankitaan elektronisia julkaisuja, ovatko hankitut julkaisut 
 
  Yksittäisen tutkijan käytettävissä  
  Tutkimusryhmän käytettävissä  
  Koko organisaation (esim. yliopisto/tutkimuslaitos) käytettävissä  
  En osaa sanoa  

6.2 Miten käyttämiesi tieteellisten julkaisujen hankinta kustannetaan? 
 

6.3 Mitä elektronisia julkaisuja toivot työpaikkasi hankkivan? 

elektronisia aineistoja

Tutkimusryhmän 
arkistosta

Kollegalta saadun 
vinkin perusteella

Saan julkaisuja 
suoraan kollegalta

Kirjaston/tietopalvelun 
henkilökunnan 
avustuksella

Sähköpostitiedotteiden 
kautta

RSS-syötteiden kautta

Muulla tavalla, miten?

Jatkuvasti Satunnaisesti En 
koskaan

Käytän oman 
organisaationi 
(esim. kirjaston) 
kautta 
hankittuja, 
minulle 
maksuttomia 
julkaisuja

Ostan julkaisuja 
tutkimusprojektin 
rahoilla

Ostan julkaisuja 
omalla rahalla

Saan julkaisuja 
toisen 
organisaation 
tutkijalta

Muu, mikä?



7.1 Mitä ongelmia olet kohdannut elektronisten aineistojen käytössä? Kerro esimerkkejä. 

7.2 Mitä apua tai tukea toivot oman organisaatiosi kirjastolta / tietopalvelulta? Valitse kolme 

tärkeintä. 
 
  Yleistä tiedonhaun opetusta  
  Lisää tietoa käytettävissä olevista aineistoista  
  Portaalien, hakukoneiden tai tiedonhaun käyttöliittymien käyttäjäkoulutusta  
  Kirjaston tarjoamia laitteita (esim. e-lukulaite)  
  Laitteiden käyttäjäkoulutusta  
  Tiedonhankintaa koskevaa opetusmateriaalia  
  Informaatikon tarjoamaa tietopalvelua  
  Informaatikon tarjoamaa viittausanalyysipalvelua  
  Tiedotusta kirjaston tarjoamista palveluista  
  Tukea julkaisemiseen  

  Muuta, mitä?   

7.3 Jos olet työskennellyt tutkijana myös muualla kuin Suomessa, vertaile kokemuksiasi 

kirjastopalveluista. 

Voit itse valita maan, jonka kirjastopalveluihin haluat verrata nykyisen työpaikkasi kautta 

saatavia kirjastopalveluita. Ilmoita kyseinen maa alla olevassa tekstikentässä. 

 

  
 

 
 

Vertailukohteeksi valitsemani maa on:

Parempi Samantasoinen Huonompi En 
osaa 
sanoa

Työpaikassani 
Suomessa 
tieteellisten 
julkaisujen 
(painetut ja 
elektroniset) 
saatavuus on

Työpaikassani 
Suomessa 
elektronisten 
julkaisujen 
saatavuus on

Työpaikassani 
Suomessa 
kirjaston tuki 
tiedonhaulle on



8 Muita kommentteja tai palautetta. 

Työpaikassani 
Suomessa 
käyttäjäkoulutus 
on


