
KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT-
KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT

QUESTIONNAIRE: FSD2870 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH

RESEARCH INSTITUTES

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/



TUTKIMUSLAITOS

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely tutkimuslaitoksille 2007  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä tutkimuslaitoksissa ja muissa asiantuntijaorganisaatioissa. 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 organisaatiosi kirjasto/tietopalvelu on hankkinut käyttöösi ja joita sinun on mahdollista käyttää oman organisaatiosi verkossa.  
 
Kyselystä vastaa Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan 
FinELibin verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.kansalliskirjasto.fi/finelib Myös oman organisaatiosi tietopalvelu/kirjasto voi julkaista kyselyn tulokset esim. verkkosivuillaan. 
 
VASTAAMALLA TÄHÄN KYSELYYN VOIT PARANTAA OMIA TYÖSKENTELYOLOSUHTEITASI! 
 
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. 

1.0 Mitä organisaatiota edustat?  

 
 

1.1 Sukupuoli  

 
 

1.2 Ikä  
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1.3 Mihin henkilöstöryhmään lähinnä kuulut?  

 
 

1.4 Mitä opintoalaa edustat?  

 
 

 

2. Elektronisten aineistojen käyttö ja saatavuus 

2.1 Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi?  

 
 
 
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 tietopalvelusi / kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja?  

 
Päivittäin Useita kertoja 

viikossa
Kerran viikossa Joitakin kertoja 

kuukaudessa
Harvemmin En käytä

Elektronisia lehtiä 

E-kirjoja 

Hakuteoksia 
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Sanakirjoja 

Viitetietokantoja 

Asia- eli faktatietokantoja (esim. 
numerotietoja) 

 

2.4 Nimeä elektronisia aineistoja, joita käytät eniten työssäsi: 

 

 
2.5 Löytyykö organisaatiosi tarjoamista elektronisista aineistoista mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja?  

 
 

2.6 Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman organisaatiosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme 
tärkeintä:  

 Kotimaisia tieteellisiä lehtiä 

 Kotimaisia viitetietokantoja 

 Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja 

 Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä 

 Ulkomaisia viitetietokantoja 

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

 
Muuta, mitä?  

 

2.7 Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan oman organisaatiosi käyttöön: 

 

2.8 Kuinka tyytyväinen olet käytössäsi oleviin elektronisiin aineistoihin?  
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2.9 Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat organisaatiosi tarjoamista elektronisista aineistoista?  

 
 
 
2.10 Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut työhösi?  
 Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa

Helpottanut työssäni tarvitsemieni 
aineistojen löytymistä 

Helpottanut työssäni tarvitsemieni 
aineistojen käsille saamista 

Laajentanut työssäni tarvitsemieni 
aineistojen tarjontaa 

Helpottanut oman alani kehityksen 
seurantaa 

Kohottanut työni laatua 

Edistänyt uusien ajatuksien/ideoiden 
syntymistä 

Muuttanut (kaventanut/laajentanut) työni 
painopistettä 

Säästänyt työaikaani 

Vähentänyt tietopalvelussa/kirjastossa 
tapahtuvaa aineistojen selailua 

 

Mitä muita vaikutuksia elektronisten aineistojen käytöllä on ollut opintoihisi/työhösi? 

 

 
2.11 Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni  
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 En tunne riittävästi elektronisia aineistoja 

 Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia 

 Oman alani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla 

 Aineistojen pysyvyys epäilyttää (palvelun sisällön muuttuminen, lehtien lakkautukset, siirrot yms.) 
 Ruudulta on hankala lukea 

 Tekniset ongelmat 
 En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja 

 Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia
 
Kommentteja ongelmista:  

 

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

 Kirjaston / tietopalvelun koulutustilaisuuksista 

 Kirjaston / tietopalvelun kotisivuilta 

 Kirjaston/tietopalvelun henkilökunnalta henkilökohtaisesti 
 Kollegoilta 

 Esimieheltä
 
Muualta, mistä?  

 

2.13 Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset?  
 Tieteenalakohtainen koulutus 

 Aineistokohtainen koulutus 

 Tutkimushankekohtainen koulutus / neuvonta 

 Henkilö- tai ryhmäkohtainen koulutus 

 Tiedonhaun koulutus 

 Tiedon tallennuksen koulutus (esim. Refworks, EndNote) 
 En tarvitse koulutusta

 
Muuta, mitä?  
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2.14 Oletko tyytyväinen elektronisten aineistojen/elektronisen kirjaston käyttöliittymään omassa organisaatiossasi?  

 
 

Perustelut: 

 
 

3. Viimeisin tieteellisen artikkelin käyttökokemus 

3.1 Kuinka monta elektronisessa muodossa saatua tieteellistä artikkelia olet lukenut viimeksi kuluneen kuukauden (4 viikon) aikana? Lukemisella 
tarkoitetaan etenemistä otsikosta ja tiivistelmästä artikkelin tekstiin. Arvioi kappalemäärä:  

 
kpl 

HUOM! Kysymykset nro 3.2 - 3.4 koskevat viimeisintä lukemaasi e-lehtiartikkelia riippumatta siitä, milloin luit artikkelin. Ellet ole lukenut 
yhtään tieteellistä e-artikkelia, siirry kohtaan 4. 
 
3.2 Missä käytit viimeisintä lukemaasi elektronista lehtiartikkelia?  

 
 
Jos muualla, missä?  

 

3.3 Miten löysit viimeksi lukemasi e-lehtiartikkelin?  

 
 
Jokin muu menetelmä, mikä?  

 

3.4 a) Mihin tarkoitukseen ensisijaisesti käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota?  

 
 

3.4 b) Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota?  
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 Oman alani seurantaan 

 Tutkimus- ja / tai kehitystyöhön 

 Muuhun yksittäiseen työtehtävään (esim. rahoitushakemuksen kirjoittamiseen) 
 Opetukseen ja ohjaukseen 

 Opinnäytetyön tekoon 

 Muuhun opiskeluun 

 Muuhun
 
Jos muuhun, mihin?  

 

 

4. Elektronisen aineiston käyttö tutkimuksessa 

Seuraavat kysymykset on tarkoitettu vain tutkimustyötä tekeville ml. jatko-opiskelijat, mutta ei kandin tai maisterintutkinto-opiskelijoille. 
 
Jos et tee tutkimusta, siirry nyt kohtaan 5. 
 
4.1 Mitä tieteenalaa edustat?  

 
 
4.2 Mikä on tutkimusalasi? (esim. koulutussosiologia, aatehistoria, geriatria, tietojärjestelmätiede) 

4.3 Oletko suorittanut tohtorintutkinnon?  

 
 

4.4 Jos olet suorittanut tohtorintutkinnon, valitse tutkinnon suoritusvuosi.  

 
 

4.5 Jos olet toiminut opettajana, kuinka monta vuotta?  

 
 

4.6 Teen tutkimusta  

 
 
 
4.7 Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi?  
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 Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan

Tieteellinen monografia 

Referoitu aikakauslehtiartikkeli 

Referoitu konferenssiartikkeli 

Oppi- tai käsikirja 

Tekninen manuaali 

Muu 
 
Jos muu, mikä? 

4.8 Missä määrin käytät työssäsi julkaisuja omalta tieteenalaltasi (esim. sosiologia, historia) ja missä määrin yli tieteenalarajojen?  

 
 
 
4.9 Kuinka monta julkaisua sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa (kappalemäärät)?  
Artikkelit kansainvälisissä referoiduissa 
tieteellisissä lehdissä: 

 
kpl 

Artikkelit kotimaisissa referoiduissa 
tieteellisissä lehdissä: 

 
kpl 

Kirjat, kansainväliset:  
kpl 

Kirjat, kotimaiset:  
kpl 

Kirja-artikkelit toimitetuissa 
kansainvälisissä julkaisuissa: 

 
kpl 

Kirja-artikkelit toimitetuissa kotimaisissa 
julkaisuissa: 

 
kpl 

Ei-referoidut kansainväliset artikkelit:  
kpl 

Ei-referoidut kotimaiset artikkelit:  
kpl 

Seuraavat kaksi kysymystä koskevat viimeksi julkaisemaasi tieteellistä artikkelia 
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4.10 Jos viimeksi julkaisemasi artikkeli oli yhteisartikkeli, kuinka monta kirjoittajaa sillä oli?  

 
 

4.11 Kuinka hanke oli rahoitettu? Valitse sopiva vaihtoehto:  
 Suomen Akatemia 

 Muu apuraha (yliopisto, säätiö, rahasto) 
 TEKES tai yritysyhteistyö (tutkimussopimus) 
 Virkatyönä (ilman erityisrahoitusta) 
 Muuten

 
Jos muuten, miten?  

 

 

5. Palaute 

5.1 Palautetta / lisäkommentit 

 

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:
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Tietojen lähetys 
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