
KYSELYLOMAKE: FSD2869 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLEI-
SET KIRJASTOT

QUESTIONNAIRE: FSD2869 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH

PUBLIC LIBRARIES

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/



YLEISET KIRJASTOT

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn tuloksia käytetään apuna, kun tehdään päätöksiä 
elektronisten aineistojen hankinnoista.  
 
Elektronisilla aineistoilla tarkoitetaan tässä kyselyssä kaikkia 
* elektronisia lehtiä 
* e-kirjoja 
* sanakirjoja 
* hakuteoksia 
* viitetietokantoja jne. 
joita sinun on mahdollista käyttää yleisen kirjaston verkossa tai sen kautta. 
 
Kyselystä vastaa Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan 
FinELibin verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.kansalliskirjasto.fi/finelib Myös oma kirjastosi voi julkaista kyselyn tulokset esim. verkkosivuillaan.  
 
VASTAAMALLA TÄHÄN KYSELYYN VOIT VAIKUTTAA KIRJASTOPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN!  
 
Lomakkeen täyttäminen kestää noin 10-15 minuuttia. 
 
Vastausaika on 30.4.2007 asti. 
 
HUOM! Evästeet (cookies) on sallittava kyselylomakkeen täyttämistä varten. Katso ohjeet täältä. 
 

1. Taustatietoja 

Vastauksesi käsittely edellyttää taustatietoja koskeviin kysymyksiin vastaamista. 
Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. 

1.1 Sukupuoli  

 
 

1.2 Ikä  

 
 

1.3 Koulutus  
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1.4 Mihin henkilöryhmään lähinnä kuulut?  

 
 

 

2. Elektronisten aineistojen käyttö ja saatavuus 

2.1 Missä määrin yleensä käytät elektronisia ja / tai painettuja aineistoja kirjastossasi tai sen välityksellä?  

 
 
 
2.2 Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot?  
 Kyllä En En osaa sanoa

Painetut lehdet 

Painetut kirjat 

Painetut hakuteokset 

Painetut sanakirjat 
 

Perustelut? 

 
 
2.3 Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja?  

 
Päivittäin Useita kertoja 

viikossa
Kerran viikossa Joitakin kertoja 

kuukaudessa
Harvemmin En käytä

Elektronisia lehtiä 

E-kirjoja 

Hakuteoksia 

Sanakirjoja 

Viitetietokantoja 
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Asia- eli faktatietokantoja (esim. 
numerotietoja) 

 

2.4 Kuinka usein käytät elektronisia aineistoja muualla kuin yleisessä kirjastossa tai sen kautta?  

 
 

2.5 Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia 
aineistoja)?  

 Aleksi 
 Alex författarlexikon 

 Sanoma Osakeyhtiön lehdet (HS, IS, Taloussanomat) 
 Artikelsök 

 Encyclopedia Britannica Online 

 Ebsco (MasterFile Elite tai Premier, World Magazine Bank) 
 Ellibs e-kirjat 
 Finnbooks 

 Gale (Biography Resource Center, Contemporary Authors, Science Resource Center) 
 Global Books in Print 
 Grove Dictionary of Art 
 Grove Dictionary of Music 

 Helecon (FINP, MIX) 
 International Who's who 

 Kansallisbiografia 

 Medic 

 Mediearkivet 
 Nationalencyclopedin 

 NetMOT Sanakirjasto (+ Kielitoimiston sanakirja) 
 PressDisplay 

 PressText 
 RT-kortisto 

 SFS-standardit 
 Siirtolaisrekisteri 
 Suomen laki -online 

 Suomen Media-arkisto 
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 Talentum lehtiarkisto 

 Tilastokeskus (ml. Suomen tilastollinen vuosikirja) 
 Terveysportti 
 Ulrichsweb 

 WorldCat 
 WSOY (YritysOnline, Juridiikka Online)

 
Muut, mitkä?  

 

 
2.6 Löytyykö yleisen kirjaston elektronisten aineistojen tarjonnasta mielestäsi tarvitsemiasi aineistoja?  

 
 

2.7 Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä:  
 Kotimaisia lehtiä 

 Kotimaisia viitetietokantoja 

 Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja 

 Ulkomaisia lehtiä 

 Ulkomaisia viitetietokantoja 

 Asia- eli faktatietokantoja (esim. numerotietoja, tilastoja, luetteloita) 
 Yliopistojen elektronisia julkaisuja (väitöskirjat, opinnäytteet, muut julkaisut) 
 E-kirjoja

 
Muuta, mitä?  

 

2.8 Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan käytettäväksi omassa kirjastossasi: 

 

2.9 Kuinka tyytyväinen olet kirjastosi tarjoamiin elektronisiin aineistoihin?  

 
 

2.10 Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat yleisen kirjaston verkkosivujen kautta?  
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2.11 Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni  

 En tunne riittävästi elektronisia aineistoja 

 En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja 

 Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia 

 Aineistoja on hankala käyttää (esim. erilaiset käyttöliittymät) 
 Aineistojen pysyvyys epäilyttää (palvelun sisällön muuttuminen, lehtien lakkautukset, siirrot yms.) 
 Tarvitsemiani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla 

 Ruudulta on hankala lukea 

 Tietotekniset ongelmat 
 Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia

 

Kommentteja ongelmista: 

 

2.12 Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä:  
 Kirjaston tiedotteista 

 Kirjaston kotisivuilta 

 Kirjaston henkilökunnalta henkilökohtaisesti 
 Kirjaston koulutustilaisuuksista 

 Työtovereilta 

 Ystäviltä, sukulaisilta
 
Jos muualta, mistä?  

 

2.13 Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset?  
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 Eri aineistojen esittelyä 

 Yleistä tiedonhaun koulutusta 

 Tietosisällöistä tiedottamista 

 Tietotekniikkaan liittyvää koulutusta 

 En tarvitse koulutusta
 
 
2.14 Arvioi, montako paperimuodossa olevaa kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana?  

Kaunokirjoja, kappalemäärä:  
kpl 

Tietokirjoja, kappalemäärä:  
kpl 

 

3. Viimeisin elektronisen aineiston käyttökokemus 

3.1 Minkä tyyppistä elektronista aineistoa käytit viimeksi?  

 
 

3.2 Minkä nimistä elektronista aineistoa käytit viimeksi? 

 

3.3 Missä käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa?  

 
 
Jos muualla, missä?  

 

3.4 Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa?  
 Työhön 

 Opiskeluun 

 Harrastuksiin 

 Arjen tarpeisiin
 
Muuhun, mihin?  
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3.5 Miten löysit mainitsemasi aineiston?  

 
 
Jos omatoimisesti hakemalla; mistä? (esim. millä hakukoneella) 
Jos muulla tavoin, miten?  

 

 

4. Nelli-portaalin käyttö 

4.1 Kuinka usein käytät Nelli-tiedonhakuportaalia?  

 
 
 
Jos Nelli-portaali ei ole käytettävissäsi, voit siirtyä kohtaan 5. 
 
4.2 Onko Nelli-portaali mielestäsi:  

 
Samaa mieltä Jossain määrin 

samaa mieltä
Jossain määrin 

eri mieltä
Eri mieltä

Keskeinen tiedonhaun väline 

Helppokäyttöinen 
 

4.3 Mihin käytät Nelliä?  
 Elektronisten kirjojen hakuun (kokotekstejä) 
 Elektronisten lehtiartikkelien hakuun (kokotekstejä) 
 Painettujen kirjojen ja lehtien hakuun kirjastoluetteloista 

 Muiden verkkopalveluiden hakuun (esim. sanakirjojen, web-arkistojen, web-sivustojen)
 

4.4 Mihin käytät OmaNelliä: 
(OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa)  
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 Oman tietokantalistan tekoon (omat pikahakuryhmät) 
 Oman lehtilistan tekoon (omat lehdet) 
 Omien viitteiden ja artikkeleiden tallentamiseen e-kirjahyllyyn 

 Uutuusvahtien tekoon 

 En käytä OmaNelliä/OmaNelli ei ole käytettävissä
 

4.5 Millaisia uudistuksia haluaisit Nelliin? 

 

 

5. Palaute 

5.1 Palautetta kirjastolle 

 

Arvonta 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 25 Kansalliskirjaston lahjoittamaa kirjapalkintoa. Voittajien nimet julkistetaan FinELibin verkkosivuilla 
toukokuun alussa osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/finelib/. Voittajiin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti. Kaikkien arvontaan osallistuvien 
henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti ja ne poistetaan kyselyjärjestelmästä arvonnan jälkeen.  
 
Jos haluat osallistua arvontaan, anna yhteystietosi seuraavaksi: 

Nimi:

Postiosoite:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Tietojen lähetys 
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