
KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI-
JAT 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU-
DENT SURVEY 2016

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/



E-kurssikirjakyselyt opiskelijoille ja opettajille 
 
Hei, 
 
FinELib kerää korkeakouluopiskelijoiden ja -opettajien kokemuksia e-kurssikirjoista ja niiden käytöstä 
verkkokyselyllä, joka on auki koko kevään. Kysely liittyy FinELibin e-kurssikirjahankkeeseen, jossa 
korkeakoulut voivat hankkia pilottikäyttöön kotimaisten kustantajien e-kurssikirjoja uudenlaisilla 
hinnoittelumalleilla. 
 
Pyydämme teitä osallistumaan kyselyyn ja tiedottamaan kyselyistä oman organisaationne opiskelijoille ja 
opettajille mahdollisimman pian. Kyselyyn voi osallistua, vaikka ette ole olleet mukana e-
kurssikirjapilotoinnissa. 
 
Kyselyt löytyvät osoitteista: 
 
Opiskelijakyselyn lomake: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely 
 
Opettajakyselyn lomake: https://my.surveypal.com/E-kirjat--opetuksen-tukena-kysely 
 
Lomakkeet on tarkoitettu sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen käyttöön. Vastaaja voi valita 
lomakkeen alussa kyselyn kielen (suomi, ruotsi, englanti). Tämän viestin liitteenä on myös kyselyjen 
suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset kuvaukset, joita voitte käyttää apuna tiedottamisessa.   
 
Kyselyt ovat avoinna 31.5.2016 asti. 
 
Jokaiselle kyselyyn osallistuvalle organisaatiolle kootaan oman organisaation vastuksista yhteenveto, jota 
voitte käyttää apuna kurssikirjahankintojen suunnittelussa jatkossa. Kyselyn tuloksista raportoidaan myös 
e-kurssikirjapilotin loppuraportissa, joka julkaistaan syksyllä 2016. Kyselyssä saatu aineisto tallennetaan 
lisäksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellistä tutkimusta ja opetuskäyttöä varten. 
 
Lisätietoja e-kurssikirjahankkeesta on FinELibin ekstranetissa (edellyttää kirjautumista): 
https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/E-kurssikirjahanke 
 
Lisätietoja saa myös FinELib-palveluosoitteesta finelib@helsinki.fi 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Paula Mikkonen 
Kansalliskirjasto, FinELib 
 
 
 
Jakelu: 
Yliopistot: Hankinnan pääyhteyshenkilö, Kirjaston / tietopalvelun johtaja, Muu hankinnan yhteyshenkilö, 
Aineistokoulutuksen yhteyshenkilö 
Ammattikorkeakoulut: Hankinnan pääyhteyshenkilö, Kirjaston / tietopalvelun johtaja, Muu hankinnan 
yhteyshenkilö, Aineistokoulutuksen yhteyshenkilö 
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https://my.surveypal.com/E-kirjat--opetuksen-tukena-kysely
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Opiskelijoille: 
 

E-kirjat opintojen apuna - kysely 
 
Tervetuloa vastaamaan e-kirjojen käyttöä koskevaan kyselyyn! 
 
Tällä kyselyllä korkeakoulukirjastot keräävät opiskelijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa. 
 
E-kirjoilla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevia kirjoja, joita voit lukea esim. tietokoneen tai 
mobiililaitteen avulla. 
 
Kyselyllä saadun palautteen perusteella kehitämme opinnoissasi tarvittavien e-kirjojen saatavuutta ja 
käytettävyyttä entistä paremmaksi, siksi mielipiteesi on erittäin tärkeä! 
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien yksityisyyttä kunnioittaen. Yksittäisten vastaajan 
antamat tiedot eivät ole raportoinnissa tunnistettavissa. Tutkimusaineisto arkistoidaan 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. 
 
Kyselylomake on avoinna 31.5.2016 asti. 
 
Kysely on osa FinELib-konsortion e-kurssikirjahanketta. Kyselyn on toteuttanut Kansalliskirjasto yhdessä 
korkeakoulukirjastojen kanssa. Yhteyden kyselyn toteuttajiin saa osoitteesta: finelib@helsinki.fi 
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely 
 
 
 
 

Enkät om e-böcker i studierna 
 
Välkommen att besvara en enkät om e-böcker! 
 
Med enkäten samlar högskolebiblioteken in studenternas erfarenheter av e-böcker i studierna. 
 
E-böcker är elektroniska böcker som kan läsas t ex på en dator, läsplatta eller smarttelefon. 
 
På basis av svaren utvecklar vi tillgången till e-böcker som du behöver i dina studier och deras 
användbarhet, därför är din åsikt viktig för oss! 
 
Svaren behandlas konfidentiellt och med hänsyn till respondenternas integritet. Svaren rapporteras på ett 
sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda personers svar. Materialet arkiveras i 
Samhällsvetenskapliga dataarkivet för användning i forskning och undervisning. 
 
Enkätformuläret är öppet till den 31 maj 2016. 
 

https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely


Enkäten är en del av FinELib-konsortiets e-kursboksprojekt och genomförs av Nationalbiblioteket i 
samarbete med högskolebiblioteken. Du kan gärna kontakta dem som genomför enkäten på adressen 
finelib@helsinki.fi. 
 
Tack för deltagandet! 
 
Enkätformuläret: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely 
 
 
 
 

E-books supporting studies – a survey 
 
Welcome to the survey on using e-books! 
 
This survey is used by higher education libraries to collect students’ experiences of using e-books in their 
studies. 
 
E-books are books in a digital format, which can be read on a computer or mobile device. 
 
The feedback collected through this survey will be used to further develop the accessibility and usability of 
the e-books you need in your studies, so your opinion is very important to us! 
 
Your answers will be confidential and your privacy will be respected. Individual respondents will not be 
identifiable in the final reporting. 
 
The research material will be archived in the Finnish Social Science Data Archive for use in academic 
research and teaching. 
 
The survey form will be online until 31 May 2016. 
 
The survey is part of the e-textbook project of the FinELib Consortium. The survey is carried out by the 
National Library of Finland in cooperation with higher education libraries. You can contact the organizers 
of the survey through finelib@helsinki.fi. 
 
Thank you for participating! 
 
The survey form: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely 
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