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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Tutkijoiden lukeminen
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn koskien tutkijoiden lukemista!
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erilaisten julkaisujen, kuten artikkeleiden, kirjojen,
raporttien ja sosiaalisen median, käyttöä ja lukemista tutkijoiden työssä. Tutkimuksen
tulokset auttavat uusien tutkijapalveluiden kehittämisessä ja lisäävät tietoa tutkijoiden työstä
sekä lukemisen käytännöistä.
Kysely koostuu viidestä osiosta, jotka käsittelevät: taustatietoja, yleisiä lukemiskäytäntöjä,
tieteellisen artikkelin lukemista, muiden julkaisutyyppien lukemista ja sosiaalista mediaa.
Kyselyn täyttäminen kestää noin 15-20 minuuttia.
Voit tahtoessasi keskeyttää kyselylomakkeen täyttämisen tai jättää osan kysymyksistä
vastaamatta. Toivomme kuitenkin, että käyt klikkaamassa ”lähetä” painiketta kyselyn
lopussa, jolloin vastauksesi tallentuu.
Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä ja kyselydata on ainoastaan tutkimusryhmän
käytössä. Kyselystä ei julkaista (esim. artikkeleissa, konferenssijulkaisuissa jne.) yksittäisen
vastaajan vastauksia. Lopullisesta tutkimusdatasta poistetaan kaikki mahdollinen
arkaluonteinen tieto, jonka jälkeen aineisto tallennetaan avoimeen data-arkistoon.
Vastaajan on oltava 18-vuotta osallistuakseen kyselyyn.
Jos sinulla on mitään kysyttävää liittyen tutkimukseen tai kyselyyn, lisätietoja
antavat professori Carol Tenopir [yhteystieto poistettu] Tennesseen yliopistosta tai
Sanna Talja [yhteystieto poistettu] Tampereen yliopistosta.
Aloittaessasi kyselyn täyttämisen annat luvan kerätä ja analysoida vastauksia.

Osa 1: Taustatiedot
1. Mikä seuraavista aloista kuvaa parhaiten tieteenalaa, jolla työskentelet?
o Bio- ja ympäristötieteet
o Luonnontieteet
o Lääketieteet
o Tietojenkäsittelytieteet
o Matematiikka
o Tekniikka
o Yhteiskuntatieteet
o Kauppatieteet
o Psykologia
o Kasvatustieteet
o Humanistiset tieteet
o Taiteet/taiteentutkimus
o Oikeustieteet
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
2. Mikä on tarkempi tieteenalasi?
____________________________________________________
3. Työskentelen tällä hetkellä:
o Yliopistossa
o Ammattikorkeakoulussa
o Valtion tutkimuslaitoksessa
o Muussa tutkimuslaitoksessa
o En missään näistä (ole hyvä ja tarkenna): ___________________________
4. Mikä on ammattiasemasi?
o Johtaja
o Professori
o Apulaisprofessori
o Projektipäällikkö
o Post doc-tutkija
o Tohtorikoulutettava
o Tutkimusapulainen
o Lehtori
o Opettaja
o Joku muu, mikä? ____________________________________________

5. Mikä on ikäsi?
________________________________________
6. Miten työaikasi jakaantuu seuraaviin tehtäviin? (Yhteissumman tulisi olla 100%. Jos
joku tehtävistä ei kuulu työhösi, jätä kohtaan ”0”.)
% Opetus ______________
% Tutkimus ja kirjoittaminen __________________
% Asiantuntijatyö (maksulliset palvelut / tilaustutkimukset) _________________
% Hallinnolliset tehtävät (akateemiset ja yhtyeiskunnalliset
palvelutehtävät)__________________________
% Konsultointi / neuvonta ___________________
% Muu ________________________
7. Tutkimukseni painopiste on:
o Perus- / “akateeminen” tutkimus
o Soveltava- / käytännönläheinen tutkimus
o Kehitystyö / konstruktiivinen tutkimus
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ___________________________________
8. Kuinka monta julkaisua olet tehnyt kahden viime vuoden aikana? (Jos vastaus on
nolla, ole hyvä ja merkitse ”0”.)
Kansallinen vertaisarvioitu lehtiartikkeli _______________________
Kansainvälinen vertaisarvioitu lehtiartikkeli _____________________
Kansallinen ei-vertaisarvioitu lehtiartikkeli __________________________
Kansainvälinen ei-vertaisarvioitu lehtiartikkeli __________________________
Artikkeli /luku tieteellisessä kokoomateoksessa ________________________
Tieteellinen monografia ____________________________
Konferenssiartikkeli________________________________
Suurelle yleisölle suunnattu julkaisu ____________________________
Ammattiyleisölle suunnattu julkaisu ________________________
Taiteellinen ja taideteollinen toiminta ________________________________
Opinnäytetyö_________________________
Patentit ja keksintöilmoitukset ____________________________
Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset
ohjelmat_____________________________
Muu, mikä? ________________________________
9. Oletko saanut palkintoja tai eritysmainintoja liittyen tutkimukseesi tai työhösi
kahden viime vuoden aikana?

o Kyllä
o En

Osa 2: Lukemiskäytännöt
10. Kuinka tärkeinä pidät seuraavien julkaisumuotojen lukemista työssäsi?
Asteikko: Välttämätöntä, Hyvin tärkeää, Tärkeää, Jossain määrin tärkeää, Ei lainkaan
tärkeää, En osaa sanoa
o Tieteelliset lehdet
o Tieteelliset artikkelikokoelmat
o Tieteelliset monografiat
o Konferenssijulkaisut
o Tutkimusraportit
o Ammattilehdet / ammatilliset verkkojulkaisut/sivustot
o Sanomalehdet / uutissivut
o Sosiaalinen media (esim. blogit, Facebook, Twitter)
o Muut Internet -sivustot
o Oppikirjat / käsikirjat
o Tietokirjallisuus
o Kaunokirjallisuus
11. Miltä eri tieteenaloilta luet julkaisuja työssäsi?
Asteikko: Usein, Joskus, En koskaan
o Bio- ja ympäristötiede
o Luonnontiede
o Lääketiede
o Tietojenkäsittelytiede
o Matematiikka
o Tekniikka
o Yhteiskuntatiede
o Kauppatiede
o Psykologia
o Kasvatustiede
o Humanistinen tiede
o Taide
o Oikeustiede
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________

Osa 3: Tieteellisten artikkelien lukeminen
12. Arvioi kuinka monta tieteellistä artikkelia olet suunnilleen lukenut viimeisen
kuukauden (30 päivää) aikana?
Tieteellisillä artikkeleja ovat tieteellisissä lehdissä ilmestyneet artikkelit sekä niiden
erilaiset elektroniset, tai tulostetut versiot. Luetuksi määritellään lukeminen, joka on
kohdistunut sisällysluettelon, otsikon ja tiivistelmän lisäksi itse artikkelin tekstiin. Jos
vastaus on nolla, ole hyvä ja merkitse ”0”. Viimeisen kuukauden aikana luettujen (myös
silmäiltyjen) artikkelien määrä:
___________________tieteellistä artikkelia (if “0” move to Q32).
Seuraavat kysymykset kohdistuvat VIIMEISEKSI LUKEMAASI tieteelliseen
ARTIKKELIIN vaikka olisit lukenut saman artikkelin aiemminkin. Vaikka viimeisin
lukukokemuksesi ei olisi sinulle kaikkien tyypillisin, saamme siitä hyödyllistä tietoa
lukemisen tutkimuksessa.
13. Koska viimeksi lukemasi artikkeli oli julkaistu?
o Viimeisen vuoden sisällä
o Viimeisen 2-5 vuoden sisällä
o Viimeisen 6-10 vuoden sisällä
o Viimeisen 11-15 vuoden sisällä
o Yli 15 vuotta sitten
14. Millä kielellä artikkeli oli kirjoitettu?
o Suomeksi
o Englanniksi
o Ruotsiksi
o Jokin muu, mikä? : ___________________________
15. Miten perusteellisesti luit artikkelin?
o Luin artikkelin kokonaan perusteellisesti
o Luin osia artikkelista perusteellisesti
o Luin kiinnittäen huomiota pääkohtiin
o Luin ainoastaan tietyt kohdat (esim. johtopäätökset, kuviot)
o Silmäilin artikkelin läpi saadakseni ideasta kiinni
16. Olitko lukenut artikkelia aiemmin, ts. oliko tämä uudelleenluenta?
o Kyllä

o Ei
17. Kuinka kauan (minuutteina) käytit artikkelin lukemiseen?
____________________________________ Minuuttia
18. Miten tulit tietoiseksi tästä viimeksi lukemastasi artikkelista?
o Löysin sen selaillessani julkaisua tai verkkosivustoa (ilman erityistä
päämäärää) (skip to Q19)
o Hakiessani tietoa (esim. aiheen tai kirjoittajan nimellä) (skip to Q20)
o Artikkeliin oli viitattu toisessa julkaisussa (skip to Q21)
o Toinen henkilö (esim. kollega) kertoi artikkelista minulle (skip to Q21)
o En tiedä / en muista (skip to Q21)
o Muulla tavalla (ole hyvä ja tarkenna):
_________________________________________(skip to Q21)
19. Löysin artikkelin selaillessani: (after answering, skip to Q21)
o Itse tilaamaani painettua julkaisua
o Itse tilaamaani verkkojulkaisua
o Kirjaston tilaamaan painettua julkaisua
o Kirjaston tilaamaa verkkojulkaisua
o Yksikön, laitoksen tms. tilaamaa painettua julkaisua
o Yksikön, laitoksen tms. tilaamaa verkkojulkaisua
o Verkkosivustoa
o Open access lehteä
o Akateemista verkkoyhteisöä (esim. ResearchGate, Academia.edu)
o Jotenkin muuten (ole hyvä ja tarkenna):
____________________________________________
20. Löysin artikkelin hakiessani tietoa:
o Internetin hakukoneella (esim. Google or Google Scholar)
o Elektronisesta viitetietokannasta (e.g., Academic Search Premier, Web of
Science)
o Painetusta sisällysluettelosta tai tiivistelmästäElektronisesta
lehtikokoelmasta (esim. JSTOR)
o Online current awareness service (e.g., Current Contents)
o Preprint / e-print -tietokannasta (e.g., arXiv.org)
o Open access -lehdistä
o Akateemisesta verkkoyhteisöstä (esim. ResearchGate, Academia.edu)
o Muu (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________

21. Saatuasi tiedon artikkelista, mitä kautta sait sen käsiisi?
o Henkilökohtainen tilaus
o Kirjaston tilaus
o Yksikön, laitoksen tms. tilaus
o Ilmainen verkkolehti
o Organisaation tai aihealueen julkaisuarkisto
o Kopio käsikirjoituksesta (pre-print, post-print)
o Sain kopion artikkelista kirjoittajalta, kollegalta tms.
o Kaukopalvelun kautta
o Kirjoittajan verkkosivuilta
o Toiselta verkkosivustolta
o Akateemisen verkkoyhteisön kautta (esim. ResearchGate, Academia.edu)
o Muuten (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
22. Käyttämäni artikkeli oli?
o Painettu
o Elektroninen
23. Missä muodossa luit artikkelin?
o Painettu artikkeli painetussa lehdessä
o Ladattu koneelle ja tulostettu paperille
o Aiemmin ladattu / tallennettu ja luettu tietokoneen näytöltä
o Verkkoyhteydessä (online) tietokoneen näytöltä (pöytäkone tai kannettava)
o Puhelimen, lukulaitteen, tai tabletin näytöltä
o Muulla tavalla (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
24. Missä olit lukiessasi artikkelia?
o Työhuoneessa tai laboratoriossa
o Kirjastossa
o Kotona
o Matkustaessa tai työmatkalla
o Muualla (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________

25. Mitä ensisijaista tarkoitusta varten luit artikkelin? (valitse yksi seuraavista)
o Tutkimus
o Opetus
o Hallinto
o Ajantasalla pysyminen
o Raporttien, muistioiden, artikkelien jne. kirjoittaminen
o Rahoitushakemusten kirjoittaminen
o Konsultointi, toisten neuvominen
o Esityksen valmistelu (esim. luento, konferenssiesitys)
o Itsensä kehittäminen
o Faktojen tarkistaminen/varmistaminen
o Kiinnostus / huvi / inspiraatio
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): __________________________________________
26. Mitä muita tarkoituksia varten luit artikkelin? (valitse kaikki sopivat)
□ Tutkimus
□ Opetus
□ Hallinto
□ Ajantasalla pysyminen
□ Artikkelien, raporttien, ehdotusten kirjoittaminen
□ Rahoitushakemusten kirjoittaminen
□ Konsultointi, toisten neuvominen
□ Esityksen valmistelu (esim. luento, konferenssiesitys)
□ Itsensä kehittäminen
□ Faktojen tarkistaminen/varmistaminen
□ Kiinnostus / huvi / inspiraatio
□ Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): _________________________________________
27. Miten tärkeä artikkeli on työsi kannalta?
o Välttämätön
o Hyvin tärkeä
o Tärkeä
o Jokseenkin tärkeä
o Ei lainkaan tärkeä
28. Millä tavoin artikkelin lukeminen vaikutti työhösi? (valitse kaikki sopivat)
□ Se paransi tulosta
□ Se kavensi / laajensi / muutti fokusta
□ Se herätti uusia ajatuksia / ideoita
□ Se johti yhteistyöhön / yhteiseen tutkimukseen

□
□
□
□
□
□
□

se tuhlasi aikaani
Se nopeutti työn valmistumista
Se ratkaisi teknisiä ongelmia
Se sai minut kyseenalaistamaan työni
Se auttoi perustelemaan työtäni tai tekemään kriittisiä kommentteja
Se säästi aikaa tai muita resursseja
Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________

29. Viittasitko artikkeliin tai aiotko viitata siihen artikkelissa tai raportissa?
o En
o Ehkä
o Viittasin
o Viittaan tulevaisuudessa
30. Jaoitko artikkelin tai sen herättämät ajatukset sosiaalisessa mediassa?
o Kyllä, jaoin artikkelin
o Kyllä, jaoin artikkelin herättämät ajatukset
o En (If no, skip to 32)
o En, mutta teen niin tulevaisuudessa (If no, skip to 32)

Osa 4: Muiden julkaisujen lukeminen
31. Kuinka monta julkaisua (muita kuin tieteellinen artikkeli) olet suunnilleen lukenut
viimeisen kuukauden (30 päivää) aikana työssäsi? Muihin julkaisuihin lukeutuvat
kirjat, konferenssijulkaisut, hallinnolliset dokumentit, raportit, aikakausilehdet,
ammattilehdet jne. Kirjan lukeminen voi käsittää myös kirjan osion lukemisen,
kuten kappaleen silmäilyn tai lukemisen. Jos vastaus on nolla, ole hyvä ja merkitse ”0”.
________________________________ Muuta julkaisuja (If “0” skip to Q49)
Seuraavat kysymykset kohdistuvat VIIMEISEKSI LUKEMAASI JULKAISUUN. Vaikka
viimeisin lukukokemuksesi ei olisi sinulle kaikkein tyypillisin, saamme siitä
hyödyllistä tietoa lukemisen tutkimuksessa.
32. Minkä tyyppisen julkaisun luit viimeksi?
o Tieteellinen monografia
o Tieteellinen kirja-artikkeli
o Konferenssijulkaisu
o Hallinnollinen julkaisu, raportti tai tekninen raportti
o Sanomalehti / uutissivu
o Aikakausilehti / ammattilehti
o Tietokirja
o Kaunokirja
o Blogi
o Sosiaalisen media sisältö (esim. Facebook, Twitter, jne.)
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ________________________________
33. Arvioi kuinka paljon aikaa (minuutteina) käytit tämän julkaisun lukemiseen (viime
kuukauden aikana)?______________________________________minuuttia
34. Koska viimeksi lukemasi julkaisu oli julkaistu?
o Viimeisen vuoden kuluessa
o Viimeisen 2-5 vuoden kuluessa
o Viimeisen 6-10 vuoden kuluessa
o Viimeisen 11-15 vuoden kuluessa
o Yli 15 vuotta sitten

35. Miten perusteellisesti luit julkaisun?
o Luin koko julkaisun perusteellisesti
o Luin osia julkaisusta perusteellisesti
o Kiinnitin huomiota pääkohtiin
o Luin ainoastaan tietyt kohdat (esim. kuviot, johtopäätökset)
o Silmäilin julkaisun läpi saadakseni ideasta kiinni
36. Millä kielellä artikkeli oli kirjoitettu?

o
o
o
o

Suomeksi
Englanniksi
Ruotsiksi
Jokin muu, mikä? : ___________________________

37. Miten sait tietoosi viimeksi lukemasi julkaisun?
o Löysin sen selaillessani julkaisua tai verkkosivustoa (ilman julkaisun
nimenomaista hakemista)
o Löysin se hakiessani tietoa (esim. aiheen tai kirjoittajan perusteella)
o Julkaisuun oli viitattu toisessa julkaisussa
o Toinen henkilö (esim. kollega) kertoi julkaisusta minulle
o En tiedä / en muista
o Muulla tavalla (ole hyvä ja tarkenna): _________________________________________
38. Löydettyäsi julkaisun, mitä kautta sait sen käsiisi?
o Ostin sen itselleni
o Kirjaston tai arkiston kokoelmista
o Yksikön, laitoksen tms. tilauksen kautta
o Organisaation tai tieteenalan julkaisuarkistosta
o Kaukopalvelun kautta
o Kollega, kirjoittaja tai joku muu välitti julkaisun minulle
o Sain ilmaisen tai ennakkokappaleen kustantajalta
o Kirjoittajan verkkosivustolta
o Muualta (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
39. Missä muodossa luit julkaisun?
o Painettuna (esim. kirja, sanomalehti jne.)
o Ladattu ja tulostettu paperille
o Aiemmin ladattu / tallennettu ja luettu tietokoneen näytöltä
o Verkkoyhteydessä (online) tietokoneen näytöltä
o Puhelimen, lukulaitteen tai tabletin näytöltä

o Muuten (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
40. Olitko aiemmin lukenut julkaisua (oliko tämä uudelleenluenta)?
o Kyllä
o En
41. Missä olit lukiessasi julkaisua?
o Työhuoneessa tai laboratoriossa
o Kirjastossa
o Kotona
o Matkustaessa tai työmatkalla
o Muualla (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
42. Mitä ensisijaista tarkoitusta varten luit julkaisua? (valitse yksi seuraavista)
o Tutkimus
o Opetus
o Hallinto
o Ajantasalla pysyminen
o Artikkelien, raporttien, ehdotusten kirjoittaminen
o Rahoitushakemusten kirjoittaminen
o Konsultointi, toisten neuvominen
o Esityksen valmistelu (esim. luento, konferenssiesitys)
o Itsensä kehittäminen
o Faktojen tarkistaminen/varmistaminen
o Kiinnostus / huvi / inspiraatio
o Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): __________________________________________
43. Mitä muita tarkoituksia varten luit artikkelin? (valitse kaikki sopivat)
□ Tutkimus
□ Opetus
□ Hallinto
□ Ajantasalla pysyminen
□ Artikkelien, raporttien, ehdotusten kirjoittaminen
□ Rahoitushakemusten kirjoittaminen
□ Konsultointi, toisten neuvominen
□ Esityksen valmistelu (esim. luento, konferenssiesitys)
□ Itsensä kehittäminen
□ Faktojen tarkistaminen/varmistaminen
□ Kiinnostus / huvi / inspiraatio
□ Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): _________________________________________

44. Miten tärkeää julkaisun sisältämä tieto on työsi kannalta?
o Välttämätöntä
o Hyvin tärkeää
o Tärkeää
o Jokseenkin tärkeää
o Ei lainkaan tärkeää
45. Millä tavoin julkaisun lukeminen vaikutti työhösi? (valitse kaikki sopivat)
□ Paransi tulosta
□ Kavensi / laajensi / muutti fokusta
□ Herätti uusia ajatuksia / ideoita
□ Johti yhteistyöhön / yhteiseen tutkimukseen
□ Tuhlasi aikaani
□ Nopeutti työn valmistumista
□ Ratkaisi teknisiä ongelmia
□ Sai minut kyseenalaistamaan työni
□ Auttoi perustelemaan työni tai tekemään kriittisiä kommentteja
□ Säästi aikaa ja muita resursseja
□ Joku muu (ole hyvä ja tarkenna): ____________________________________________
46. Viittasitko julkaisuun tai aiotko viitata siihen tulevassa julkaisussasi (esim.
artikkelissa, raportissa jne.)?
o En
o Ehkä
o Viittasin
o Viittaan tulevaisuudessa
47. Jaoitko julkaisun tai sen herättämät ajatukset sosiaalisessa mediassa?
o Kyllä, jaoin julkaisun
o Kyllä, jaoin julkaisun herättämät ajatukset
o En
o En, mutta teen niin tulevaisuudessa

Osa 5: Sosiaalinen media
Kysely loppuu pian!
48. Miten tärkeiksi seuraavat sosiaalisen median palvelut / välineet työllesi (esim.
tutkimus, opetus jne.)?

Scale: välttämätön, hyvin tärkeä, tärkeä, jokseenkin tärkeä, ei lainkaan tärkeä
o Sähköpostilistat
o Blogit (esim. Wordpress, Blogster)
o Mikroblogit (esim. Twitter, Tumblr)
o Organisaationaaliset julkaisuarkistot (institutional repository)
o Pilvipalvelut (esim. Dropbox, Google Drive)
o Viitteidenhallintaohjelmat (esim. Mendeley, Zotero)
o Akateemiset verkkoyhteisöt (esim. ResearchGate, Academia.edu)
o Yleiset verkkoyhteisöt (esim. Facebook, Goodreads)
o Dokumenttien ja tiedostojen jakaminen (esim. Google Docs, Sharepoint)
o Lukijakommentit artikkeleissa
o Kuvien jakaminen (esim. Instagram, Flickr)
o Äänitallenteiden jakaminen (esim. podcastit)
o Videoiden jakaminen (esim. YouTube, Vimeo)
49. Miten tärkeinä pidät seuraavien elektronisten julkaisujen ominaisuuksia työllesi
(esim. tutkimus, opetus jne.)?
Scale: välttämätön, hyvin tärkeä, tärkeä, jokseenkin tärkeä, ei lainkaan tärkeä
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Yhteensopivuus ja luettavuus älypuhelimella mobiililaitteella
Yhteensopivuus ja luettavuus tablet -laitteella
Mahdollisuus jakaa julkaisu tai sisältöjä kollegoiden kanssa
Laajennettu navigointimahdollisuus (mahdollisuus hyppiä alaviitteiden, ,
taulukoiden, kuvioiden ja päätekstin välillä)
Muistiinpanojen tekemisen ja tekstin korostuksen mahdollisuus
Globaali kielituki (mukaanlukien vertikaalinen kirjoittaminen sekä
mahdollisuus kirjoittaa vasemmalta oikealle jne.)
Videoiden upotusmahdollisuus
Ännitallenteiden upotusmahdollisuus
Muu

50. Mitä muita ominaisuuksia ja mahdollisuuksia haluaisit nähdä tulevaisuudessa
elektronisissa tieteellisissä artikkeleissa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

51. Miten tieteellisen kirjallisuuden lukeminen tai luetun jakaminen on osaltasi
muuttunut viime vuosien aikana ja miten uskot sen muuttuvan seuraavien parin
vuoden aikana?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Olet päässyt kyselyn loppuun. Arvostamme osallistumistasi. Kiitos!

