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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen aihe on elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ja niiden merkitys diplomi- ja opinnäytetöiden 
lähdekirjallisuutena tiede- ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja tietämystä 
elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä julkaisufoorumina sekä opetuksen ja opiskelun apuvälineenä. Lisäksi 
tutkimuksella haluttiin syventää kuvaa siitä miksi ja millä tavoin tiede- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat 
hyödyntävät painettuja ja elektronisia aikakauslehtiartikkeleita opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena. Tutkimuksessa 
haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: (i) missä määrin elektronista aikakauslehteä ja sen käyttöä on tutkittu: mikä 
on tunnusomaista elektroniselle aikakauslehdelle ja miten se määritellään?, (ii) missä määrin opiskelijat käyttävät 
elektronisia aineistoja ja erityisesti elektronisia lehtiä: mikä on elektronisten aikakauslehtien osuus opinnäytetöiden 
lähdekirjallisuutena?, (iii) missä määrin opiskelijat ovat tietoisia elektronisista aineistoista ja erityisesti elektronisista 
lehdistä: mitkä ovat elektronisten aikakauslehtien mahdollisuudet tulla hyväksytyksi opinnäytetöiden 
lähdekirjallisuudeksi?, (iv) missä määrin elektroniset aineistot ja erityisesti elektroniset lehdet vastaavat opiskelijoiden 
tarpeita ja arvoja: ovatko elektroniset aikakauslehdet varteenotettava vaihtoehto painetuille aikakauslehdille 
opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena? ja (v) missä määrin elektronisten aineistojen ja erityisesti elektronisten lehtien 
käytettävyys vaikuttaa opiskelijoiden tiedonlähteiden valintaan: millaisilla kriteereillä valitaan elektronisia 
aikakauslehtiä ja millaisilla painettuja aikakauslehtiä opinnäytetöiden lähdekirjallisuudeksi? 
 
Tutkimus on case-tyyppinen käyttötutkimus, jossa käytettiin sekä survey- että bibliometrisiä menetelmiä. 
Tutkimusaineistona oli  maalis-toukokuussa 2000 hankittuja diplomi- ja opinnäytetöiden lähdeluetteloita sekä samana 
ajankohtana toteutetun lomakekyselyn palautteena saatu aineisto. Tutkimusaineiston analysoimisessa käytettiin 
yksinkertaisia tilastollisia  menetelmiä (jakaumat, ristiintaulukointi)  ja bibliometrisistä menetelmistä lähdeanalyysia. 
Analyysissä käytettiin apuna tutkimusympäristöstä luotua ja tähän tutkimukseen soveltuvaa mallia. Malli selkeyttää 
elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytön tasoa niiden mikro- ja makrotason konteksteissa. 
 
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan elektronisten tieteellisten aikakauslehtien vaiheita niiden syntymisestä 
kehitysprojektien kautta nykypäivään asti. Tutkimuksessa luodaan silmäys elektronisten aikakauslehtien 
kehitysvaiheisiin Suomessa sekä esitetään katsaus aihealueen aiemmasta tutkimuksesta. Lisäksi tutkimuksessa 
tarkastellaan elektronisen  tieteellisen aikakauslehden moni-ilmeisyyttä ja määrittelemisen vaikeutta. Tarkastelun 
loppupäätelmänä esitetään elektronisen tieteellisen aikakauslehden määritelmä. 
 
Tutkimuksen empiirisen osuudessa tehdään yhteenveto elektronisen tieteellisen aikakauslehden eduista vahvuuksista ja 
heikkouksista ts. listataan uuden julkaisumuodon yleistymistä edistävät ja rajoittavat tekijät. Tutkimus osoitti, että 
elektronisten aikakauslehtien  käytön, tietämyksen ja arvostuksen taso on maamme tiede- ja ammattikorkeakouluissa 
sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön keskuudessa alhainen. Tutkimus vahvistaa sen, että tiedeyhteisöjen 
käytettävissä ovat korkeatasoiset ja nykypäivän tarpeita vastaavat atk-laitteet ja tietotekniset valmiudet. Tutkimuksessa 
tehdään  myös se päätelmä, että elektroninen tieteellinen aikakauslehti on kuitenkin tullut perinteisen painetun lehden 
rinnalle pysyvästi. 
 
Asiasanat: elektroniset lehdet, e-lehdet, elektroniset julkaisut 
UDK 02.001 
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Abstract 
 
The subject of this licentiate thesis is the electronic journals and their importance as source literature for master and 
bachelor theses at universities and polytechnics. The purpose of the thesis was to promote understanding and knowledge 
of online scientific journals as a publication forum and a teaching and study resource. Also, the aim was to deal more 
thoroughly with the question of why and how students in these institutions make use of articles in printed and electronic 
journals as their source literature. The following questions were raised: (i) How extensively have electronic journals 
been researched? What is characteristic of an electronic journal and how is it defined? (ii) How much do students use 
electronic materials and especially electronic journals? What is the share of electronic journals as source literature? (iii) 
How well are students aware of electronic materials and electronic journals especially? What are the chances for 
electronic journals to be accepted as source literature of theses? (iv) How well do electronic materials and journals meet 
the needs and values of students? Are electronic journals a relevant alternative to printed journals as source literature of 
theses? (v) How does the availability of electronic journals affect the students’ choice of source material? What are the 
criteria for choosing either electronic or printed journals as source literature of theses? 
 
This thesis is a case-type study which made use of both survey and bibliometric methods. The research material 
consisted of lists of sources in master and bachelor theses from March to May 2000 as well as the feedback material 
from a questionnaire survey that was carried out at the same time. Simple statistical methods (distributions, cross-
tabling) and a bibliometric method (source analysis) were used to analyse the material. A model created from the 
research environment and applicable to this study was used in the analysis. The model clarifies the use of online 
scientific journals in their micro- and macro-level contexts. 
 
The theoretical part of the study examines the development of online scientific journals from their early stages to the 
present day. It also presents an overview of the development of these journals in Finland and outlines previous research 
in the field. The diversity of online scientific journals and the difficulty of defining them are also considered. A 
definition for an online scientific journal is given as a final conclusion of this discussion. 
 
The empirical part summarises the strengths and weaknesses of online scientific journals, i.e. the factors promoting and 
restricting the proliferation of this new form of publishing. The study showed that the use, awareness and appreciation 
for electronic journals by students and teaching personnel is low. The study also confirmed that the scientific 
community has advanced and up-to-date computer equipment provided for them as well as the technical aptitude to use 
it.  However, the study also concludes that online scientific journals have taken their place by the side of printed 
journals permanently. 
 
Keywords: electronic journals, e-journals, electronic publications 
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Esipuhe 
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ovat muutamassa vuodessa nousseet Kansallinen 
elektroninen kirjasto-FinELib-hankkeen myötävaikutuksella keskeisen huomion kohteeksi etenkin 
maamme tiede- ja ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Uuden julkaisumuodon suosion kasvaessa 
on tarpeellista selvittää, millä tavoin se on otettu käyttöön ja millaisen vastaanoton se on saanut 
tiedeyhteisöissä sekä miten se palvelee opiskelijoiden tarpeita. 
 
Oma kiinnostukseni aiheeseen heräsi 1990-luvun lopulla toimiessani ammattikorkeakoulujen 
edustajana FinELib-hankkeen yhteyteen perustetussa tekniikan alan elektronisia aineistoja 
kartoittavassa työryhmässä. Tuolloin aloin pohtia elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
merkitystä ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Pohdintani liittyivät siihen, miten uusi 
julkaisumuoto tulee vaikuttamaan kirjastojen toimintaan ammattikorkeakouluissa.  Myöhemmin 
tein  samaan aiheeseen liittyen  sivulaudaturtutkielman Tampereen yliopiston 
Informaatiotutkimuksen laitoksella ja tämä käsillä oleva lisensiaatintutkimukseni on suoraa jatkoa 
tähän. Tämän on mahdollistanut vuoden mittainen opintovapaani Satakunnan ammattikorkeakoulun 
tekniikan Porin yksikön kirjaston informaatikon toimesta. 
 
Kiitän lämpimästi työni ohjaajana toiminutta professori Pertti Vakkaria saamistani monista 
arvokkaista neuvoista ja kommenteista. Haluan kiittää erityisesti myös professori Reijo Savolaista, 
joka auttoi ja opasti minua monin tavoin työni eri vaiheissa. Kiitän lisäksi koko 
Informaatiotutkimuksen laitosta saamastani tuesta ja kannustuksesta. 
 
Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin lomakekyselyllä ja lähdeluettelokopioina maalis-
toukokuussa 2000. Kiitän lämpimästi kaikkia opiskelijoita, jota vastasivat lomakekyselyyni ja 
kertoivat kokemuksistaan elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytöstä. Lisäksi haluan 
erityisesti kiittää kaikkia niitä henkilöitä mukana olleista tiede- ja ammattikorkeakouluista, jotka 
avustivat minua monin eri tavoin lähdeluetteloiden ja muun tutkimusaineiston hankkimisessa. 
 
Perhettäni haluan kiittää hyväksymisestä ja myötäelämisestä kaikissa työni vaiheissa. Ilman 
perheenjäsenteni kärsivällisyyttä ja heiltä saamaani tukea tutkimukseni tekeminen ei olisi ollut 
mahdollista. Omistan tämän työni  Hennalle, Riikalle, Reetalle ja Jesperille. 
 
Porissa heinäkuussa 2001 
 
 
Esa Lempiäinen 
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Lyhenteet 
 
AAAS 

 
American Association for the Advancement of Science 

AACR2R Anglo-American Cataloguing Rules 
AAS American Astronomical Society 
ACS American Chemical Society 
AIP American Institute of Physics 
ALA American Library Association 
AMK Ammattikorkeakoulu 
AMKOTA Ammattikorkeakoulujen toiminnan arviointi [1] 
ARIST 
ARL 

Annual Review of Information Science and Technology 
Association of Research Libraries 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 
BITNET Because It's Time NETwork 
BLEND Birmingham Loughborough Electronic Network Development 
CD-ROM Compact Disk Read Only Memory 
CORE Chemistry Online Retrieval Experiment   
EIES Electronic Information Exchange System 
ELVYN Electronic Version whY Not 
FTP File Transport Protocol 
GIF Graphics Interchange Format 
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu 
HTML Hyper Text Markup Language 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IEE Institution of Electrical Enginees 
IOJ IEE Electronic Journals 
IOP Institute of Physics 
IP Internet Protocol 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISI Institute for Scientific Information 
JPEG Joint Photographic Expert Group 
KOTA Korkeakoulujen toiminnan arviointi [1] 
MRS Materials Research Society 
OCLC Online Computer Library Center 
OJPS Online Journal Publishing Service 
SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu 
SCAN Scholarship from California on the Net 
SCONUL Standing Conference of National and University Libraries 
SGML Standard Generalized Markup Language 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TIFF Tagged Image File Format 
TKK Teknillinen korkeakoulu 
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu 
TOKEM Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 
UMI University Microfilms International  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
URL Universal Resource Locator 
WWW World Wide Web 
 

                                                 
[1]Tietokannan nimi 'KOTA' tulee opetusministeriön ns. KOTA-työryhmästä (Korkeakoulujen toiminnan 
arviointimenetelmien kehittämistyöryhmä, opetusministeriön työryhmien muistioita 1985:26)  
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1. Johdanto 

Tieteelliset lehdet ja niissä julkaistut tieteelliset artikkelit ovat kiistattomasti erottamaton osa 
nykypäivän akateemista maailmaa, tutkimustyötä ja koulutusta. Tieteelliset lehdet ovat monessa 
mielessä tärkeässä ja keskeisessä asemassa sekä tiede- että ammattikorkeakouluissa. Unohtaa ei 
tässä yhteydessä voi myöskään tieteellisen lehden merkitystä tutkimuslaitoksille ja liiketaloudellisin 
perustein toimiville organisaatioille.  Tieteelliset lehdet moninaisine tehtävineen muodostavat 
vahvan ja vuosien saatossa vakiintuneen tukijalan koulutukselle ja tutkimukselle. 
  
Useissa yhteyksissä ensimmäiseksi tieteelliseksi aikakauslehdeksi mainitun pariisilaisen Denis de 
Sallon vuonna 1665 kustantaman Journal des Scavans-nimisen lehden ilmestymisestä on ehtinyt 
kulua jo 335 vuotta (ks. esim. Nisonger, 1998, 19; Singleton, 1994, 4). Julkaisu- ja 
viestintäkanavana tieteellinen lehti on näin ollen saavuttanut nykyisen keskeisen asemansa monien 
vaiheiden kautta pitkään jatkuneen kehityksen seurauksena. Tämä kehitys jatkuu edelleen eikä sille 
ole näköpiirissä loppua.  Elektronisessa muodossa tapahtuva  julkaiseminen edustaa tieteellisen 
lehden uusinta kehitystä. Tässä  pitkäaikaisessa tieteellisen lehden kehityksessä ovat kirjastot olleet 
kaikkina aikoina merkittävässä tehtävässä. Tieteelliset lehdet, sekä painetut että elektroniset ovat 
aina olleet ja tulevat olemaan keskeisessä asemassa tieteellisten kirjastojen toiminnassa.  
 
Aivan viime vuosiin saakka painettuna julkaistu tieteellinen lehti on ollut lähes ainoa yleisesti 
käytetty julkaisumuoto eli on eletty vakaata painettujen tieteellisten aikakauslehtien valtakautta. 
Elektroninen julkaiseminen, Internet ja tietoverkot ovat kuitenkin viimeaikoina alkaneet aiheuttaa 
muutoksia tähän pitkään vakaana vallinneeseen tilaan. Painetun tieteellisen lehden rinnalle on 
syntynyt uusi julkaisumuoto, elektroninen tieteellinen lehti.  Tämä kehityskulku näkyy ja vaikuttaa 
monin tavoin myös tiedeyhteisöissä. Erityisesti tiede- ja ammattikorkeakoulujen kirjastoissa  
elektronisen julkaisumuodon yleistyminen on aiheuttanut aikakauslehtien osalta, kuten myös 
muussa julkaisutoiminnassa, monenlaisia muutospaineita ja kehitystarpeita aiemmin vakiintuneisiin 
toiminta- ja työskentelymalleihin. 
 
Näiden seikkojen merkitystä kirjastojen toiminnassa ei voida sivuuttaa merkityksettömänä. 
Tietoverkkojen merkitys  yhteiskunnassa yleisesti ja myös jokapäiväisessä tiedeyhteisöjen 
toiminnassa kasvaa luoden koko ajan uusia mahdollisuuksia. Yleisesti ajatellen tietotekniikan 
kehitys ja ennen kaikkea tietoverkkojen läpimurto on kymmenen viime vuoden aikana mullistanut 
monin tavoin sekä koulutusta että kirjastoja. Opiskelijoiden  toimintatavat ovat mm. 
tiedonhankinnan osalta kokeneet suuria muutoksia.  Kirjastojen toimintaympäristö on muuttunut tai 
muuttumassa. Opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna kirjastojen tarjoamilla uudentyyppisillä 
elektronisilla julkaisuilla ja verkkoyhteyksillä on perinteisten opiskelijoille suunnattujen 
palvelumuotojen ohella jatkuvasti kasvava merkitys opiskelun tukena. Elektroniset tieteelliset 
aikakauslehdet ja niiden hyödyntäminen opiskelijoiden keskuudessa on yksi tärkeä osa tätä 
kehitystä. 
 
Tieteellisten kirjastojen toimintaedellytyksiin kuuluu tieteellisen tiedonvälityksen tuntemus ja kuten 
todettua, siihen liittyvät menetelmät ovat maassamme muutosten kourissa. Kirjastot ja 
kirjastoammattilaiset ovat olleet alusta asti tiiviisti mukana tässä murroksessa. Julkinen valta on 
tukenut kirjastojen verkottumista ja atk-investointeja. Tieteelliset kirjastot ovat olleet jo ennen 
nykyisiä tiedonvälityksen mullistuksia mukana tietotekniikkaan liittyvässä kehityksessä keskittyen 
alussa paljon työvoimaa vaativien sisäisten prosessiensa automatisointiin ja myöhemmin 
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palveluidensa parantamiseen. Tästä on osoituksena Tieteellisen neuvottelukunnan tietohuollon 
vuodelta 1994 peräisin olevassa kehittämisstrategissa toteamus, että kirjastot ja tietopalveluyksiköt 
ovat hyödyntäneet tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia jo 1970-luvulta lähtien ja kehitys on 
ollut nopeata. Suomessa on tietotekniseltä tasolta ja muutenkin kansainvälisesti arvioituna 
ainutlaatuinen pitkäjänteisen ja tiiviin kirjastojen välisen yhteistyön ja kehitystyön tuloksena 
toimiva tieteellisten ja yleisten kirjastojen yhtenäinen kansallinen kirjastoverkko. Viime vuosina 
tähän yhteiseen kirjastoverkkoon ja sen kehittämiseen ovat tulleet mukaan myös 
ammattikorkeakoulukirjastot. Tätä taustaa vasten arvioituna ei ole yllättävää, että kirjastot ovat 
olleet ensimmäisten joukossa ja tiennäyttäjinä elektronisen julkaisemisen myötä yleistyneiden 
elektronisten tieteellisten aikakauslehtien tunnetuksi tekemisessä ja käyttöönotossa maassamme. 
(ks. Kirjastojen tietotekninen tulevaisuusskenaario 1997-2006, 1997.) 
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2. Tutkimuksen lähtökohdat ja merkitys 

Keskeinen vaikuttava tekijä elektronisten tieteellisten lehtien tunnetuksi tekemisessä ja käyttöön 
saamisessa on maassamme ollut Kansallinen elektroninen kirjasto-FinELib-hanke. (ks. Kansallinen 
elektroninen kirjasto-FinELib, 2000). Opetusministeriö asetti tammikuussa 1997 työryhmän 
laatimaan suunnitelman tutkimuksen sähköisten tietopalveluiden kehittämiseksi ja kansallisen 
elektronisen kirjaston toteuttamiseksi. Työryhmä sai työnsä päätökseen toukokuussa 1997 ja 
luovutti asiasta muistion (ks. Kansallinen elektroninen kirjasto-työryhmän muistio, 1997) 
opetusministerille 12.5.1997. FinELib-hanke käynnistyi nopeassa tahdissa tämän jälkeen ja 
elektroniset tieteelliset lehdet alkoivat nopeasti puhuttaa kirjastoammattilaisia. (Hormia-Poutanen, 
1998, 47.) 
 
Tapahtunut kehitys viittaa siihen, että tieteellisen lehden kehityskulussa ollaan vähitellen 
siirtymässä kohti elektronisen tieteellisen lehden valta-asemaa.  Tämä siirtymäaika saattaa kestää 
kuitenkin vielä kauan. Harrison ja Stephen (1995, 607) ovat arvioineet tieteellisen lehden nykyistä 
ja tulevaa asemaa tiedeyhteisöissä todeten, että painetut tieteelliset aikakauslehdet ovat olleet 
tiedeyhteisöjen nykypäivään johtaneen kehityksen tukijalkoina menneinä vuosina ja elektroniset 
tieteelliset aikakauslehdet tulevat palvelemaan samaa päämäärää tulevaisuudessa. Samalla kuitenkin 
monien asiantuntijoiden keskuudessa (ks. esim. Anderson, 1999, 28; Chan, 1999, 15; Tenopir, 
1997, 38; Tomney & Burton, 1998, 427-428) yhteisymmärrys siitä, että molemmat julkaisumuodot, 
painetut ja elektroniset tieteelliset lehdet, tulevat jatkamaan olemassaoloaan rinnakkain hyvin 
pitkään on kiistaton. Elektronisten tieteellisten lehtien merkitys ja asema tiedeyhteisöissä tulevina 
vuosina on vahvasti sidoksissa ja riippuvaista aikakauslehtiä eri tavoin käyttävien, ts. tutkijoiden ja 
opiskelijoiden osoittamasta arvostuksesta. 

2.1. Aihepiiri ja tutkimusalue 

Tämän tutkimuksen aihepiiriä voidaan luonnehtia yleisellä ilmauksella "tieteelliset aikakauslehdet 
tiedeyhteisöissä". Näin laajasti ajatellen tutkimuksen aihepiiri käsittää kaiken ajateltavissa olevan 
tieteellisiin aikakauslehtiin liittyvän toiminnan tiedeyhteisöissä.  Tämä lehtiin liittyvä aktiviteetti 
voi olla mm. tieteellisten artikkelien julkaisutoimintaa kaikkine siihen liittyvine piirteineen, 
tieteellisten artikkelien käyttöä tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tukena, tieteellisten kirjastojen 
puitteissa tapahtuvaa tieteellisiin lehtiin kohdistuvaa toimintaa jne. Tieteelliset aikakauslehdet 
ovatkin tiedeyhteisöjen jokapäiväisessä toiminnassa hyvin keskeisessä asemassa. Tieteellisten 
artikkelien käyttö mm. opinnäytetöiden lähdeaineistona on yksi tärkeä yhteys, jossa tieteellisten 
aikakauslehtien rooli korostuu. Tämä tutkimus keskittyy  tämän kyseisen ilmiön tarkasteluun.     
 
Tieteellisten aikakauslehtien yleisinä keskeisinä tehtävinä voidaan pitää sille langenneita tiedotus- 
ja arkistointitehtäviä. Tiedotustehtävä tarkoittaa yksinkertaisesti ao. aikakauslehdessä julkaistavan 
aineiston levittämistä lukijoille. Osana tätä tiedotustehtävää voidaan pitää myös julkaistua aineistoa 
koskevaa säännöllistä bibliografista tiedotusta kirjallisuustietokantojen välityksellä, joihin on 
tallennettu artikkelien bibliografiset tiedot. Tämä taas takaa sen, että keskeiset tiedot tieteellisten 
lehtien artikkeleista ovat nopeasti  ja helposti mm. opiskelijoiden käytettävissä. Tieteellisten 
aikakauslehtien arkistointitehtävä taas merkitsee sitä, että lehti toimii myös siinä julkaistun 
aineiston arkistona ja säilyttää aineiston tulevia käyttäjiä varten. Hyvin ylläpidetyn kokoelman 
välityksellä tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu aineisto on nopeasti saatavilla myös 
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opiskelijoiden käyttöön myöhemminkin (Kortelainen 1999, 12).  Kirjastot ovat perinteisesti olleet 
painettujen julkaisujen aikana kaikessa edellä mainitussa keskeisessä asemassa.  
 
Tietoverkkojen yleistyminen on muuttamassa ehkä hyvinkin merkittävästi perinteisen painetun 
tieteellisen aikakauslehden vankkaa asemaa. Vielä 1980-luvulla tietoverkkojen käyttö oli 
rajoitettua, mutta 1990-luvulla tietoverkot ovat tulleet kaikkien ulottuville. Maailmanlaajuisesti 
arvioiden Internetillä on nykyisin (marraskuu 2000) noin 407 miljoonaa käyttäjää, joista Euroopassa 
lähes 100 miljoonaa (ks. Nua Internet Surveys, 2000). Vuonna 2001 (huhti-toukokuu) tehdyn 
tutkimuksen mukaan Suomessa oli noin 980000 työpaikallaan Internetiä käyttävää kansalaista. (ks. 
Internet Tracking - Internetin tunnettuuden ja käytön kehitys Suomessa, käyttäjämäärät, profiilit, 
2001.) 
 
Internetin vuosikymmenen lopulla tapahtuneen läpimurron myötä tietoverkot ovat saavuttaneet yhä 
keskeisemmän aseman myös kirjastojen toiminnassa. Tämä vaikutus näkyy  voimakkaana myös 
tieteellisten aikakauslehtien kehityksessä. Painetun tieteellisen aikakauslehden rinnalle on tullut 
uusi julkaisumuoto, elektroninen tieteellinen aikakauslehti. ARL Directoryssä[2] pelkästään 
elektronisessa muodossa saatavana olevien sarjajulkaisujen nimekkeiden määrä on kasvanut 
vuosina 1991-98 vaatimattomasta 26 nimekkeestä yli 3400 nimekkeeseen. (ks. esim. Wyly, 1998, 
107.) 

2.2. Yleinen ja tutkimuksellinen merkitys 

Tällä tutkimuksella voi olla sekä tutkimuksellista että käytännöllistä merkitystä. Tutkimuksellisessa 
mielessä se syventää elektronisiin aikakauslehtiin liittyvää tietämystä,  mallintaa elektronisten 
lehtien käytön kontekstia, tarkentaa aihepiirin käsitteisiin liittyviä epätarkkuuksia ja tuo 
todennäköisesti esiin uusia tutkimuskohteita aihepiiristä. Tutkimus lisää ja parantaa näin 
edellytyksiä elektronisia lehtiä koskettelevan  tutkimuksen tekemiseksi. Samalla se voi osaltaan 
myös lisätä kiinnostusta aihepiirin tutkimukseen ja johtaa uusien tutkimushankkeiden 
käynnistämiseen maassamme. 
 
On selvää, että aikakauslehden elektronisen julkaisumuodon vetovoimaa lisäävät monet tekijät. 
Erityisesti kirjastoissa elektroniset tieteelliset aikakauslehdet koetaan tulevaisuuden 
julkaisumuotona, jolta on lupa odottaa paljon. Elektronisen tieteellisen aikakauslehden yleistymisen 
uskotaan vaikuttavan merkittävästi kirjastojen toimitaan tulevina vuosina. Muutosten vaikutuksista 
ollaan samalla kuitenkin epävarmoja ja erimielisiä. Lähivuosina kirjastoissa haetaan intensiivisesti 
vastauksia ja ratkaisuja moniin kysymyksiin, kuten: mitä elektroniset tieteelliset aikakauslehdet 
ovat, häviävätkö perinteiset painetut tieteelliset aikakauslehdet tulevaisuudessa kokonaan, 
hyväksyvätkö tutkijat uuden julkaisumuodon, mikä on kirjastojen rooli tulevaisuudessa jne. Tämä 
tutkimus antaa osaltaan vastauksia juuri em. kaltaisiin kysymyksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää tieteellisten kirjastojen aikakauslehtien hankintapäätöksiä tehtäessä, mietittäessä 
käyttöön asettamiseen liittyviä tekijöitä ja kokoelmapoliittisten ratkaisujen tekemisessä. Nämä taas 
oikein toteutettuina johtavat kirjastojen asiakkaiden ts. opiskelijoiden ja tutkijoiden saaman 
palvelun paranemiseen. Näin ollen käytännöllisessä ja soveltavassa mielessä tutkimustuloksista 
hyötyvät sekä kirjastot että kirjastojen asiakkaat.  

                                                 
[2]Association of Research Libraries (ARL) Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion 
Lists on sekä painettuna että elektronisena saatavissa oleva julkaisu, joka sisältää kattavasti tiedot lähes kaikista 
elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä. Viimeisin julkaistu versio (7th. Ed., 1998, ISSN 1055-1337) sisältää yli 
3400 sarjajulkaisunimekettä, näistä 1465 nimekettä on elektronisisa tieteellisiä aikakauslehtiä. Näistä on 
vertaisarvioituja (peer review) 1002 nimekettä ja maksullisia 708 nimekettä.   
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Tällä hetkellä maamme ammatti- ja tiedekorkeakouluissa näyttäisi olevan olemassa selkeää tarvetta 
saada lisää tietoa ja kokemuksia elektronisista lehdistä. Kirjastojen asiakkaiden ts. tutkijoiden ja 
opiskelijoiden suhtautuminen uuteen elektroniseen julkaisumuotoon on tässä mielessä 
avainasemassa. Elektronisten lehtien käytettävyys, niiden koetut vahvuudet ja heikkoudet, 
saatavuus ym. ovat seikkoja, joista tarvitaan lisää tietoa. Tällaisen tietämyksen lisääntyminen on 
kirjastoille ensi arvoisen tärkeätä ja helpottaa maamme kirjastoammattilaisia heidän jatkuvasti 
uusien taitojen omaksumista vaativien työtehtäviensä hoidossa. Käytännöllinen merkitys tästä 
tutkimuksesta saavutetaan tätä kautta. 
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3. Tutkimusasetelma 

Suomessa on kokonaisuutta ajatellen tehty melko vähän elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä 
koskevaa tutkimusta ja aikakauslehden uuden julkaisumuodon saamaa vastaanottoa ja käyttöä 
koskettavaa tutkimusta ei juuri ollenkaan. Kiinnostus uutta elektronista julkaisumuotoa kohtaan on 
kuitenkin Internetin käytön yleistymisen myötä kasvamassa ja elektroninen tieteellinen 
aikakauslehti on vähitellen saamassa tutkijoiden ajatuksissa ainakin jonkinasteista hyväksymistä 
tieteellisten artikkelien  vaihtoehtoisena julkaisufoorumina. Kehitys on johtanut viime vuosina 
pääasiassa Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa virinneeseen elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien aihepiirin lähinnä case-tyyppisen tutkimuksen lisääntymiseen. Aihepiirin 
tutkimuksessa ollaan kuitenkin vielä alkutaipaleella mikä selittynee sillä, että elektroninen 
tieteellinen aikakauslehti on vasta 1990-luvulla noussut todelliseksi tieteellisten artikkelien 
julkaisuvaihtoehdoksi. Tätä käsillä olevaa tutkimushanketta motivoikin aihepiiriin liittyvän 
tutkimuksen vähyys. 

3.1. Tutkimusaihe ja lähestymistapa 

Tämä tutkimus fokusoituu tieteellisten aikakauslehtien aihepiirissä elektroniseen julkaisumuotoon 
ts. elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Tutkimuksessa tarkastellaan tieteellisiä aikakauslehtiä 
opinnäytetöiden lähdeaineistona tiedeyhteisöissä. Tarkastelun painopisteenä on elektronisessa 
muodossa julkaistujen aikakauslehtien hyödyntäminen lähdeaineistona. Tiedeyhteisöllä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä sekä tiede- että ammattikorkeakouluja. Täsmällisesti ilmaistuna tutkimuksen aihe 
on "elektronisen tieteellisen aikakauslehtiartikkelien asema tiede- ja ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöiden lähdeaineistona", ts. tutkimuksessa tarkastellaan elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtiartikkelien, käyttöä, merkitystä ja arvostusta tiede- ja ammattikorkeakouluissa.  
 
Elektronisten aikakauslehtien käyttö yleensä ja siten myös niiden hyödyntäminen opiskelijoiden 
opinnäytetöiden lähteinä ovat täydellisesti riippuvaisia tietoverkoista. Tämä tutkimus liittyy siten 
läheisesti myös tietoverkkojen käyttöön. Tutkimuksen tarkastelunäkökulma on käyttäjä- ts. 
opiskelijalähtöistä ja tarkastelutapa kaksijakoista. Yhtäältä tutkimuksessa tarkastellaan 
lähdeluetteloiden pohjalta elektronisten aikakauslehtien käyttöä lähdeaineistona opinnäytetöissä. 
Toisaalta tutkimuksessa kartoitetaan kyselylomakeaineiston pohjalta opiskelijoiden 
käyttökokemuksia ja asenteita elektronisista aikakauslehdistä. Tutkimus on näin ollen kontekstoitu 
opinnäytetöiden tekemiseen. Opinnäytetöillä tarkoitetaan tiedekorkeakoulujen puitteissa 
diplomitöitä ja ammattikorkeakoulujen puitteissa lopputöitä tai opinnäytetöitä, kuten niitä myös 
useissa yhteyksissä on kutsuttu.  

3.2. Tutkimuksen sijoittuminen informaatiotutkimuksen kenttään  

Tutkimuksessa käytettiin rinnakkain ja toisiaan täydentävinä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 
menetelmiä. Pitäytyminen pelkästään joko kvantitatiivisiin tai kvalitatiivisiin menetelmiin ei olisi 
ollut mielekästä. Tutkimus on  luokiteltavissa tietoverkkojen käyttötutkimusten piiriin kuuluvaksi, 
vaikka tutkimus lähdeviitetarkastelun puitteissa sijoittuu informaatiotutkimuksen kentässä myös 
bibliometriikan (informetriikan) alueelle. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä 
viiteanalyysiä (lähdeanalyysiä), strukturoitua lomakekyselyä ja alkeellisessa muodossa myös 
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tilastollista analysointia (jakautumia ja ristiintaulukointia). Tutkimuksen empiirisen osuuden 
toteutus ja käytetty tutkimusaineisto kuvataan myöhemmin luvussa 9.  

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista case-tyyppistä käyttötutkimusta 
Savolaisen (1997, 10) mukaan tietoverkkojen käyttötutkimukset jaetaan eri tyyppeihin 
kiinnittämällä huomiota kahteen ulottuvuuteen. Ensinnäkin voidaan kysyä, onko tavoitteena saada 
tietoa käytön määristä vai onko tarkoituksena tarkastella lähinnä laadullisen tutkimuksen 
näkökulmasta asenteita ja merkityksiä, joita ihmiset liittävät palveluiden hyödyntämiseen.  Tällä 
tavoin erotellaan tietoverkkojen käytön kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset. Toinen 
kysymys koskee Savolaisen mukaan sitä, halutaanko verkkopalveluiden hyödyntämisestä saada 
laaja yleiskuva vai yksityiskohtaisempi käsitys työ- tai vapaa-ajan tarpeita palvelevasta käytöstä (ks. 
kuvio 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tietoverkkojen käyttötutkimusten tyypit. (Savolainen, 1997, 10.) 
 
Tutkimustyypit eivät aina esiinny  kuviossa 1 esitetyn kaltaisesti "puhtaina" vaan yksityiseen 
käyttötutkimukseen voi sisältyä piirteitä useista kuudesta tutkimustyypistä. Tämä tutkimus edustaa 
juuri em. kaltaista piirteitä eri tutkimustyypeistä sisältävää sekoitusta ja voidaan hyvällä syyllä 
nimetä case-tyyppiseksi käyttötutkimukseksi elektronisista aikakauslehdistä. 

Yleiskartoitusta ja käytettävyystutkimusta 
Osaltaan tämä tutkimus on luokiteltavissa kvantitatiiviseksi palveluiden käytön yleiskartoitukseksi 
(kuvio 1, tyyppi A) ja opiskeluun liittyvänä ammatillisen tiedon hankinnan kartoitukseksi (kuvio 1, 
tyyppi C), jossa tarkoituksena on saada tietoa elektronisten aikakauslehtien käytön määristä. 
Tutkimusmenetelmänä tämän osuuden toteuttamisessa käytettiin bibliometriikan (informetriikan) 
alueelta viiteanalyysiä. Toisaalta tämä tutkimus voidaan luokitella myös kvalitatiiviseksi 
palveluiden käytön yleiskartoitukseksi (kuvio 1, tyyppi B) asenteista ja tyytyväisyydestä (kuvio 1, 
tyyppi B) ja opiskeluun liittyvänä verkkopalveluiden käytettävyystutkimukseksi (kuvio 1,  tyyppi 
D), jossa tarkoituksena on saada tietoa elektronisten aikakauslehtien merkityksistä lähdeaineistona 
ja opiskelijoiden niitä kohtaan tuntemista asenteista. Tämän osuuden toteuttamisessa apuna 
käytettiin strukturoitua kyselylomaketta jolla saatuja vastauksia analysoitiin jakautumien ja 
tunnuslukujen avulla.  

KÄYTÖN KESKEINEN ULOTTUVUUS 
 

Käytön määrä           Käytön merkitykset 
    (kvant./obj.)              (kval./subj.) 
A 
Yleiskartoitukset 

B 
Asenne- ja 
tyytyväisyys 
tutkimukset 

C 
Ammatillisen tiedon 
hankinnan ja 
viestinnän 
kartoitukset 

D 
Verkkopalvelujen 
käytettävyyden 
tutkimukset 
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Yleiskuva 
palvelujen 
käytöstä 
 
 
Työtehtäviin 
liittyvä käyttö 
 
 
Työn ulkopuolinen 
käyttö 
 

E 
Ei-ammatillisen 
käytön kartoitukset 

F 
Verkkopalvelujen 
arkikäytön 
merkitystä koskevat 
tutkimukset 
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Viiteanalyysin määrällistä lähdeanalyysiä 
Bibliometriikka-termin luojana pidetään Alan Pritchardia, joka vuonna 1969 julkaisi artikkelin 
Statistical bibliography or bibliometrics.  Termi on ollut käytössä siitä lähtien, joskin eräät alan 
edustajat ovat viime aikoina suositelleet käytettäväksi vaihtoehtoisia informetriikka- tai 
infometriikka-termejä. Tätä on perusteltu sillä, että nykyisin tutkitaan bibliometrisin menetelmin 
muutakin kuin painettuja julkaisuja. Bibliometriikka on Kärjen (1999, 206) mukaan määrällistä 
tutkimusta, joka kohdistuu ennen kaikkea tutkimuskirjallisuuteen ja jonka tavoitteena on analysoida 
sekä mallintaa tieteen ja teknologian kehitystä. Bibliometriikan perusolettamus on, että kirjallisuus 
heijastaa tutkimustoimintaa yleensä, koska tulosten julkaiseminen sekä formaali viestintä 
laajemminkin on ensisijaisen tärkeä osa tiedettä ja teknologiaa. Viestintä on operationaalistettu 
bibliometrisesti tutkittavaksi neljällä ulottuvuudella: 1) Tuottajat: tutkitaan kirjoittajia tai 
ryhmämuodostelmia kuten tutkimusryhmät, instituutiot, tutkimusalat, maat. Tuottajia tutkitaan sekä 
lähettäjinä että vastaanottajina. 2) Tuotteet: yksittäiset dokumentit, kuten artikkeli, 
konferenssiesitelmä, kirja, patentti, tai kokoumat kuten aikakauslehti tai konferenssi. 3) Käsitteet: 
kirjoittajan omat termit otsikoissa ja teksteissä tai julkaisuprosessin aikana lisätyt asiasanat ja 
luokitukset. 4) Lähdeviitteet: selvitetään viittaamisen tarkoituksia ja motiiveja. (ks. esim. Kärki & 
Kortelainen, 1996, 1-111; Kärki, 1999, 205-214.) 
 
Valtaosa bibliometrisestä tutkimuksesta on viiteanalyysiä. Viiteanalyysiä käytetään joko yksin tai 
yhdistettynä johonkin toiseen tutkimusmenetelmään. Julkaisujen lähdeluetteloiden tarkasteluilla 
selvitetään eri alojen viittauskäytäntöjä sekä julkaisuissa käytetyn kirjallisuuden ominaisuuksia. 
Edelleen voidaan selvittää julkaisujen, kirjoittajien, tutkimusyhteisöjen ja/tai tieteenalojen 
keskinäisiä kytkentöjä sekä julkaisujen saamaa huomiota tutkimuskirjallisuudessa. (Kärki & 
Kortelainen, 1996, 14.) 
 
Viiteanalyysi on kattokäsite, johon sisältyy kaksi päähaaraa: 1) viittausanalyysi ja 2) lähdeanalyysi. 
Kun tarkastellaan lähdeteoksia niiden käyttäjien näkökulmasta, tehdään lähdeanalyysiä ja kun 
tutkitaan julkaisujen saamia viittauksia viitattujen teosten näkökulmasta, tehdään viittausanalyysiä. 
Viittausanalyysi on siten viittausten määriin perustuvaa analyysiä  sekä yhteisviittausanalyysiä. 
Lähdeanalyysi puolestaan lähteiden määrän ja ominaisuuksien analyysiä sekä tekstiviitteiden 
analyysiä. (Kärki, 1999, 211.) 
 
Tässä tutkimuksessa sovelletaan em. viiteanalyysin kahdesta päähaarasta määrällistä 
lähdeanalyysiä. Näin ollen on perusteltua tarkastella tässä yhteydessä nimenomaan tätä  
viiteanalyysin osa-aluetta. Lähdeanalyysin  suppea esittely  voitaneen kuitenkin katsoa tässä 
yhteydessä riittäväksi, koska aiheesta on julkaistu hyviä perusteoksia. (ks. esim. Kärki & 
Kortelainen, 1996.) 
 
Lähdeanalyysissä tutkimusaineisto kootaan yleensä lähdeluetteloista. Lähdeluetteloista saatavien 
bibliografisten tietojen avulla tarkastellaan tutkimuksen teossa tai julkaisun kirjoittamisessa 
käytetyn lähdekirjallisuuden määrää, ominaisuuksia ja rakennetta. Tämä lähdeanalyysin tyyppi on 
informaatiotutkimuksen kiinnostusaluetta ja tähtää usein käytännön sovelluksiin kirjasto- ja 
informaatiopalveluissa. Näissä lähdeanalyyseissä voidaan etsiä eroja ja yhtäläisyyksiä esimerkiksi 
kahden tai useamman tieteenalan väliltä. Tarkastelun kohteena voi olla lähteiden kieli, 
julkaisumuoto, aihealue jne. Tämä menetelmä on näin ollen sovelias myös tämän käsillä olevan 
tutkimuksen kontekstissa. Lähdeanalyysin avulla tarkastellaan usein myös tutkimusviestintää ja tätä 
kautta tieteen tiedollisia ja sosiaalisia rakenteita. Tällöin kyseessä on tieteen tutkimus ja tavoitteena 
tieteen tai teknologian kehityksen selittäminen ja kuvaaminen. Molemmat lähdeanalyysin tyypit 
sopivat myös tutkimuksen itseriittoisuuden selittämiseen. Toisin sanoen niiden avulla voidaan tutkia 
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sitä, kuinka paljon eri aloilla käytetään lähteinä oman alan julkaisuja ja toisaalta miten suuria ovat 
muiden alojen julkaisujen osuudet käytetyistä lähteistä. (Kärki & Kortelainen, 1996, 15-16.) 
 
Pelkkiin kirjallisuusluetteloihin perustuvaa lähdeanalyysiä on Kärjen ja Kortelaisen (1996, 16) 
mukaan kritisoitu siitä, ettei se kuvaa luontevasti tutkijoiden viestintää eikä huomioi sitä, että 
julkaisu voi päätyä toisen julkaisun lähdeluetteloon mitä moninaisimmista syistä.  Kritiikki 
kohdistuu siten siihen, etteivät kaikki lähdeviitteet ole samanarvoisia. Tämän kritiikin siivittämänä 
on kehitetty viittaamiskontekstin analyysiksi tai tekstiviitteiden sisällönerittelyksi nimitettävä 
menetelmä. Tässä menetelmässä käydään lävitse koko julkaisu ja luokitetaan tekstissä esiintyvät 
viitteet sen mukaan, millaista informaatiota lähteestä lainataan, missä tarkoituksessa lähde 
mainitaan ja kuinka usein julkaisussa viitataan samaan lähteeseen. (Kärki, 1999, 212.) 
 
Lähdeanalyysin havaintoaineisto kootaan yleensä havaintomatriisiksi. Ts. tutkimusaineiston 
analysointi on ensisijaisesti havaintomatriisin tilastollista käsittelyä. Tutkimuksen tavoitteet 
ratkaisevat sen, millaista informaatiota havaintomatriisista tuotetaan. Kun tarvittava määrällinen 
informaatio on saatu aineistosta esiin, siirrytään tutkimuksen tärkeimpään vaiheeseen eli tulosten 
analysointiin ja tulkintaan. Lähdeanalyysiä kuten bibliometriikkaa yleensäkin voidaan käyttää 
tutkimuksen apuna monipuolisesti kuitenkin huomioiden aina tutkimuksen tavoitteet. 

3.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen aihepiirin terminologia ei ole yksiselitteistä. Painettuihin tieteellisiin lehtiin liittyviä 
keskeisiä käsitteitä ja termejä on menneinä vuosina käytetty hyvin vaihtelevasti ja usein myös 
epäjohdonmukaisesti. Perinteisen painetun tieteellisen lehden rinnalle viime vuosien aikana tullut 
elektroninen tieteellinen lehti on monimutkaistanut tilannetta entisestään. Mm. käsitteitä 
"kausijulkaisu (serial)", "aikakauslehti (periodical)" ja "elektroninen lehti (electronic journal)" on 
käytetty hyvin erilaisissa merkityksissä riippuen aikakaudesta, maasta, tekijästä, kirjastosta, 
käyttötarkoituksesta jne. Käytetyn terminologian sekavuus ilmenee sekä suomenkielisessä että 
englanninkielisessä aihepiiriä käsittelevässä kirjallisuudessa ja elektroniselle tieteelliselle 
aikakauslehdelle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määrittelemisen 
pulmallisuutta ovat käsitelleet mm. Cahn (1999, 10-11), Nisonger (1998, 10-12) ja Tomney ja 
Burton (1998, 420). Seuraavassa käsitellään aihepiirin terminologiaa, määritellään tutkimuksessa 
käytetyt ja tutkimuksen kannalta keskeiset termit ja käsitteet. 

Kausijulkaisu (serial) 
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2R) vuoden 1988 toisessa painoksessa esitetyn 
määritelmän mukaan kausijulkaisu on (Nisonger, 1998, 1): 

"A publication in any medium issued in successive parts bearing numeric or cronological designations and 
intended to be continued indefinitely. Serials include periodicals; newspapers; annuals (reprints, yearbooks, etc.); 
the journals, memoirs, proceedinges, transactions, etc. of societies; and numbered monographic series." [Tämä 
määritelmä on Nisongerin (1998, 1) mukaan yleisesti käytetty Pohjois-Amerikassa esiintyen monissa alan 
keskeisissä teoksissa [3]]. 

                                                 
[3] Ks. esim. Heartsill Young, ed., ALA Glossary of Library and information Science (Chicago: American Library 
Association, 1983), 203 tai Association for Library Collections and Technical Services, Guidelines for Handling 
Library Orders for Serials and Periodicals, rev. ed. (Chicago: American Library Association, 1992), 1 tai  Association 
for Library Collections and Technical Services, Serials Acquisitions Glossary  (Chicago: Association for Library 
Collections and Technical Services, 1993), 27 
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AACR2R:iin perustuva määritelmä on hyväksytty käyttöön myös Suomessa moniosaisia teoksia 
koskevalla täsmennyksellä. Suomalaisten luettelointisääntöjen kausijulkaisujen kuvailuosan 
mukainen määritelmä on (Luettelointisääntötyöryhmä, 1989, 15): 
 

 

"Kausijulkaisu (serial) on periaatteessa päättymätön, jatkuvasti toisiaan seuraavina osina säännöllisin tai 
epäsäännöllisin väliajoin ilmestyvä julkaisu. Kausijulkaisuja ovat aikakauslehdet, sanomalehdet, vuosittain 
ilmestyvät julkaisut (vuosikertomukset, vuosikirjat, kalenterit), tieteellisten seurojen tutkimus- ja tiedotussarjat, 
raporttisarjat, säännöllisesti ilmestyvät tilastot, numeroidut monografiasarjat jne. Kausijulkaisuja eivät ole 
moniosaiset teokset, jotka on suunniteltu päättyviksi" (ks. ISO 3297-1986 = SFS 4435-1985 [4]). [Tietohuollon 
sanaston (1993, 44) mukaan kausijulkaisu on päättymättömäksi tarkoitettu julkaisu, jolla on yhteisnimeke ja jonka 
osat on merkitty numeroin ja vuosikerroin.] 

Tässä tutkimuksessa kausijulkaisulla tarkoitetaan em. määritelmän mukaisia julkaisuja. 
Määritelmän mukaisista kausijulkaisutyypeistä voidaan kuitenkin sulkea tarkastelun ulkopuolelle 
sanomalehdet, vuosittain ilmestyvät julkaisut (vuosikertomukset, vuosikirjat, kalenterit), 
tieteellisten seurojen tutkimus- ja tiedotussarjat, raporttisarjat, säännöllisesti ilmestyvät tilastot, 
numeroidut monografiasarjat ja keskittyä tarkastelemaan pelkästään aikakauslehtiä. Toisin sanoen 
kausijulkaisukäsite ymmärretään eri elementtejä sisältäväksi yläkäsitteeksi, jonka alle sijoittuvat 
myös tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevat painetut- että elektroniset tieteelliset 
aikakauslehdet.  

Tieteellinen aikakauslehti (periodical, magazine, journal) 
Mikä on aikakausjulkaisu? Mikä on aikakauslehti? Mikä on tieteellinen aikakauslehti? AACR2R ei 
itsessään määrittele käsitteitä "aikakausjulkaisu (periodical)", "aikakauslehti (magazine)" ja 
"tieteellinen aikakauslehti (journal), mutta kausijulkaisun (serial) määritelmässä nämä  käsitteet 
kuitenkin sijoittuvat kyseisen käsitteen alle. Englanninkielisessä termistössä "journal" voidaan 
käsittää tieteelliseksi aikakauslehdeksi ja "magazine" yleisluontoiseksi aikakauslehdeksi. 
Nisongerin (1998, 2) mukaan tämä vastaa Pohjois-Amerikassa nykyisin vallitsevaa käytäntöä ja 
mm. American Library Association käyttää hyväksyy tämän ja määrittelee aikakauslehden  
seuraavasti[5]: 

"A serial appearing or intended to appear indefinitely at regular or stated intervals, generally more frequently than 
annually, each issue of which is numbered or dated consecutively and normally contains separate articles, stories, 
or other writings. Newspapers disseminating general news, and the proceedings, papers, or other publications of 
corporate bodies primarily related to their meetings, are not included in this term."  

Tietohuollon sanaston (1993, 21) mukaan aikakausjulkaisu on säännöllisin väliajoin, useammin 
kuin kerran vuodessa ilmestyvä kausijulkaisu ja aikakausjulkaisuja ovat esimerkiksi aikakauslehdet, 
viikkolehdet ja sanomalehdet. Vastaavaa periaatetta on sovellettu myös Suomalaisten 
luettelointisääntöjen  kausijulkaisujen kuvailuosassa (Luettelointisääntötyöryhmä, 1989,11), jossa 
aikakauslehti määritellään seuraavasti: 

"Aikakauslehti on kausijulkaisu, joka ilmestyy säännöllisin väliajoin, yleensä useammin kuin kerran vuodessa ja 
harvemmin kuin kaksi kertaa viikossa. Aikakauslehdelle on ominaista sisällön ja kirjoittajan vaihtuminen sekä 
vihkon sisällä että vihkosta toiseen." 

 
Aikakauslehdille on siis tunnusominaista, että erillisiä numeroita yhdistää yhteinen nimeke, joka 
ilmestyy toistaiseksi, peräkkäisinä numeroina ja määrätyin säännöllisin väliajoin. Sekä se, että 
kukin numero sisältää useiden kirjoittajien artikkeleita. Vakkarin (1999, 20) mukaan ei riitä, että 
                                                 
[4] Ks. myös: Kausijulkaisujen kansainvälinen standardinumero ISSN (SFS 4435-1985 = ISO 3297-1986) 
[5] Ks. esim.: Heartsill Young, ed., ALA Glossary of Library and information Science (Chicago: American Library 
Association, 1983)  
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aikakauslehdet ovat keskeisiä yhteisön toiminnalle, niiden on oltava myös luotettavia, ajantasaisia 
ja korkeatasoisia. Perinteisesti tason varmistus on hänen mukaansa saavutettu julkaisijan 
suorittamalla vertaisarvioinnilla (peer review) ja toimituksen kontrollilla. Vertaisarvioinnilla 
tarkoitetaan sitä, että asiantuntijat arvioivat käsikirjoitukset ennen niiden julkaisemista. Toimituksen 
kontrolli liittyy yleensä julkaistujen tietojen luotettavuuden arviointiin. Vertaisarviontia voidaan 
pitää tieteellisen aikakauslehden yhtenä merkittävänä ominaispiirteenä. Vertaisarviointikäytäntöä ei 
kuitenkaan välttämättä aina noudateta valittaessa tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistavaa 
aineistoa. Kortelaisen mukaan (1999, 12) vuoden 1996 The Serials Directoryssa[6] oli 10326 
asiantuntijatarkastuksesta ilmoittavaa lehteä. Mm. Roberts (1999) on tarkastellut vertaisarviointia 
tieteellisen julkaisemien ja Internetin kannalta. 
 
Tässä tutkimuksessa tieteellisellä aikakauslehdellä tarkoitetaan em. määritelmiä mukaillen 
kausijulkaisuksi luettavaa aikakauslehteä, joka ilmestyy säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, 
noudattaa asiantuntijatarkastusta tai on muuten niihin verrattavissa oleva ja julkaisee jotakin 
tieteenalaa (tai tieteenaloja) edustavia alkuperäisartikkeleita, katsauksia, kokousesitelmiä, tiedotteita 
jne. Edelleen tämän tutkimuksen yhteydessä tieteellinen aikakauslehti voi olla julkaisumuodoltaan 
sekä painettu että elektroninen. Painetusta tieteellisestä aikakauslehdestä käytetään tässä 
tutkimuksessa  lyhyempää nimitystä painettu aikakauslehti ja elektronisesta tieteellisestä 
aikakauslehdestä vastaavasti elektroninen aikakauslehti. 

Elektroninen tieteellinen aikakauslehti (electronic journal) 
Elektroninen aikakauslehti-käsitteen määritteleminen on vaikea tehtävä, jota problematiikkaa monet 
tutkijat ovat julkaisuissaan sivunneet. Määrittelemisen vaikeutta kuvaa myös se, että Tietohuollon 
sanastossa (1993, 15) esitetty julkaisujen käsitejärjestelmäkaaviokaan ei erikseen mainitse 
elektronista aikakauslehteä. Elektroniset julkaisut ko. käsitejärjestelmässä on mainittu, mutta niitä ei 
ole sijoitettu kausijulkaisujen alle sijoitettujen aikakausjulkaisujen yhteyteen vaan erilliseksi omaksi 
osuudekseen kaavioon.  Tosiasiallisesti elektroninen aikakauslehti on käsitteenä tunnettu yli 20 
vuotta, mutta sille ei kuitenkaan ole olemassa yhteistä hyväksyttyä määritelmää. Tässä yhteydessä 
luodaan silmäys muutamiin kirjallisuudessa esitettyihin elektronisen aikakauslehden määritelmiin. 
(ks. esim. Cahn, 1999, 10-11; Nisonger, 1998, 10-12; Tomney & Burton, 1998, 420.)  
 
Elektronisen lehden yhteydessä käytetty terminologia on vuosien kuluessa ollut vaihtelevaa. 
Viimeaikoina englanninkielisessä terminologiassa "electronic journal" ja "e-journal" ovat 
yleistyneet ja vakiinnuttaneet asemansa tieteellisen aikakauslehden elektronisesta julkaisumuodosta 
puhuttaessa. Aiemmin käytettyjä 
termejä ovat mm. " virtual journal", "paperless journal" ja "online journal" (Sasse' & Winkler, 1993, 
150). Suomenkielisessä terminologiassa on vastaavalla tavalla esiintynyt kirjavuutta. Termit 
"verkkolehti" ja "nettilehti" ovat mm. olleet käytettyjä. Viimeaikoina kuitenkin "elektroninen lehti" 
ja "e-lehti" ovat vakiinnuttaneet asemaansa myös meillä. 
 
Brandt (1992, 17) on ehdottanut elektronisesta aikakauslehdestä käytettäväksi uuden 
julkaisumuodon kehityksen alkuaikojen tuotteita hyvin kuvaavaa määritelmää: 

"Laajasti määriteltynä elektroninen lehti on yhteen koottu informaatiojoukko, joka jaetaan käyttäjille elektronisessa 
muodossa säännöllisin väliajoin" (ks. liite 1, kohta a)  

Joissain määritelmissä elektroniset lehdet rajataan tietoverkkojen välityksellä käytettäviin lehtiin. 
Näin menettelee mm. McMillan (1991, 97) määritellessään elektronisen lehden seuraavasti:  

"Elektroniset aikakauslehdet ovat kansallisesti tai kansainvälisesti kustannettuja kausijulkaisuja joiden jakelu 
                                                 
[6] The Serials Directory on kansainvälinen aikkauslehtiluettelo, johon on koottu tiedot noin 160000:sta maailman eri 
puolilla  ilmestyvästä ja eri aihepiirejä edustavasta lehdestä. 
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tapahtuu Bitnetin ja Internetin kaltaisten elektronisten tietoverkkojen välityksellä" (ks. liite 1, kohta b) 

Samaa periaatetta noudattaen Keating, Reinke ja Goodman (193, 456) määrittelevät elektronisen 
lehden: 

"tieteelliseksi aikakauslehdeksi, jonka jakelu on hoidettu elektronisesti tietoverkkojen välityksellä" (ks. liite 1, 
kohta c)  

Joissakin esitetyissä määritelmissä painetun aikakauslehden elektronista vastinetta ei  pidetä aitona 
elektronisena aikakauslehtenä. Esimerkiksi Dworaczek ja Wiebe (1994, 106) esittämä määritelmä 
noudattelee tätä käsitystä ja kuuluu seuraavasti:  

"Todellisena elektronisena aikakauslehtenä pidetään kausijulkaisua, joka tuotetaan ja jaetaan lukijoille ainoastaan 
elektronisessa muodossa"  (ks. liite 1, kohta d)  

Moothart (1995, 61) puolestaan määrittelee ilmaisun "electronic journal"  merkitykseksi: 
"ainoastaan ne aikakauslehtien nimekkeet, jotka ovat saatavissa ainoastaan elektronisessa muodossa" 

ja käyttää ilmaisua "online journal" merkityksenä: 
"ainoastaan niille aikakauslehtien nimekkeille, jotka ovat saatavilla sekä elektronisessa että painetussa muodossa" 
(ks. liite 1, kohta e) 

Joissakin yhteyksissä termiä "networked" käytetään erottamaan tietoverkkojen välityksellä 
käytettävät elektroniset aikakauslehdet niistä, jotka ovat käytettävissä ainoastaan CD-ROMien 
avulla. Woodward  ja McKnight (1995, 71-74) määrittelevät kolme erityyppistä elektronista 
aikakauslehteä. Heidän mukaansa on olemassa Dialogin kaltaisten välittäjäpalveluiden tarjoamia 
"online"-tyyppisiä, CD-ROMien sisältämiä ja Internetin välityksellä käytettäviä "networked"-
tyyppisiä elektronisia aikakauslehtiä. (Nisonger, 1998, 10.) 
 
Cahnin (1999, 10-11) mukaan elektronisen aikakauslehti-käsitteen määrittelemisen kannalta 
ongelmallista on se, että ilmaus "electronic journals (elektroniset lehdet)" kattaa alan 
kirjallisuudessa yleisesti ja erittelemättä myös ilmaukset "electronic publishing (elektroninen 
julkaiseminen)", "electronic serials (elektroniset kausijulkaisut)", "electronic periodicals 
(yleisluontoiset elektroniset lehdet)" jne.  Kaikilla näillä ilmauksilla on monia yhteisiä piirteitä ja 
erojen määrittely on vaikeata. Hän ehdottaa "Webster´s Third New International Dictionary of 
English Language"-teoksen "journal"-käsitteen sekä "AACR2R":n "serial"-käsitteiden määritelmien 
perusteella elektronisten aikakauslehtien määritelmäksi seuraavaa:  

"Elektroninen tieteellinen aikakauslehti on julkaisu, joka on käytettävissä mitä tahansa elektronisen julkaisun 
lukemiseksi tarkoitettua välinettä käyttäen. Julkaisu ilmestyy jatkuvana ja sen perättäiset osat on numeroitu 
kronologisesti. Se täyttää tieteelliselle aikakauslehdelle asetetut tasovaatimukset, käsittelee tiettyä aihepiiriä ja on 
virallinen tai epävirallinen tiedeyhteisön tai muun erityisryhmän hyväksymä julkaisu." (ks. liite 1, kohta f) 

Elektronisen kommunikaation alueen tutkimuksissa ja julkaistuissa kirjoituksissa näyttää valitsevan 
jonkinlainen yksimielisyys julkaisulta vaadittavista perusominaisuuksista, jotta kyseessä voidaan 
sanoa olevan akateeminen tieteellinen elektroninen aikakauslehti. Tomneyn ja Burtonin mukaan 
(1998, 420) Rustad määrittelee julkaisussaan "Electronic Journals in the National Library"  
tieteellisen elektronisen lehden seuraavasti:  

"Elektroninen lehti on säännöllisesti tai epäsäännöllisesti ilmestyvä aikakauslehti, joka on saatettu käytettäväksi 
elektronisessa muodossa paikallisilla välineillä tai tietoverkkojen välityksellä." (ks. liite 1, kohta g) 

Saman tyyppisiä merkityksiä on löydettävissä Butlerin (1995, 167-177) esittämästä määritelmästä. 
Hänen mukaansa elektroniselle tieteelliselle aikakauslehdelle on luonteenomaista, että niissä 
julkaistaan alkuperäisiä, tieteelliseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita ja vaikka niissä voidaan 
julkaista myös katsauksia, mielipidekirjoituksia ja yleistä informaatiota niin alkuperäinen 
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tutkimuskomponentti erottaa ne muista julkaisuista. Edelleen elektronisessa tieteellisessä 
aikakauslehdessä julkaistavat artikkelit pitää alistaa esitarkastettavaksi (vertaisarviointiin) ennen 
julkaisemista normaalin akateemisten yhteisöjen julkaisukäytännön mukaisesti. Lisäksi hänen 
määritelmässään elektronisten tieteellisten aikakauslehtien jakelun on tapahduttava pääasiallisesti 
sähköisten tietoverkkojen välityksellä. Julkaisut ovat usein vastaavien painettujen julkaisujen 
elektronisia versioita tai elektronisista julkaisuista on saatavissa vaihtoehtoisesti erillinen 
paperiversio sekä pitkällä aikavälillä monet elektroniset tieteelliset aikakauslehdet tulevat 
muuttumaan ainoastaan elektronisessa muodossa saataviksi. (Tomney & Burton, 1998, 420.) 
 
Tomney ja Burton (1998, 420) ehdottavat nykytilanteeseen sopivaksi elektronisen tieteellisen 
aikakauslehden määritelmäksi Bairdin ja Burtonin epävirallisessa raportissaan ”The Use and 
Potential of Electronic Journals in Scottish Libraries” esittämän kuvauksen elektronisesta 
tieteellisestä aikakauslehdestä: 

"aikakauslehtien muodossa olevan informaation sähköisen levittämisen  nykyisessä kehitysvaiheessa elektronista 
aikakauslehteä on kuvattava artikkelien tallennuskäsitteen, käyttäjille järjestettävän käyttöliittymäkäsitteen, 
tietokoneverkkokäsitteen ja tilaajille tietoverkon avulla tapahtuvan aikakauslehtiartikkelien välityskäsitteen avulla" 
(ks. liite 1, kohta h) 

Toinen määritelmä, jota Tomney ja Burton kannattavat, kuuluu seuraavasti: 
"Elektroninen aikakauslehti määritellään julkaisuksi, jossa (1) kustannetaan alkuperäisiä tieteellisiä kirjoituksia; (2) 
jotka ovat etukäteistarkastettuja tai toimitettuja; (3) ja jotka ovat (ei välttämättä pelkästään) saatavissa 
elektronisessa muodossa." (ks. liite 1, kohta i) 

Elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä voidaan tarkastella selkeällä tavalla  myös korostamalla 
perinteisten tieteellisten aikakauslehtien sekä uudentyyppisten elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien yhtäläisyyksiä (vertaisarvioituja, toimitettuja) ja eroavaisuuksia (eri 
ilmaisuvälineet). Valauskas (1997) on ehdottanut tältä pohjalta ja saanut ajatukselleen tukea ainakin 
Muukalta ja Bbenkeleltä (1999, 275) elektronisten tieteellisten aikakauslehtien määritelmäksi: 

"elektroninen aikakauslehti määritellään digitaaliseksi määräajoin ilmestyväksi aikakauslehdeksi, jossa julkaistaan 
Internetissä artikkeleita, esseitä ja analyysejä. Julkaistava aineisto on lehden toimituksen ja asiantuntijoiden 
esitarkastamaa ja siten lehden kustantajan lehdelle määrittelemän vaatimustason mukaista.  Julkaisemisen väline 
erottaa elektronisen tieteellisen aikakauslehden sen painetusta vastineesta vaikka tuotantoprosessi sekä painetulle 
että elektroniselle tieteelliselle aikakauslehdelle on sama." (ks. liite 1, kohta j) 

Elektronisen tieteellisten aikakauslehden yhteydessä käytetty kirjava terminologia ja elektroninen 
tieteellinen aikakauslehti-käsitteen määrittelemisessä ilmenevä vaikeus heijastavat sitä tosiasiaa, 
että elektroniset aikakauslehdet ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Elektronisen aikakauslehden  
monimuotoisuutta ja kehitysvaiheita tarkastellaan syvällisemmin luvussa 6. 
 
Tässä tutkimuksen kontekstissa elektroninen aikakauslehtijulkaisu on painettujen 
aikakauslehtijulkaisujen tapaan kausijulkaisun alakäsite. Muita keskeisiä ominaispiirteitä ovat 
elektronisen aikakauslehden moninaisuus ts. sisällölliset, rakenteelliset ja eri kehityskausien 
aiheuttamat erot. Merkittävinä pidetään myös julkaisemisen säännönmukaisuutta ja jatkuvuutta ts. 
numerointia, säilytystä ja ISSN-numeroa. Painoarvoa saa lisäksi elektronisen aikakauslehden 
artikkelien autenttisuus, tieteellinen taso ja tiedeyhteisöllinen alkuperä. Näillä perusteilla 
elektronisen tieteellisen aikakauslehden määritelmä on tämän tutkimuksen yhteydessä seuraava: 

"Elektroninen tieteellinen aikakauslehti on kausijulkaisu, joka tavallisesti jaetaan tietoverkon välityksellä ja on 
käytettävissä mitä tahansa elektronisen julkaisun lukemiseksi tarkoitettua välinettä käyttäen. Julkaisu ilmestyy 
säännönmukaisesti, jatkuvana ja sen perättäiset osat on numeroitu. Julkaisu sisältää artikkeleita, joissa raportoidaan 
jonkin alan tutkimustuloksia yhdessä muun vastaavan tiedon kanssa ts. julkaisu täyttää tieteelliselle 
aikakauslehdelle asetetut yleiset tasovaatimukset ollen virallinen tai epävirallinen tiedeyhteisön hyväksymä 
julkaisu". 
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Diplomityö ja opinnäytetyö 
Mikä on diplomityö? Mikä on opinnäytetyö? Tekniikan alalla suoritettaviin tutkintoihin liittyy sekä 
tiede- että ammattikorkeakouluissa aina opiskelun loppuvaiheessa tehtävä laajempi 
tutkimusluonteinen opintokokonaisuus. Tiedekorkeakouluissa tästä käytetään nimitystä diplomityö. 
Ammattikorkeakouluissa yleiseen käyttöön on vakiintunut nimitys opinnäytetyö. Diplomityötä 
koskevat säädökset on pääsääntöisesti määritelty tiedekorkeakoulujen tutkintosäännöissä. 
 
Vastaavasti ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä koskevat määräykset on yleensä kerrottu 
suoritus- ja tutkintosääntöjen yhteydessä. Esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun diplomityötä 
koskevista määräyksistä on säädetty v. 1979 tutkintosäännön pykälissä 10 - 11 ja 17 - 18 sekä v. 
1995 tutkintosäännön pykälissä 11 - 13 ja 18 (ks. esim. Teknillisen korkeakoulu tutkintosääntö, 
1995). Vastaavasti esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä koskevista 
määräyksistä on säädetty v. 1999 hyväksytyssä suoritus ja tutkintosäännössä pykälissä 19-21. (ks. 
esim. Satakunnan ammattikorkeakoulun suoritus ja tutkintosääntö, 1999.) 
 
Diplomityö laaditaan tiedekorkeakouluissa koulutusohjelman tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, 
josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Diplomityön aiheen 
vahvistaa osasto sekä nimittää diplomityölle valvojan ja ohjaajan. Osasto päättää työn 
hyväksymisestä ja antaa siitä arvosanan perehdyttyään työn valvojan esitykseen. Opiskelijan on 
osoitettava kypsyyttä aiheen käsittelemisessä. Opinnäytetyö toimii ammattikorkeakoulussa 
yhdyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä Sen tarkoituksena on kehittää 
opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön 
asiantuntijatehtävässä. Sekä diplomityö että opinnäytetyö nidotaan yleensä koviin kansiin joista 
yksi kappale on yleensä luettavissa korkeakoulun kirjastossa. Luottamukselliseksi määrättyjen 
opinnäytetöiden kohdalla on olemassa poikkeuksia tästä julkisuusperiaatteesta.  
 
Tässä tutkimuksessa tiedekorkeakoulujen diplomityöllä ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöllä 
tarkoitetaan em. kuvausten mukaisia opintosuorituksia. Näihin opinnäytetöihin liittyy aina osana 
töiden yhteydessä käytetyistä lähteistä laadittu lähdeluettelo, joita tässä tutkimuksessa tarkastellaan. 

3.4. Tutkimuksen tavoitteet 

Tällä tutkimuksella on kaksi tavoitetta, joista ensimmäistä voi luonnehtia melko abstraktiseksi ja 
yleisluonteiseksi ja toista puolestaan konkreettiseksi sekä käytännön läheiseksi. Tutkimuksella 
halutaan ensisijaisesti tutkimuksellisessa mielessä syventää tietämystä elektronisista tieteellisistä 
aikakauslehdistä. Toissijaisesti tutkimuksella halutaan käytäntöpainotteisessa mielessä saada 
faktatietoja elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttöä lisäävistä sekä rajoittavista tekijöistä. 
 
Ensiksi mainittuun tavoitteeseen pyritään analysoimalla aikaisempia aihepiirin tutkimuksia sekä 
elektronisia lehtiä käsittelevää kirjallisuutta. Tavoitteen merkitystä perustellaan sillä, että 
elektronisen julkaisumuodon käytön yleistyminen voi tapahtua ainoastaan sitä koskevan 
tietämyksen lisääntymisen seurauksena. Lisätietämyksellä  voidaan myös selittää syitä, joiden 
seurauksena elektronisen julkaisumuodon käyttöä vieroksutaan. Tietämystä voidaan kasvattaa vain 
lisäämällä aihepiirin tutkimusta nykyisestä. Tällaisen kehityksen seurauksena aihepiirin liittyvän 
tiedon lisääntyminen voi vaikuttaa aikakauslehtien käyttäjien asenteisiin elektronista 
julkaisumuotoa suosivalla tavalla. Samoin voidaan löytää  selityksiä mahdolliselle päinvastaiselle 
kehitykselle. 
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Jälkimmäiseen tavoitteeseen pyritään analysoimalla tutkimusaineistoksi hankittuja lähdeluetteloita 
sekä lomakekyselyaineistoa. Tavoitteen merkitystä perustellaan sillä, että elektronisen 
julkaisumuodon käytön yleistymisen yhtenä edellytyksenä on kirjastojen onnistuminen sen käyttöön 
saattamisessa ja markkinoinnissa omien kehysorganisaatioidensa keskuudessa. Kirjastot voivat 
menestyksellä suorittaa tämän tehtävän, jos ne tuntevat perusteellisesti elektronisten lehtien 
käyttöön vaikuttavat tekijät. Edellytyksenä tälle on luonnollisesti se, että tämä tehtävä annetaan 
kirjastoille. Tämän seurauksena aikakauslehtien lukijoiden käyttötottumukset voivat vähitellen 
muuttua elektronista julkaisumuotoa suosivaan suuntaan. 

3.5. Tutkimusympäristö     

Tutkimus fokusoituu elektronisten aikakauslehtien käytön tason muutosten tarkasteluun. Käytön 
taso ja  siinä tapahtuvat muutokset ovat riippuvaisia opiskelijoiden käyttäytymisestä ja kirjaston 
toiminnasta. Lisäksi käytön tasoon vaikuttaa toimintaympäristö. Opiskelijat ovat joko tiede- tai 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, kirjastot tiede- tai ammattikorkeakoulujen kirjastoja ja 
toimintaympäristönä on tiede- tai ammattikorkeakoulu. Tutkimusympäristöä ja tutkittavia ilmiöitä 
on tässä mielessä mallinnettu kuviossa 2 (sivu 27). 
 
Kirjasto tuottaa "E-lehdet"-nimistä palvelua ts. kirjasto on palvelun tuottaja. "E-lehdet"-niminen 
palvelu on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön ts. opiskelijat ovat palvelun käyttäjiä. "E-lehdet"-
nimisen palvelun käytön  tason vaihteluun vaikuttavat monet tekijät. Vaihtelua voidaan tutkia 
tarkastelemalla opiskelijoiden ja kirjaston välistä vuorovaikutusta mikrotason kontekstissa (kuvio 2. 
alaosa, sivu 27). Vaihtelua voidaan tutkia myös tarkastelemalla toimintaympäristön ja 
opiskelijoiden sekä toimintaympäristön ja kirjaston välisiä vuorovaikutussuhteita makrotason 
kontekstissa (kuvio 2. yläosa, sivu 27). 

Mallintaminen ja oletukset 
Mikrotason kontekstissa tarkasteltuna palvelun käytön taso on riippuvaista kirjaston tarjoaman 
palvelun tasosta. Tällöin keskeisiä elementtejä ovat kirjaston tarjoamat tekniset valmiudet (atk, 
verkko-, tulostus-), kirjaston antaman opetuksen taso (käyttäjäkoulutus, e-lehtien markkinointi) ja 
aineiston monipuolisuus (e-lehtien tarjonta). Mitä parempi on näiden taso sitä korkeammaksi voi 
elektronisten lehtien käyttötaso kehittyä (oletus 1). 
 
Toisaalta mikrotason kontekstissa palvelun käytön taso on riippuvaista myös palvelun käyttäjän 
tiedontarpeesta ja omista valmiuksista.  Tiedontarve on  toiminnan liikkeelle sysäävä tekijä ja siinä 
mielessä tärkeä. Valmiuksien osalta tärkeitä tekijöitä ovat palvelun tuntemus (oman alan 
elektroniset lehdet), asenteet (suhtautuminen elektroniseen julkaisumuotoon) ja motivoituneisuus 
(tietolähteen tyypin valinta). Mitä parempi tuntemus, myönteisempi asenne ja korkeampi motivaatio 
sitä todennäköisemmin elektronisten lehtien käyttötaso nousee (oletus 2). 
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Kuvio 2.  Elektronisten aikakauslehtien käytön tason mallintaminen tutkittavien ilmiöiden mikro- ja 
makrotason konteksteissa. 

TIEDE- TAI AMMATTIKORKEAKOULU
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

PALVELUN
 KÄYTÖN TASO

OPISKELIJA
PALVELUN KÄYTTÄJÄNÄ

-tiedontarpeet
-palvelun tuntemus

-asenteiden myönteisyys
-käyttövalmiudet
-motivoituneisuus

KIRJASTO
 PALVELUN TUOTTAJANA

-tekniset valmiudet
-opetuksen taso

-aineiston monipuolisuus

korkea
alhainen

korkea

-henkilöstöön panostaminen
- taloudellinen resurssointi

-tieteenalan kulttuuri ja käytännöt
-laitoksen kulttuuri ja käytännöt

-opetushenkilöstön asenteet ja arvostukset

A B

C D
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Makrotason kontekstissa tarkasteltuna toimintaympäristö vaikuttaa kirjaston kykyyn ja 
mahdollisuuksiin tuottaa palvelua. Tässä mielessä keskeisiä elementtejä ovat kirjaston 
henkilöstövoimavarat ja taloudelliset resurssit. Mitä paremmin nämä seikat on taustaorganisaation 
taholta hoidettu sitä paremmat mahdollisuudet kirjastolla on tuottaa korkeatasoinen palvelu (oletus 
3). 
 
Toimintaympäristö vaikuttaa makrotason kontekstissa myös opiskelijan haluun ja valmiuksiin  
käyttää palvelua. Tässä mielessä merkittävässä asemassa ovat tieteenalan kulttuuri ja totutut 
käytännöt, opetusta antavan laitoksen kulttuuri ja hyväksytyt käytännöt sekä opetushenkilöstön 
asenteet ja arvostukset. Mitä enemmän nämä seikat ovat painottuneet ja sidoksissa perinteisiin 
"paperimuotoisiin" julkaisuihin sitä epätodennäköisempää on elektronisten lehtien käytön kasvu 
(oletus 4). 
 
Ammatti- ja tiedekorkeakoulu ovat toimintaympäristönä erilaisia ja eroavaisuuksia on varmasti 
myös korkeakoulujen sisällä laitostasolla. Näiden erojen vaikusta ei pidä väheksyä ja niillä voi olla 
suuriakin vaikutuksia haluun ja valmiuksiin lisätä elektronisten aikakauslehtien käyttöä (oletus 5). 

Palvelun käyttöaste ja palvelun tason vaihtelut 
Nelikenttäajattelussa ilmiöitä voidaan tarkastella sen mukaan mihin lohkoista A, B, C tai D 
kuviossa 2. opiskelija palvelun käyttäjänä ja kirjasto palvelun tuottajana sijoittuu omassa 
toimintaympäristössään. 
 
Lohko A: palvelun käyttöaste korkea  ja kirjaston palvelun taso alhainen. Opiskelijan palvelun 
tuntemus ja tietämys elektronisista lehdistä on todennäköisesti hyvä. Samoin opiskelijan asenne 
elektronisia lehtiä ja niiden käyttöä kohtaan on todennäköisesti myönteinen. Opiskelijan tieteenalan 
ja laitoksen kulttuuri ja käytännöt sekä opetushenkilöstön asenteet ja arvostukset ovat myös mitä 
todennäköisemmin myönteisiä elektronisia lehtiä kohtaan. Korkeakoulun kirjaston tuottama palvelu 
on kuitenkin heikkolaatuista. On todennäköistä, ettei kirjaston opiskelijoiden käyttöön saattama 
elektronisten lehtien tarjontakaan ole kovin monipuolista. Korkeakouluyhteisö ei opiskelijan ja 
tieteenalan myönteisestä suhtautumisesta huolimatta tue kirjastoa riittävästi palvelun 
kehittämisessä. Tämä voi johtua mm. taloudellisista tekijöistä. Tilanteeseen voi vaikuttaa myös 
kirjastohenkilöstön kielteinen suhtautuminen. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ei saa niin 
korkeatasoista ja monipuolista palvelua elektronisten lehtien osalta, kuin hän haluaisi tai johon 
hänellä on opiskelussaan tarvetta. 
 
Lohko B: palvelun käyttöaste korkea ja kirjaston palvelun taso korkea. Tämä on opiskelijan 
kannalta paras tilanne ja tukee hänen opiskeluaan hyvin. Hän tuntee hyvin elektronisten lehtien 
tarjoamat mahdollisuudet ja samalla korkeakoulun kirjasto tarjoaa hänelle korkeatasoiset palvelut. 
Tilanne on kirjastoille optimaalinen, koska suhtautuminen elektronisten lehtien käyttöön on 
korkeakoulussa mitä todennäköisemmin myönteinen sekä käytön osalta että resursoinnin puolesta. 
 
Lohko C: palvelun käyttöaste matala ja kirjaston palvelun taso alhainen. Tässä tapauksessa 
toimintaympäristö ts. korkeakoulu suhtautuu mitä ilmeisimmin  kielteisesti elektronisiin 
aikakauslehtiin. Syitä tällaiseen käyttäytymiseen on vaikea keksiä. Tämä on voinut olla 
lähtötilanteena joissakin maamme korkeakouluissa, mutta nykyisin enää tuskin todennäköinen. 
Opiskelijan kannalta tällainen tilanne olisi erittäin valitettava.  
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Lohko D: palvelun käyttöaste matala ja kirjaston palvelun taso korkea. Tällaisessa tapauksessa 
kirjasto on todennäköisesti panostanut paljon palvelunsa kehittämiseksi. On myös todennäköistä tai 
ainakin mahdollista, että korkeakoulu on resursoinut kirjastoa aktiivisesti. Opiskelijat ja 
todennäköisesti myös korkeakoulun henkilöstö eivät kuitenkaan ole aktivoituneen uuden 
elektronisen julkaisumuodon käyttäjinä. Tällaiseen käyttäytymiseen on löydettävissä mitä 
todennäköisemmin monia syitä. Tämän kaltainen tilanne on opiskelijan kannalta huolestuttava ja 
kirjaston kannalta turhauttava.  

3.6. Tutkimusongelmat 

Tutkimusongelma voidaan em. yleisten olettamusten pohjalta ja esitettyyn malliin perustuen esittää 
kiteytetysti kysymällä: miten hyvin tai huonosti elektroniset aikakauslehdet tunnetaan, miten niitä 
arvostetaan, miten helpoksi tai vaikeaksi niiden käyttö koetaan ja missä määrin niitä käytetään? 
Tutkimusongelmaa lähestytään tässä tutkimuksessa hakemalla vastauksia seuraaviin 
ydinkysymyksiin: 
 

• Missä määrin elektronista aikakauslehteä ja sen käyttöä on tutkittu: mikä on tunnusomaista  
elektroniselle aikakauslehdelle ja miten se määritellään? 

 
• Missä määrin opiskelijat käyttävät elektronisia aineistoja ja erityisesti elektronisia lehtiä: 

mikä on elektronisten aikakauslehtien osuus opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena? 
 

• Missä määrin opiskelijat ovat tietoisia elektronisista aineistoista ja erityisesti elektronisista 
lehdistä: mitkä ovat elektronisten aikakauslehtien mahdollisuudet tulla hyväksytyksi 
opinnäytetöiden lähdekirjallisuudeksi? 

 
• Missä määrin elektroniset aineistot ja erityisesti elektroniset lehdet vastaavat opiskelijoiden 

tarpeita ja arvoja: ovatko elektroniset aikakauslehdet varteenotettava vaihtoehto painetuille 
aikakauslehdille opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena?  

 
• Missä määrin elektronisten aineistojen ja erityisesti elektronisten lehtien käytettävyys 

vaikuttaa opiskelijoiden tiedonlähteiden valintaan: millaisilla kriteereillä valitaan 
elektronisia aikakauslehtiä ja millaisilla painettuja aikakauslehtiä opinnäytetöiden 
lähdekirjallisuudeksi? 

 
Ensimmäisenä esitettyyn elektronisen aikakauslehden kehitystä, tutkimusta ja monimuotoisuutta 
koskevaan kysymykseen pureudutaan aiemmin julkaistun kirjallisuuden avulla tieteellistä 
aikakauslehteä käsittelevissä luvuissa 5, 6, 7 ja 8.  Määrittelyn osalta asiaa on tarkasteltu aiemmin 
luvussa 3.3. Muihin neljään kysymykseen haetaan puolestaan vastauksia tutkimuksen empiiristä 
osuutta kuvaavissa luvuissa 9,10 ja 11. 
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4. Ammatillisen tiedon hankinta   

Tiedontarve- ja tiedonhankintatutkimuksen kaksi keskeistä lohkoa ovat työelämään kontekstoituva 
ammatillisen tiedon tarpeiden ja hankinnan tutkimus sekä arkielämään kontekstoituva ei-
ammatillisen tiedon tarpeiden ja hankinnan tutkimus. Ensiksi mainittuun lohkoon lukeutuvia 
tutkimuksia on tehty menneinä vuosina määrällisesti eniten. Diplomi-insinööri- ja 
insinööriopiskelijoiden tiedonhankintaan liittyen kiinnostavinta käsillä olevan tutkimuksen 
yhteydessä on nimenomaan ammatillisen tiedontarve- ja hankintatutkimuksen osa-alue. 
 
Tiedontarve- ja tiedonhankintatutkimuksen keskeisiä julkaisuja sekä tutkimuksia on käsitelty 
useissa Annual Review of Information Science and Technologyn (ARIST) katsausartikkeleissa 
vuodesta 1966 lähtien, jolloin Menzel (ks. Menzel, 1966, 41-69) ensimmäisenä julkaisi artikkelin 
"Information Needs and Uses in Science and Technology" (ks. esim. Pinelli, 1993, 198.) 
 
Choo (1998) on kartoittanut tiedontarve- ja hankintatutkimuksia eri ajoilta. Hänen 
nelikenttämallinsa on esitetty kuviossa 3. Mallissaan Choo kokoaa tutkimukset klustereiksi, jotka 
sijoittaa eri kenttiin sen mukaan ovatko ne: 1) järjestelmäkeskeisiä ja tehtävälähtöisiä tutkimuksia, 
2) järjestelmäkeskeisiä ja integroivia tiedonhankintaa kokonaisuutena korostavia tutkimuksia, 3) 
käyttäjäkeskeisiä ja tehtävälähtöisiä tutkimuksia tai 4) käyttäjäkeskeisiä ja integroivia 
tiedonhankintaa kokonaisuutena korostavia tutkimuksia. Tämä Choon yleinen malli kuvaa 
tiedontarve- ja tiedonhankintatutkimuksen jäsennysten kehittymistä mainiten samalla keskeiset 
tutkimukset ja niiden suoritusajankohdat. Samalla se  ilmentää hyvin tutkimusotteen siirtymistä 
alkuaikojen järjestelmäkeskeisyydestä kohti nykyajan yksilölähtöisempää otetta. (ks. Choo, 1998, 
27-39.) 
 
Tiedontarve- ja tiedonhankintatutkimuksen vaiheet on käsitelty tarkasti lukuisissa artikkeleissa ja 
julkaisuissa. Niiden toistaminen tässä yhteydessä kovin seikkaperäisesti on siten tarpeetonta. Lyhyt 
kertaus tutkimuksen varhaisvaiheista ja viimeaikaisesta tiedonhankintatutkimusten mallien 
kehittymisestä on kuitenkin paikallaan, joten näistä lyhyesti luvussa 4.1. Luvussa 4.2 keskitytään 
puolestaan tarkemmin tämän tutkimuksen kannalta keskeiseen alueeseen eli insinöörien 
tiedonhankintaa koskettaviin tutkimuksiin. 
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Kuvio 3. Yleinen malli tiedontarve- ja hankintatutkimuksen kehittymisestä. (Choo, 1998, 31.) 

4.1.   Tiedonhankintatutkimuksen kehittyminen 

Tiedontarve- ja hankintatutkimuksella on informaatiotutkimuksen kentässä pitkä ja monivaiheinen 
historia, jonka alkaminen voidaan ajoittaa vuonna 1948 pidettyyn The Royal Society Scientific 
Information Conference tapahtumaan. Konferensissa esiteltiin kaksi tutkimusalan varhaisinta 
tutkimusta, joista ensimmäinen käsitteli englantilaisten tiedemiesten tiedonhankintakäyttäytymistä 
ja toinen London Science Museumin kirjaston käyttöä. Myöhempien vuosikymmenten aikana on 
tehty lukuisia tutkimuksia, jotka tavalla tai toisella selvittävät eri ihmis- ja ammattiryhmien 
tiedontarve- ja hankintakäyttäytymistä. (Choo, 1998, 29-30.) 
 
Tiedonhankintatutkimuksen alkuaikoina 1950-luvulla tavoitteena oli perus- ja soveltavaan 
tutkimukseen liittyvän tiedonhankinnan sekä formaalin ja informaalin viestinnän erojen 
selvittäminen. Pinellin (1991, 15-16) mukaan Hernerin (ks. Herner, 1954, 228-136) tutkijoiden 
tiedonhankintakäyttäytymisen eroja käsitellyt tutkimus on yksi ensimmäisiä tältä aikakaudelta.  

 
                   •Information Seeking & Retrieving 
                             (Sarasevic et al 1988) 

 
                           •STI Information Seeking Model 
                              (Mick et al 1980) 
            •Social Services (INISS) 
   (Wilson and Streatfielf 1977, Wilson, Streatfield & 
      Mullings 1979, Streatfield and Wilson 1982) 
     •Physicians & Health Care Practitioners 
    (NLM 1988, Wilson et al 1989, Haynes et al 1990) 

                    •Sense Making Model 
                                                     (Dervin 1983, 1992) 
                            •Information Search Process 
                                          (Kuhltau 1988, 1991, 1993) 
 
                         •Information Use Environment 
                                            (Taylor 1986, 1991) 
 
                    •Models of the Information User 
                                      (Wilson 1981, 1994) 
 
                •Anomalous State of Knowledge 
               (Belkin 1980, Belkin, Oddy &Brooks 1982) 
 

                 
                   •Citizens Information Needs 
              (Chen and Hernon 1980, Chen 1982, 
                      Chen anf Burger 1984) 

     •Social Scientists (INFROSS) 
      (Line, Brittain & Cranmer 1971, Skelton 1973) 

  •Scientists & Technologists 

(Herner 1954, Martyn 1964, Auerbach Corpn 1965, 
 Menzel 1966, Rosenberg 1967, Gertsberger & Allen 1968, 
Rosenbloom &Wolek 1970, Kremer 1980, Pinelli 1991) 

                    
                  •Information Retrieval Behavioral Model 
                                      (Ellis 1989) 
 
                               •Goverment Officials 
                                  (Caplan et al 1975) 

       •R & D Engineers (MIT Studies) 
                                   (Allen 1977) 

    •Scientific Communication 
             (APA, Johns Hopkins, ACS, etc) 
  (Paisley 1968, Pelz and Andrews 1966, Garvey 1979) 
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Savolaisen (2000) mukaan Menzel jäsensi myös näihin aikoihin tutkimustyön eri vaiheiden ja 
tiedonhankinnan välisiä yhteyksiä.  
 
Tultaessa 1960-luvulle alkoi tiedonhankinnan tutkimus päästä jaloilleen ja kasvaa. Tällöin syntyivät 
ensimmäiset tiedonhankintakäyttäytymistä kuvaavat mallit. Paisley (ks. Paisley, 1968, 1-30) esitteli 
saman keskeisten ympyröiden mallinsa, jossa hän luettelee tiedonhankintaan keskeisesti vaikuttavia 
tekijöitä. Mallin ongelmana oli sen karkeus ja staattisuus. Allen (ks. Allen, 1969, 1-29) puolestaan 
saattoi julkisuuteen systeemimallinsa, joka oli Paisleyn malliin verrattuna astetta dynaamisempi. 
Hän otti mallissaan lähtökohdaksi henkilön tiedonhankkijana työtehtävien kontekstissa. Tämäkin 
malli oli kuitenkin hyvin karkeapiirteinen jääden tiedonhankintaan vaikuttavien tekijöiden 
nimeämisen tasolle. Tutkimus kohdistui näinä vuosikymmeninä pääosin tutkijoiden, insinöörien ja 
luonnontieteilijöiden tiedonhankintaan. (Savolainen, 2000.) 
 
Tiedonhankintatutkimus vakiinnutti vähitellen asemansa 1970-luvulla. Tutkimus laajeni ja siihen 
tuotiin mukaan uusia näkökulmia sekä kohderyhmiä. Insinöörit ja luonnontieteilijät eivät enää olleet 
yhtä keskeisessä asemassa tutkittaessa tiedonhankintaan liittyviä ilmiöitä. Painopiste tutkimuksessa 
oli kuitenkin edelleen paljolti ammatillisessa tiedonhankinnassa. Tutkimuksissa alettiin kiinnittää 
huomiota ongelmiin ja sosiaalisen ympäristön tekijöihin, jotka tuottavat tiedontarpeita. 
Tutkimuksissa ei näin ollen enää lähdetty suoraan tiedontarpeista vailla minkäänlaista kontekstia.  
Savolainen (2000) mainitsee tältä ajalta Wersigin (ks. Wersig, 1973) tehtävän informaatio- ja 
tietovaatimusten yhteyttä ongelmanratkaisuun käsitelleen tutkimuksen sekä Caplanin 
tiedonhankintaan ja tiedonkäyttöön poliittisessa päätöksenteossa keskittyneen tutkimuksen. Ei-
ammatilliset tiedontarpeet ja tiedonhankinta alkoivat Savolaisen mukaan myös saada huomiota 
Dervinin (ks. Dervin, 1977, 16-32) ja Zwizigin (ks. Zweizig, 1979, 258-266) toimesta. He 
korostivat, että olisi tutkittava mieluummin kirjaston roolia yksilön elämässä kuin yksilön roolia 
kirjaston elämässä. (Savolainen, 2000.)  
 
Tiedonhankintatutkimuksessa työskentelevien tutkijoiden keskuudessa heräsi 1980-luvulla uusien 
teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen tarve. Ammatillinen tiedonhankinta oli edelleen 
keskeisesti tutkimuksen kohteena. Erilaiset lähde- ja kanavatutkimukset olivat tuolloin suosittuja  
tarkastelunäkökulman ollessa järjestelmäkeskeinen. Dervinin sense-making-teoria, Wilsonin (ks. 
Wilson, 1981, 3-15) tiedonhankinnan polkuja hahmottava sekä tiedonhankintaa fysiologisten, 
affektiivisten ja kognitiivisten tarpeiden avulla kuvaava  tiedonhankinnan malli ja Belkinin  (ks. 
esim. Belkin, Oddy & Brooks, 1982, 61- 71) kognitiivisen näkökulman  mukaan tulo ovat tämän 
vuosikymmenen alun tuotteita. Brittainin tiedonhankintaan ja tiedonkäyttöön kohdistuneiden 
tutkimusten metodisten puutteiden arvostelu ja myöhemmin Dervinin ja Nilanin (ks. Dervin & 
Nilan, 1986,  3-33) jatkama järjestelmälähtöisen tiedonhankintatutkimuksen kritiikki ajoittuvat 
tämän vuosikymmenen loppupuolelle. Tämän kehityksen seurauksena tiedonhankintatutkimuksen 
perinteinen järjestelmäkeskeisyys alkoi vähentyä ja uusi yksilölähtöisempi ote valtasi vähitellen 
alaa. (Savolainen, 2000.) 
 
Kvalitatiivinen  ja käyttäjäkeskeinen tiedonhankinnan tutkimus saavutti kasvavaa arvostusta 1990-
luvulla. Tutkimus laajeni ja haarautui yhä useammalle taholle. Kuhlthau (ks. Kuhlthau, 1993) 
esitteli oman tiedonhankinnan vaihemallinsa. Wilsonin (ks. Wilson, 1999, 249-270) täydennetty 
tiedonhankinnan malli näki päivänvalon. Hän puhui aluksi laajemmin tiedonhankinnan sijaan 
tiedollisesta käyttäytymisestä korostaen tiedonhakijan tiedollisen käyttäytymisen monimutkaisuutta 
ja kontekstiriippuvuutta. Vuosikymmenen lopulla Wilson ehdotti, että tiedonhankintaa tulisi 
tarkastella tiedollisen käyttäytymisen (information behaviour) kontekstissa. Hänen mukaansa 
tiedollinen käyttäytyminen kattaa laajasti tiedonhankinnan, tiedonhaun, tiedon saannin ja 
viestinnän. (Savolainen, 2000.) 
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Kolmas viime vuosikymmenellä kehitetty tiedonhankinnan malli Kuhlthaun ja Wilsonin mallien 
ohella on Leckien, Pettigrewn ja Sylvainin (ks. Leckie, Pettigrew & Sylvain, 1996, 161- 193) 
esittelemä ammatillisen tiedon hankinnan syklinen malli. He luettelevat mallissaan tärkeimmät 
tiedonhankintaan liittyvät tekijät ja olettavat, että työrooli määrittää työtehtävät, jotka puolestaan 
tuottavat tiedontarpeita. (Savolainen, 2000.)   

4.2. Tiedonhankinta tekniikan alalla 

Insinöörikunta on heterogeeninen tekniikan alalla toimiva ammattilaisten joukko. Näennäisestä 
heterogeenisuudesta huolimatta insinöörit näyttävät hankkivan, soveltavan ja käyttävän tietoa hyvin 
samalla tavoin. Pinellin & al. (1993, 167-168) mukaan insinööritaito merkitsee viestinnän avulla 
tapahtuvaa tiedon prosessointia, jonka yhteydessä insinöörit sekä hankkivat että myöskin tuottavat, 
siirtävät ja käyttävät dataa, informaatiota ja tietoa. Insinööri voidaan nähdä tämän prosessin 
keskipisteenä. Insinöörikunnan olennaisin toiminto Pinellin  (1993, 169-170) mukaan on asioiden 
tekeminen. Näin ajatellen insinööritaito on tieteellisen tietämyksen soveltamista, jolla pyritään 
luomaan ja parantamaan ihmisen tarpeisiin tarkoitettuja tuotteita, järjestelmiä, rakenteita ja 
prosesseja. 
 
Vickery & Vickeryn (1987, 101) mukaan informaalit tiedonlähteet kuten suulliset kontaktit, 
kollegat, konsultit ja asiantuntijat ovat tekniikan alalla työskenteleville keskeisiä ja merkityksellisiä. 
Formaalien tiedonlähteiden merkitys koetaan insinöörien keskuudessa melko vähäiseksi. Pinellin 
(1991, 12)  mukaan insinöörit lisäksi arvostavat epävirallisia tiedonlähteitä enemmän kuin virallisia 
tiedonlähteitä. Insinöörien tiedonhankinnan peruspiirteenä näyttää olevan vähimmän vaivan 
periaate ja ongelmanratkaisu pyritään insinöörikunnassa löytämään  omin avuin ja kollegoiden 
myötävaikutuksella mieluummin kuin käyttämällä kirjallisia lähteitä. 
 
 
Insinöörikunnan tiedontarpeita ja hankintaa kuvaa hyvin Savolaisen (1999,10) esittämä käsitys, että 
ammatilliset tiedon tarpeet viriävät tehtäväkohtaisista ongelmista tai  vaatimuksista pitää yllä 
ammattitaitoa. Asetetuista tavoitteista riippuen ammatillinen tiedonhankinta on joko praktista tai 
orientoivaa. Praktisen tiedon hankinta palvelee yksittäisiä työtehtäviä tai niihin liittyvien ongelmien 
ratkaisua. Orientoivan tiedon hankinta palvelee tarvetta seurata oman alan kehitystä. Praktista ja 
orientoivaa tietoa voidaan hankkia suullisista, kirjallisista ja verkkolähteistä. Vähemmän 
insinöörikuntaan sopivalta tuntuu sen sijaan Savolaisen (1999, 10) toteamus, että monipuolinen 
tiedonhankinta edellyttää yleensä myös kaikkien näiden käyttöä. Ammatillisen tiedon keskeisiä 
hankintakanavia ovat kuitenkin kollegat, kirjasto ja Internet, joista myös insinöörikunnan on 
tyydyttävä tietonsa hankkimaan.   

Tutkimuksia tekniikan alan tiedonhankinnasta 
Merkittävimmät varhaiset  tekniikan alaa ja insinöörien tiedonhankintaa käsittelevät tutkimukset 
ajoittuvat 1950-, 1970- ja 1980-luvuille. Yksi varhaisimpia on Hernerin vuonna 1954 tekemä 
insinöörien tiedonhankintakäyttäytymisen eroihin keskittynyt käyttäjätutkimus. Hernerin 
tutkimuksen mukaan perustutkimusta tekevien ja soveltavaa tutkimusta tekevien insinöörien 
tiedonhankintakäyttäytymisessä on merkittäviä eroavaisuuksia.  Asian laita on samoin  myös 
akateemisessa ympäristössä työskentelevien tutkijoiden ja teollisessa ympäristössä työskentelevien 
tutkijoiden keskuudessa. Perustutkimusta tekevät tai akateemisessa ympäristössä toimivat insinöörit 
suosivat formaaleja tiedonhankintakanavia, turvautuvat kirjastojen kokoelmiin ja ylläpitävät 
runsaasti organisaation ulkopuolisia kontakteja.  Soveltavaa tutkimusta tekevät tai teollisuudessa 
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toimivat insinöörit suosivat puolestaan informaaleja tiedonhankintakanavia, eivät hyödynnä 
kirjastojen kokoelmia ja arvostavat vähemmän organisaation ulkopuolisten kontaktien merkitystä. 
Akateemisessa ympäristössä insinöörit näyttävät myös lukevan tieteellisiä julkaisuja huomattavasti 
teollisessa ympäristössä työskenteleviä kollegoitaan enemmän. (Pinelli, 1991, 15; Pinelli et al., 
1993, 185-186.) 
 
Rosenbloom ja Wolek ovat selvittäneet tieteellisen ja teknisen informaation kulkua tuotekehitystä 
tekevissä organisaatioissa. He vertailevat vuonna 1970 julkistamassaan tutkimuksessa insinöörien ja 
luonnontieteilijöiden tiedonhankintakäyttäytymistä.  Rosenbloomin ja Wolekin mukaan insinöörit 
suosivat organisaation sisäisiä lähteitä ja luonnontieteilijät puolestaan arvostavat formaalia 
ammattikirjallisuutta. Luonnontieteilijöiden tiedonhankinta on jatkuvaa ja sen tarkoituksena on 
oman kompetenssin lisääminen. Insinöörien tiedonhankinta on puolestaan tehtäväkeskeistä ja tähtää 
yleensä tietyn työtehtävän puitteissa esiin tulleiden ongelmien ratkaisuun. Kommunikointi 
organisaation sisällä on insinööreille tärkeätä, luonnontieteilijät arvostavat puolestaan organisaation 
ulkopuolella tapahtuvaa kommunikointia. (Pinelli, 1991, 17; Pinelli et al., 1993, 187.) 
 
Toinen tuotekehitystä tekevien organisaatioiden insinöörien ja luonnontieteilijöiden 
tiedonhankintakäyttäytymisen eroihin keskittynyt selvitys on vuonna 1977 julkistettu Allenin 
tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin viestinnän ongelmia järjestelmälähtöisesti. Allenin mukaan 
insinöörien ja luonnontieteilijöiden tiedonhankinnassa ilmenevät erot johtuvat ryhmien erilaisista 
filosofioista ja tavoista käyttää teknistä kirjallisuutta ja muita tiedonlähteitä.  Teknisellä tiedolla 
näyttäisi olevan vain vähän merkitystä uusien ideoitten kehittelyssä ja ongelmien määrittelyssä. 
Henkilökontaktit ja keskustelut ovat insinöörien keskuudessa tärkeitä aivan samoin kuin tekniset 
raportit. Julkaisematon raportti on Allenin mukaan tärkein yksittäinen tietolähde ja pääasiallinen 
kirjallisen informaation siirtoon käytetty väline insinöörien keskuudessa. (Pinelli, 1991, 18; Pinelli 
et al. 1993, 187.) 
 
Kremer selvitti vuonna 1980 julkistamassaan tutkimuksessa suunnittelutyössä toimivien insinöörien 
keskuudessa tapahtuvaa formaalien ja informaalien kanavien kautta tapahtuvaa informaation 
kulkua. Kremerin mukaan suunnittelutyössä yksittäinen ongelmanratkaisutilanne on keskeinen 
tiedonhankinnan motiivi.  Organisaation sisäisiin kollegoihin ollaan lähes poikkeuksetta ensiksi 
yhteydessä, sitten vasta talon ulkopuolelle. Konsultoitavien kollegoiden kokemus arvostetaan hyvin 
korkealle suunnitteluinsinöörien keskuudessa.  Käsikirjojen merkitys on suuri, samoin standardien 
ja spesifikaatioiden. Kirjastojen merkitys on suunnittelutyössä toimiville insinööreille vähäinen ja 
kirjastojen käyttö on hyvin epäsäännöllistä. (Pinelli 1991, 18-19; Pinelli et al. 1993, 188.) 
 
Shuchman julkisti vuonna 1981 tutkimuksensa informaation siirtymisestä insinöörien työssä. Hän 
tarkasteli informaation kulkua useilla teollisuuden aloilla työskentelevien insinöörien piirissä. 
Tulosten mukaan insinöörit suosivat tieteenalasta riippumatta useita informaaleja lähteitä. Omien 
tietovarantojensa lisäksi insinöörit konsultoivat ahkerasti kollegoidensa kanssa, lukevat sisäisiä 
teknisiä raportteja ja keskustelevat avainhenkilöiksi luokittelemiensa asiantuntijoiden kanssa. 
Organisaation sisäiset lähteet ovat tieteenalasta riippumatta tärkeitä ja keskeisiä insinöörien 
tiedonhankinnassa. Kirjastoja käyttävien insinöörien osuus koko ammattikunnasta on Shuchmanin 
mukaan vähäinen. Insinöörit eivät myöskään tuolloin 1980-luvulla näyttäneet pitävän 
tietotekniikkaa tärkeänä tekijänä informaation tuottamisessa, siirtämisessä ja käytössä. (Pinelli, 
1991, 19; Pinelli et al. 1993, 186-187.) 
 
Kaufman raportoi vuonna 1983 julkistamassaan tutkimuksessa tekijöistä, jotka liittyvät 
informaation käyttöön insinöörien ongelmanratkaisussa. Kaufmanin mukaan insinöörien keskeisin 
tiedonlähde oman tietovarannon lisäksi on kommunikointi kollegoiden kanssa.  Formaalit kirjalliset 
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lähteet koetaan vasta toissijaisiksi lähteiksi ja kirjastojen osuus lähteiden hankinnassa on lähes 
merkityksetön. Kaufmanin mukaan insinöörien käyttämien lähteiden valintakriteereinä ovat helppo 
käsiin saatavuus, aikaisemman käytön aiheuttama lähteen tuttuus, relevanssi, tekninen laatu, 
luotettavuus ja ennen kaikkea käytön helppous. (Pinelli, 1991, 20; Pinelli et al., 1993, 188-189.) 
 
Insinöörien tiedonhankintaa on tutkittu aktiivisesti myös 1990-luvulla. Ellis ja Haugen julkistivat 
vuonna 1997 mallin, jossa insinöörien tiedonhankinta sisältää kahdeksan vaihetta: 1) 
kartoitusvaiheessa hankitaan yleiskatsaus aiheesta henkilökontaktien ja online-tietokantojen avulla, 
2) ketjuttamisvaiheessa etsitään uusia tiedonlähteitä seuraamalla viittausketjuja, 3) 
monitorointivaiheessa seurataan alan kehitystä seuraamalla jotakin tiettyä tiedonlähdettä, 4) 
selailuvaiheessa tutustutaan erilaisiin esimerkiksi kirjastosta saatuihin dokumentteihin, 5) 
erottelemisvaiheessa hankitut tiedonlähteet asetetaan paremmuusjärjestykseen, 6) 
suodattamisvaiheessa varmistetaan tietyillä mekanismeilla ja kriteereillä lähteiden relevanssi ja 
tarkkuus, 7) uuttamisvaiheessa hankittuja tiedonlähteitä käydään läpi, jotta paikannettaisiin uutta 
kiinnostavaa materiaalia ja 8) lopettamisvaiheella tarkoitetaan tiedonhankintaprosessin päättämistä. 
(Ellis & Haugen, 1997, 388-400.) 
 
Projektityöskentelyllä on myös todettu olevan vaikutusta tiedonhankintaan tekniikan alalla 
työskentelevien keskuudessa. Tiedonhankinnan tavat voivat olla erilaisia projektin eri vaiheissa, 
ideointivaiheessa  tiedonhankinta on usein summittaista, kun arviointivaiheessa tiedonhankinta on 
yleensä hyvin systemaattista. Projektit voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia. Perusprojektina 
voidaan pitää sellaista, jonka tarkoituksena on parantaa organisaation  tietämystä ja ymmärrystä 
jostakin ongelmasta tai tieteen alasta. Viestintä tällaisissa projekteissa tapahtuu usein organisaation 
ulkopuolisen suhdeverkoston kautta ja tiedonhankinnassa kollegat, online-tietokannat ja  myös 
kirjasto ovat keskeisessä asemassa. Lisäprojektien  tarkoituksena ovat yleensä pienet tekniset 
parannukset perustietämyksen ollessa hallinnassa entuudestaan. Viestintä tapahtuu organisaation 
sisällä, henkilökohtaisen tietämyksen merkitys on suuri ja tiedontarpeet keskittyvät yleensä 
spesifiseen alueeseen. Tiedonhankinnassa keskeisiä ovat kontaktit kollegoihin, oma tietämys ja 
kirjasto. Projektit voivat olla myös radikaaliprojekteja, jolloin  käytettävissä oleva tietämys tai 
teknologia ei ole riittävä haluttuihin tuloksiin nähden. Tarkoituksena on näissä tapauksissa yleensä 
kehittää jotakin uutta ja ennen näkemätöntä. Viestintä tapahtuu tällöin yleensä organisaation 
sisäisenä ulkoisen viestinnän rajoittuessa pakolliseen yhteistyöhön muissa organisaatioissa 
työskentelevien kanssa. Oma kokemus ja tietämys, kirjasto sekä kollegat ovat keskeisiä 
tiedonhankinnassa tällaisten projektien yhteydessä. (Ellis & Haugen, 1997, 390-394.) 
 
Ammatillista tiedonhankintaa ja erityisesti tekniikan alalla toimivien insinöörien tiedonhankintaa on 
menneiden vuosikymmenten aikana tutkittu paljon. Sen sijaan tekniikan alaa opiskelevien 
tiedonhankintakäyttäytymistä käsittelevää tutkimusta ei näytä olevan kovinkaan runsaasti. Tämä 
tutkimus korjaa osaltaan tätä puutetta. 
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5. Painettu tieteellinen aikakauslehti 

Vuosituhannen vaihtuessa tieteellinen aikakauslehti vietti 335 vuosipäiväänsä. Aikakauslehtiin 
verrattavaa aineistoa on todennäköisesti ollut olemassa kuitenkin jo vuosisatoja aikaisemmin. Tätä 
käsitystä tukee se, että aikakauslehden syntymisen ja kehityksen vaatimat tekniset innovaatiot 
syntyivät kauan ennen kuin tieteellisen aikakauslehden kehitys Euroopassa 1600-luvun puolessa 
välissä alkoi. Innovaatioista paperin valmistuksen taito sekä kirjanpainotaito ovat aikakauslehden 
nykyiseen muotoon johtaneen kehityksen kannalta keskeisiä. Kiinalaiset keksivät paperin 
valmistamisen toisen vuosisadan puolessa välissä ja taito siirtyi edelleen arabeille vuonna 751 
Samarkandin taistelun seurauksena. Vähitellen tämän jälkeen tietämys levisi ensin arabien 
hallitsemille alueille Espanjaan ja myöhemmin myös muualle Eurooppaan. Italian ja arabimaailman 
kauppayhteyksien välityksellä paperi tuli tunnetuksi ensiksi kauppatavarana Euroopassa 1100-
luvulta lähtien ja eurooppalaisten on arveltu päässeen perille paperin valmistustavan salaisuudesta 
noin 1200-luvun puolivälissä. (Grimberg, 1982, 462-469.) 
 
Paperinvalmistusmyllyjä oli Italiassa jo 1200-luvulla ja muualla Euroopassa seuraavalla 
vuosisadalla. Painamiseen soveltuvan musteen kiinalaiset olivat kehittäneet sinettien painamiseen 
käytetystä väriaineesta. Sven Dahl kirjoittaa teoksessaan”Bogens historie” (ks. Frisch, 1962 a, 509-
511) paperin valmistuksen tekniikasta: 

Vuonna 1276 perustettiin Italiaan ensimmäinen paperimylly. Se kävi vesivoimalla. Ratas kuljetti raskaita survimia, 
jotka veden koko ajan niille valuessa survoivat hienoiksi raaka-aineet--- liina- ja pumpulirievut, köydet yms. --- 
sekä vatkasivat ne veteläksi velliksi, paperimassaksi, joka sen jälkeen kaadettiin saaviin. Tähän kastettiin sitten se 
muotti, jonka mukaan paperiarkit tehtiin. Se oli puukehys, johon oli pingotettu messinkilankoja. Huovalla vesi 
imettiin yksityisistä arkeista, joka sitten puristettiin, kuivattiin ja viimein liimattiin, jotta paperista tuli 
kirjoituskelpoista. Muotin messinkilangat jättivät paperiin viivoja, jotka näkyivät selvästi, kun sitä pidettiin valoa 
vasten, ja jo varhain keksittiin taivuttaa joitakin lankoja siten, että ne muodostivat jonkin kuvion, niin sanotun 
vesileiman, jossa oli lisäksi tehtailijan etukirjaimet ja nimi" 

Vanhimpia tunnettuja säilyneitä painotöitä on paavi Nikolaus V:n vuonna 1451 antama anekirja. 
Sen katsotaan olevan lähtöisin Johannes Gutenbergin kirjapainosta Mainzista (Frisch, 1962 b, 109). 
Kirjapainotaidon keksiminen ajoittuu näin ollen  Euroopassa 1400-luvulle. Vaikka kirjapainotaidon 
alkuperämaa on Kiina, Johannes Gutenbergiä pidetään kuitenkin taidon itseoikeutettuna keksijänä. 
Hänen ratkaisevan tärkeä keksintönsä oli varsinainen kirjanpainin eli painokone. Yhtä merkittävä 
oli hänen kehittämänsä valulaite, jolla voitiin valmistaa irrallisia metallikirjakkeita. Gutenbergin 
painokone pysyi käytössä vailla merkittävämpiä parannuksia yli kolmesataa vuotta aina 1800-
luvulle saakka. (ks. Grimberg, 1982, 462-469; Frisch, 1962 b, 109-117.) 
  
Yleisesti hyväksytty käsitys länsimaissa kuitenkin on, että tieteellisen aikakauslehden historia alkaa 
vasta melko kauan kirjapainotaidon keksimisen jälkeen 1600-luvulla. Painotekniikan yleistymisen 
ja leviämisen seurauksena tapahtui tuolloin mullistavia muutoksia käytännöllisesti katsoen kaikilla 
elämän ja yhteiskunnan aloilla. Kommunikoinnin muodot saivat uusia ulottuvuuksia. Painetun 
julkaisemisen muodot, kuten tiedon organisoiminen aakkosjärjestykseen, otsikkosivun rakenne, 
sivujen numerointi, välimerkkien käyttö, lähdeluettelot ja viittauskäytännöt alkoivat vähitellen 
muotoutua. Nämä muutokset aivan kuten itse paperin ja painotekniikan yleistyminenkin eivät 
suinkaan tapahtuneet nopeasti vaan kehityskulku kesti vuosisatoja. (Schaffner, 1994, 239.) 
 
Tieteellisten aikakauslehtien kehittymiseen ja niiden saavuttamaan menestykseen vaikutti 
Euroopassa 1600-luvun lopulla kehittynyt postilaitos. Aikakauteen nähden nopea ja varma 
postilähetysten kulku mahdollisti kommunikoinnin toisistaan kaukana olevien ihmisten kesken, 
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näin aikakauslehti tuli tiedemiesten käyttöön keskinäisen viestinnän apuvälineeksi. Väitetään jopa, 
että tällä on lehtien syntymisen kannalta suurempi merkitys kuin itse painotekniikalla ja siihen 
liittyvillä teknisillä innovaatioilla. Toinen merkittävä tieteellisten aikakauslehtien syntyhistoriaan 
vaikuttanut seikka on 1700-luvulla tieteissä ja tieteellisessä tutkimuksessa esiin noussut kysymys 
kokeellisesta tutkimuksesta ja sen mukanaan tuomista uusista tuulista. Kokeellinen tutkimus alettiin 
vähitellen hyväksyä tiedeyhteisöissä tieteellisenä metodina. Näin saatuja tutkimustuloksia alettiin 
raportoida ensin kirjeissä ja myöhemmin julkaisuina tieteellisten aikakauslehtien sivuilla. Näin 
tieteelliset aikakauslehdet valtasivat vähitellen  itselleen alaa vakiintuneena julkaisumuotona 
kirjojen rinnalla. Tieteellisten aikakauslehtien kehitysprosessi on ollut hidasta ja monivaiheista, 
mutta kerran käynnistyttyään se näyttää jatkuvan yhä edelleen. (Schaffner, 1994, 239-240.) 
 
Kaiken kaikkiaan kesti viisi miljoonaa vuotta siirtyä puhutusta kielestä kirjoitettuun, noin 5000 
vuotta kirjoitetusta painettuun ja 500 vuotta kirjapainotaidon keksimisestä radion, puhelimen, 
elokuvan ja television kauteen. Vain noin 50 vuotta myöhemmin elektroninen julkaiseminen otti 
ensi askeleensa korvatakseen osan perinteistä graafista painatusta. Tämän kehityskulun viimeisin 
tieteellisiin aikakauslehtiin liittyvä ilmentymä ovat elektroniset tieteelliset aikakauslehdet. (Ekholm, 
1989, 65). 

5.1. Ensimmäiset painetut aikakauslehdet 

Lukuisten lähteiden mukaan ensimmäinen tieteellinen aikakauslehti, Journal des Scavans, ilmestyi  
vuonna 1665 (ks. esim. Nisonger 1998, 19; Singleton, 1994, 4). Tämän usein puoli-tieteellisenä 
pidettyä lehteä kustansi pariisilainen Denis de Sallo. Lehden kustantaminen keskeytettiin Ranskan 
vallankumouksen aikana vuonna 1792, mutta se alkoi ilmestyä uudelleen Journal des Savants-
nimisenä  vuonna 1816 (Nisonger, 1998, 19).  Encyclopaedia Britannica Onlinen (1999) mukaan 
ensimmäinen tunnettu aikakauslehdeksi luokiteltava julkaisu on kuitenkin  saksalainen Erbauliche 
Monaths-Unterredungen, jota julkaistiin vuosina 1663-1668. Tämän julkaisun kustantajana toimi 
hampurilainen teologi ja runoilija Johann Rist. Samoihin aikoihin vuonna 1665, joskin muutamia 
kuukausia myöhemmin kuin Journal des Scavans, aloitti ilmestymisensä Singletonin  (1994, 4) ja 
Nisongerin (1998, 19) mukaan Philosophical Transactions of Royal Society of London.  Tätä 
englantilaista julkaisua pidetään yleisesti ensimmäisenä tieteellisen aikakauslehden muodot ja mitat 
täyttävänä julkaisuna. 
 
Nopeasti em. kuvatun alun jälkeen ilmestyi myös useita muita aikakauslehtiä. Italialainen Giornale 
de letterati aloitti ilmestymisensä vuonna 1668. Lehden kustantajana toimi oppinut kirkonmies 
Francesco Nazzari. Vuonna 1682 Leipzigissä, Saksassa julkaistiin ensimmäinen numero Acta 
eruditorum Lipsiensium lehteä ja ranskalaisen filosofin Pierre Baylen maanpaossa Hollannissa 
julkaisema Nouvelles de la République des Lettres näki päivänvalon vuonna 1684. (ks. esim. 
Encyclopaedia Britannica Online, 1999; Nisonger, 1998, 19-21.) 
 
Tieteellinen julkaiseminen keskittyi kuitenkin aikakauslehtien syntymisestä huolimatta pitkään 
lähes täydellisesti monografioihin. Aikakauslehtien nimekkeiden määrä pysyi alhaisena aina 1900-
luvulle asti. Tieteellisissä piireissä aikakauslehti alkoi saada todellista hyväksymistä ja saavuttaa 
suurempia osuuksia julkaisukanavana vasta 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Toinen 
maailmansota nosti painetun tieteellisen aikakauslehden sen nykyiseen vakiintuneeseen valta-
asemaan tiedeyhteisöjen julkaisukanavana. (Singleton, 1994, 4-7.) 
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5.2. Painettujen aikakauslehtien aseman vakiintuminen 

Painetun tieteellisen aikakauslehden sen nykyiseen merkittävään asemaan johtanut kehitys alkoi 
toisen maailman sodan aikana. Sodan ja sen jälkeisen ajan tunnusmerkkejä ovat tutkimuksen 
arvostuksen voimakas lisääntyminen, koulutukseen panostaminen ja tutkimustulosten taloudellisten 
arvojen korostaminen. Tieteelliset aikakauslehdet alettiin lisäksi mieltää sotaa edeltäneistä 
vuosikymmenistä poiketen kaupallisiksi tuotteiksi. Lehtien kustantamisesta pyrittiin ensi kerran 
tekemään kannattavaa toimintaa. Sotaa seuranneet vuodet ovat monien nykyisten keskeisten 
lehtikustantamojen kehittymisessä merkittäviä,  silloin syntyivät monet tieteelliset aikakauslehdet ja 
nykyiselle kustannustoiminnalle luotiin vankka perusta. (ks. esim. Singleton, 1994, 5-7; Rowland 
1994, 3.) 

Merkitys tiedeyhteisöissä 
Tieteellisten aikakauslehtien vakiintunut ja merkityksellinen asema tiedeyhteisöissä on kiistaton. Ne 
palvelevat akateemisessa maailmassa vaihtelevasti erilaisia tarkoituksia ja eri tahoja. 
Kirjastonhoitajille ja informaatikoille tieteelliset aikakauslehdet ja niissä julkaistu tieteellinen tieto 
on merkityksellistä, koska he toimivat tieteellisen tiedon lopullisina tallentajina akateemisessa 
järjestyksenpidossa. Hallintohenkilöstölle tieteelliset lehdet edustavat eräänlaista tulosmittaria, sillä 
lehdet tarjoavat jatkuvasti käytössä olevan todistuksen tiedeyhteisön ja sen tutkijoiden 
tuloksellisuudesta ja ovat siten osaltaan vakiinnuttamassa yksittäisten yliopistojen asemaa ja statusta 
tiedeyhteisöissä. Tutkijoille tieteelliset aikakauslehdet mahdollistavat omien tutkimustulosten 
julkaisemisen sekä helpottavat keskinäistä kommunikointia.  Aikakauslehdissä julkaistu artikkeli on 
usein myös tae tutkimustulosten prioriteetista. Tieteelliset aikakauslehdet ovat yhtenä tieteellisen 
julkaisemisen muotona osa sitä monimutkaista verkostoa, jolla tiedeyhteisöt kommunikoivat itsensä 
ja toisten kanssa. (Harrison & Stephen, 1995, 592-593.) 

Nimekemäärän nopea kasvu 
Nimekkeiden määrä  on lisääntynyt nopeasti. Tämä kehityskulku heijastelee varsin luontevasti 
tutkimuksen ja tieteellisen työn voimakasta lisääntymistä ensin sodan ja sittemmin oman aikamme 
voimakkaan teollisen kehityksen seurauksena. Meadowsin ja Singletonin (1995, 4) mukaan 
aikakauslehtien nimekkeiden määrän lisääntyminen on ollut käytännössä vielä nopeampaa kuin 
teollisen kehityksen kasvu ja tutkimustoiminnan lisääntyminen antaisi olettaa. Tomneyn ja Burtonin 
(1998, 419) mukaan julkaisujen määrän lisääntyminen ei merkitse pelkästään tiedon tai suoritetun 
tutkimuksen määrän lisääntymistä vaan tutkijoille ja tutkijayhteisöille on nykyisin eri syistä entistä 
tärkeämpää julkaista uudet tutkimustulokset mahdollisimman nopeasti artikkeleina tieteellisissä 
lehdissä eikä monografioina kuten aikaisemmin tehtiin. Uusi tieto ja tutkimustulokset julkaistaan 
myös pirstaloituneempana entiseen verrattuna ja tästä johtuen myös julkaisujen ja aikakauslehtien 
määrä lisääntyy ehkä tarpeettomastikin. Nykypäivänä aikakauslehtien nimekkeiden tarkkaa 
lukumäärää ei tiedetä ja esitetyt arviot todellisesta määrästä vaihtelevat melko paljon. Eroavaisuudet 
johtuvat pääosin käsityseroista sen suhteen, mikä tai minkälainen julkaisu on soveliasta määritellä 
tieteelliseksi aikakauslehdeksi.  
 
Osborn esitti (ks. Nisonger, 1998, 33)  vuonna 1980 arvion, että nimekkeiden määrä oli tuolloin yli 
500000 ja vuosien 1606 ja 1979 välisenä aikana maailmassa oli julkaistu yli miljoonaa nimekettä. 
Swindler raportoi vuonna 1996 (ks. Nisonger, 1998, 33), että  nimekkeiden määrä kasvoi  vuosien 
1953 ja 1994 välisenä aikana 14000 nimekkeestä 140000 nimekkeeseen. Hänen mukaansa koko 
1990-luvun ajan vuosittain syntyi 3000 uutta nimekettä[7]. Meadows ja Singleton (1995, 4) 
arvioivat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tilattavissa olevien nimekkeiden määrän olevan 70000-
                                                 
[7] Tiedot perustuvat Ulrich's International Periodicals Directoryyn vuosilta 1993-1998  
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80000 kappaletta. Vuosina 1994-1995 ilmestyvien nimekkeiden määräksi  on arvioitu 147000 
kappaletta[7] ja vuosien 1995 ja 1998 aikana syntyi 3571 uutta tieteellisen lehden nimekettä[7] (ks. 
Nisonger, 1998, 33). Miller (ks. Nisonger, 1998, 33)  arvioi vuonna 1997 tieteellisten lehtien 
nimekkeiden määrää maailmanlaajuisesti ja päätyi esittämään lukua 150000.  

Tilauskustannusten nousujohteinen kehitys 
Nimekkeiden määrän eksponentiaalisen kasvun rinnalla toinen merkittävä tieteellisiä aikakauslehtiä 
kohdannut ilmiö on tilauskustannusten jatkuva kasvu (ks. esim. Meadows & Singleton, 1995, 1-4). 
Tieteellisten aikakauslehtien tilauskustannusten muodostumiseen vaikuttavat monet seikat ja tahot, 
joista keskeisimmät ovat tiedeyhteisöt, kustantajat ja kirjastot. Muita kustannuskehitykseen 
vaikuttavia tahoja ovat toimittajat, vertaisarvioijat ja välittäjät. (ks. esim. Cochrane, 1992, 18). 
Pitkään jatkuneelle tilauskustannusten nousukehitykselle on esitetty monia teorioita ja syitä. 
Nisonger  esittää ja painottaa seitsemää keskeistä tekijää, jotka ovat vaikuttaneet kehitykseen 
keskeisesti. Nämä tekijät ovat kustantajien käyttäytyminen, valuuttojen kurssivaihtelut, 
kustannettavien tutkimustulosten määrä kasvu, korkeakoulujen keskinäinen kilpailu, pienen 
kustantajajoukon valta-asema markkinoilla, lehtien kustantamisen kannattavuustekijät ja 
kaupallisten kustantajien rooli. (ks. Nisonger, 1998, 38.) 
 
Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston  (ks. Kirjastot 1998, 1999, 105-106) mukaan maamme 
tieteellisten kirjastojen aineistohankintavaroista menee vuosittain merkittävä osuus tieteelliset 
aikakauslehdet sisältävien kausijulkaisujen hankintaan. Vuonna 1998 tietoaineiston hankintaan 
käytettiin kokonaisuutena 110 miljoonaa markkaa. Tästä summasta kausijulkaisujen osuus oli noin 
63 miljoonaa eli 57 %. Lipposen (1998, 169) mukaan aikakauslehtien hankinnoista aiheutuvien 
kustannusten (tilaushintojen) nousu maamme tieteellisissä kirjastoissa on ollut noin 40 % vuodesta 
1993  vuoden 1998 kustannustasoon nähden. Kirjastojen määrärahakehitys ei ole seurannut tätä 
kustannuskehitystä ja tällaisen kehityksen vaikutukset maamme kirjastojen aikakauslehtikokoelmiin 
ovat todella epäedullisia. Kirjastojen toimintaa arvioitaessa tämänsuuntainen kehitys on johtanut 
maamme kirjastoissa keskusteluihin painettujen aikakauslehtien tilausten vähentämisestä ja usein 
myös tilausten lopettamiseen. Tätä taustaa vasten elektronisilta lehdiltä on ymmärrettävästi lupa 
odottaa paljon. 
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6. Elektroninen tieteellinen aikakauslehti 

Paperittoman yhteiskunnan puolestapuhujana tunnettu Frederick Wilfrid Lancaster on elektronisen 
julkaisemisen todennäköisesti eniten siteerattu  sekä varmasti yksi tunnetuimpia uuden 
julkaisumuodon puolestapuhujia. Hän esitti jo varhain 1980-luvulla väitteen, että elektroninen 
julkaiseminen tulee lähivuosina syrjäyttämään traditionaalisen painetun julkaisemisen. Hänen 
mukaansa yhteiskunta oli tuolloin lopullisesti siirtymässä paperin ja graafisen viestinnän 
valtakaudelta elektronisen kommunikaation aikaan. (ks. esim. Lancaster, 1978; Lancaster, 1985, 
553-555.) Erityisesti hän arvosteli paperille painettuja aikakauslehtiä. Ne palvelivat hänen 
mukaansa vain lähinnä niihin kirjoittavia, eivät lukijoita. Painettu tieteellinen aikakauslehti ei ollut 
hänen mukaansa enää ajankohtainen julkaisukanavana vaan arkistomainen vanhoja asioita 
kuvaileva julkaisu. (Ekholm, 1989, 65.)   
 
Nyt tiedetään varmuudella, että Lancasterin ennakoima paperiton yhteiskunta hänen 
ennustamassaan laajuudessa ei ole toteutunut. Tietotekniikan kehityksen myötä muutokset 
yhteiskunnassa ovat monessa suhteessa edenneet  Lancasterin ennustusten mukaisesti. Tämä 
kehityskulku  ei kaikissa tapauksissa ole välttämättä ollut pelkästään hyväksi ja  Lancaster itsekin 
on vuosien kuluessa alkanut suhtautua yhä kriittisemmin innostukseensa ”paperittomasta 
yhteiskunnasta” ja kirjoittaa: (ks. Lancaster, 1999, 806-809.) 

"Muutoksen ja siirtymisen kohti paperitonta yhteiskuntaa todella alettua, olen tullut vähemmän ja vähemmän 
innostuneeksi kehityksestä ja seuraamuksista ja muuttunut vihamieliseksi niitä kohtaan…Ehkäpä kaikkein 
haitallisin seuraus tekniikan kehittymisestä on yhteiskunnassa tapahtuva epäinhimillisyyden 
lisääntyminen…Valitettavasti liian monet kirjastonhoitajat ovat tulleet täydellisesti ja kritiikittömästi uusien 
tekniikoiden sokaisemiksi…Valitettavasti monet kirjastonhoitajat näyttävät pitävä itsestään selvyytenä, että mitä 
enemmän (elektronisten) lähteiden käyttömahdollisuuksia on, sitä parempiin tiedonhakutuloksiin päästään…Olen 
huomannut merkittävää palvelualttiuden huononemista kirjastonhoitajien keskuudessa ja uskon, että tekniikan 
ylikorostaminen on pääasiallisena syynä tähän palvelutason ja  palvelualttiuden laskuun." (ks. liite 1k.) 

 
Varmuudella tiedetään nyt myös se, että elektroninen lehti on nopeasti yleistynyt ja saavuttanut 
jalansijaa julkaisufoorumina. Melkoisella varmuudella voidaan väittää, että se on syntynyt 
jäädäkseen elämään painetun lehden rinnalla vaikka ei sitä kokonaan tulevina vuosina korvaisikaan. 

6.1. Elektronisten aikakauslehtien kehitysvaiheet 

Elektronisen lehden historian katsotaan alkavan UNESCO:n  vuonna 1960 julkaisemasta raportista, 
jossa esitettiin tietotekniikkaa ratkaisuksi moniin perinteistä julkaisutoimintaa vaivaaviin ongelmiin 
(Sassè & Winkler, 1993, 153). Elektronisten lehtien synnyttämiseksi suoritetut ensimmäiset 
kokeilut ja pilottiprojektit ajoittuvat vuosille 1960-1984. Uudentyyppisen julkaisumuodon 
kehityksen ensiaskeleet otettiin näinä vuosina yliopistojen ja yhdistysten aloitteesta 
kokeilumielessä. Kaupalliset kustantajat ja välittäjäorganisaatiot ilmestyivät tulostavoitteineen 
kuvaan vasta myöhemmässä vaiheessa.  
 
Vuonna 1976 ilmestyi  New Jersey Institute of Technologyn julkaisemana elektronisen lehden 
prototyypiksi mainittu viikoittain ilmestyvä tiedotuslehti Chimo (Monty, 1996). Ensimmäistä 
varsinaista elektronista tieteellistä aikakauslehteä, Electronic Scientific Journal, kokeiltiin vuosina 
1979-1982 Sendersin aloitteesta (ks. esim. Senders, 1976, 160-164; Senders, 1977, 3-9; Shackel & 
Pullinger, 1984, 3.) Elektroniseen tiedonvälitykseen soveltuva tekniikka ei kuitenkaan vielä tuolloin 
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ollut saavuttanut riittävää tasoa, jotta uusi julkaisumuoto olisi ollut realistinen vaihtoehto painetuille 
julkaisuille. (Ekholm, 1989, 103; Rowland, 1994, 3.) 
 
Piternickin (1989, 263) mukaan ensimmäiset elektroniset tieteelliset aikakauslehdet syntyivät osana 
kahta pilottiprojektia, joissa kehiteltiin ja testattiin verkotettuja tietokoneita tarkoituksena 
tieteellisen kommunikoinnin parantaminen. Kyseiset pilottiprojektit olivat Yhdysvalloissa toteutettu 
The EIES Electronic Journal Project (EIES) (ks. esim. Turoff & Hiltz, 1982, 195-202) ja Isossa 
Britanniassa toteutettu Birmingham Loughborough Electronic Network Development project 
(BLEND) (ks. esim. Shackel, 1983, 22-30; Schackel & Pullinger, 1984).  
 
New Jersey Institute of Technologyssä EIES-projektin puitteissa syntyi ensin vuonna 1980 Mental 
Workload-niminen julkaisu. Elektroninen versio julkaistiin painetun lehden kanssa 
samansisältöisenä. Artikkelit olivat kuitenkin saatavissa online-versioina  sitä mukaa, kun ne 
valmistuivat. Myös lehden sisällysluettelo lyhennelmineen oli käytettävissä online-versiona. 
Atlantin toisella puolella Birminhamissa syntyi BLEND-projektin puitteissa hieman myöhemmin 
Computer Human Factors-niminen julkaisu. (ks. esim. Sassé & Winkler, 1991,153-154.) 
 
Pilottikokeilujen jälkeen Turoff ja Hiltz (1982) esittivät tulevaisuuden elektroniselle tieteelliselle 
aikakauslehdelle neljä mahdollista muotoa: 1) epävirallinen tiedotuslehti, 2) epävirallinen foorumi, 
jolle kuka tahansa tiedeyhteisön jäsen voi julkaista omia  vertaisarvioimattomia artikkeleitaan ja 
joita muut jäsenet voivat kommentoida, 3) elektroninen versio vastaavasta paperimuotoisesta 
julkaisusta ja 4) tarkasti kontrolloitu järjestelmällinen tiedeyhteisöjen tiedonhakuja 
palautejärjestelmä, jonka puitteissa tiedeyhteisöjen jäsenet kommunikoivat keskenään ja jossa 
kommunikoinnin tulokset julkaistaan lyhyinä tiedotteina kaikkien jäsenten käyttöön. Kehitys on 
myös tapahtunut tämänsuuntaisesti. (Nisonger, 1998, 26-27). 
 
Pilottikokeiluja seuranneita vuosia 1985-1992 voitaneen pitää vielä elektronisten aikakauslehtien 
pioneeriaikana. Ensimmäisinä todellisina elektronisina lehtinä pidettyjä  julkaisuja tuotettiin noina 
vuosina suhteellisen vähän verrattuna tieteellisten aikakauslehtien julkaisemiseen yleisesti. Sassén 
ja Winklerin (1993, 155) mukaan vuonna 1992 oli käytettävissä vähän yli 30 elektronisessa 
muodossa käytössä olevaa tieteellistä aikakauslehteä. Ajanjakso on elektronisten lehtien kannalta 
merkittävää niitä julkaisevissa yhteisöissä ja organisaatioissa tapahtuneen kehityksen ansiosta. 
(Hitchcock, Carr & Hall, 1997.) 
 
Nisonger (1998, 27) mainitsee vuodelta 1985 elektronisen aikakauslehtijulkaisun nimeltä Electronic 
Social Psychology, joka sisälsi sosiaalipsykologiaan liittyviä aiheita. Sassén ja Winklerin (1993, 
157) mukaan vuonna 1987 teki debyyttinsä New Horizons in Adult Education. Tämä Syracuse 
University Kellogg Projectin  julkaisu oli Klempererin (1998) mukaan tieteellisen aikakauslehden 
kriteerien mukaisesti vertaisarvioitu (peer review) ennen julkaisemista. Se ilmestyi ASCII 
muotoisena, julkaisu oli ilmainen, sen jakelu suoritettiin Internetissä BITNET-palvelimen kautta ja 
julkaisusta toimitettiin paperikopiot postin välityksellä niille joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää 
BITNETiä.  
 
Nisongerin (1998, 28) mukaan kirjastotieteen ja informatiikan alan tunnetuin elektroninen lehti on 
vuonna 1989 ilmestymisen aloittanut Newsletter on Serials Pricing Issues (ks. Tuttle, 1992, 37-63). 
Harnad puolestaan julkaisi vuonna 1989 American Psychological Associationin tuella Psychology 
nimisen elektronisen tieteellisen aikakauslehden. (ks. esim. Sassé & Winkler, 1993, 156; 1996; 
Tomney & Burton, 1998, 419). Vuodelta 1990 mainitaan Postmodern Culture, joka myös oli ennen 
julkaisemistaan vertaisarvioitu, ASCII-muotoinen ja saatavilla alunperin sähköpostilla tai diskettinä 
sekä nykyisin myös www-muodossa. (ks. esim. Klemperer, 1998; Sassé & Winkler, 1993, 157). 
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Vuodelta 1990 mainitaan (ks. Nisonger, 1998, 27) Public-Access Computer Systems Review, joka 
ei oltu vertaisarvioitu sekä Public-Access Computer Systems News. Vuonna 1991 päivänvalon näki 
Winklerin ja Sassén (1993, 156) mukaan E-journal niminen julkaisu ja puolestaan Nisongerin 
mukaan  vertaisarvioitu julkaisu nimeltään Journal of the International Academy of Hospitality 
Research. Myöskin Current Cites-nimistä (ks. esim. Robinson, 1993, 21-23, 26) elektronista lehteä 
julkaistiin vuosina 1990-1991.  
 
Vuosi 1992 oli puolestaan OCLC:n julkaiseman Journal of Clinical Trials (ks. esim.Tomney & 
Burton, 1998, 419-420), toiselta nimeltään Online Journal of Current Clinical Trials (ks. Klemperer, 
1998; Nisonger, 1998, 28) julkaisemisen aloitusajankohta. Tämä julkaisu oli ensimmäinen ennen 
julkaisemistaan tarkistettu, kokotekstimuotoinen ja myös grafiikkaa sisältävä elektroninen 
tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyi ainoastaan elektronisessa muodossa ja oli tilattavissa. 
Myöhemmin Online Journal of Current Clinical Trials-julkaisun artikkelit saatettiin tietokantaan, 
josta ne ovat haettavissa Z39.50 protokollaa hyväksi käyttäen ja myöskin graafinen käyttöliittymä 
on toteutettu ASCII tekstin rinnalle.  Julkaisu ilmestyi  ennen World Wide Webin yleistymistä. (ks. 
Klemperer, 1998.) 
 
Erilaiset kehitysprojektit, kuten esimerkiksi BLEND-, JSTOR- ja TULIP-projktit (katso liite 2 a) 
hallitsivat elektronisten lehtien kehitystä vuosina 1989-1998 (ks. myös liite 2 b). Merkittävänä 
tieteellisen lehden elektronisen muodon kehittämiseen ajavana voimana on luonnollisesti ollut tieto- 
ja tietoliikennetekniikan alueella 1980-luvun lopulla käynnistynyt ja yhä edelleen jatkuva kehitys. 
Tässä kehityksessä on avainasemassa World Wide Web (ks. esim. Nisonger, 1998, 268-271), jonka 
myötä tieteellisten elektronisten aikakauslehtien julkaiseminen on tullut kasvavassa määrin 
toteuttamiskelpoiseksi. Vuoden 1996 tienoilla alkanut WWW:n dramaattinen suosion 
lisääntyminen, Mosaic-selaimen kehittäminen ja Netscape-selaimen markkinoille tulo ovat 
nopeuttaneet kehitystä merkittävästi. (Tomney & Burton, 1998, 419; Hitchcock, Carr & Hall, 1997.) 
 
Kaupallisten kustantajien mukaantulo kehitystoimintaan sekä yhteisöjen, välittäjien ja 
yhteenliittymien kiinnostus asiaan alkoi tuntua voimakkaana elektronisten lehtien kehityksessä 
vuoden 1995 jälkeen.  Elektronisen julkaisumuodon kehitystä vuosituhannen viimeisten vuosien 
aikana on toisin sanoen leimannut kaupallisten kustantajien ja yliopistopainojen voimakas esiin 
marssi. Nämä tahot ovat  suurella panostuksella ryhtyneet tuottamaan kustantamiensa painettujen 
tieteellisten aikakauslehtien artikkeleista elektronisia vastineita, kuten mm. TULIP-projetin 
yhteydessä oli jo ennakoitavissa. Samanaikaisesti ovat myös välittäjäorganisaatiot, konsortiot ja 
erilaiset yhteenliittymät aktivoineet toimintaansa merkittävästi, kuten mm. JSTOR-projektin 
myöhempi organisoitumiskehitys hyvin osoittaa. Tästä kehityksestä on Suomessa hyvänä 
esimerkkinä FinELib-hanke ja konsortiot. Useissa tapauksissa kustantajilla on 
yhteistyökumppaneina kehityshankkeissaan sekä kirjastoja että myös muun tyyppisiä 
organisaatioita ja yhteenliittymiä. Kaupallisten kustantajien palveluista on esitetty koosteet liitteissä  
3 a ja 3 b, vastaavasti yhteisöjen palveluista liitteissä  4 a ja 4 b ja  välittäjien palvelutarjonnasta 
liitteissä 5 a ja 5 b. (Machovic, 1997; Nisonger, 1998, 31.) 

6.2. Elektronisten lehtien tulo kirjastoihin ja tiedeyhteisöihin Suomessa 

Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelijat ryhtyivät ylläpitämään yhtä vanhimmista 
suomalaisista nettilehtiin erikoistuneista linkkilistoista syksyllä vuonna 1994. Tämä Journalismi 
verkossa-nimisen palvelun ylläpito jatkuu edelleen Wysivygin toimesta Suomen Journalistiliiton 
myötävaikutuksella. Palvelussa on kattava linkkilista yli 200 suomalaista elektronisesta lehdestä 
(ks. Journalismi verkossa: netin lehdet, 2000). 
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Samoihin aikoihin käynnistyi Helsingin yliopiston Kirjastotoimen verkkopalveluiden kokoaman 
suomalaisten elektronisten lehtien listan ylläpito. Tämä Suomen tieteellisten kirjastojen TILKE:een 
kautta käytettävissä oleva lista sisältää nimekkeet  vajaasta 500 aikakauslehdestä, lähes 100 
sanomalehdestä ja paristakymmenestä sarjasta (ks. TILKE: kotimaisia elektronisia lehtiä ja sarjoja, 
2000). Vuodesta 1996 alkaen elektroninen julkaiseminen yleistyi  Suomessa nopeasti  ja 
elektronisessa muodossa tarjotuista lehdistä puhuttiin nettilehtinä, painetun lehden verkkoversioina 
ja verkkolehtinä. Tämä oli seurausta tuohon aikaan suuren yleisön tietoisuuteen tulleen Internetin 
yleistymisestä. Sanomalehdet alkoivat julkaista painettujen julkaisujensa rinnalla  verkko- tai 
nettiversioitaan, tietokonealan aikakauslehdet julkaisivat lehtiensä ensimmäiset nettiversiot ja 
sanottiin, että digitaalinen kirjasto on todellisuutta. 
 
Kaikesta asian saamasta julkisuudesta huolimatta kirjastoissa ja tiedeyhteisöissä ei ole kuitenkaan 
hairahduttu yliampuviin eikä populistisiin digitaalisen kirjaston määritelmiin, mikä osoittaa hyvää 
tosiasioiden tajua. Elektroniseen julkaisemiseen yleensä sekä elektronisessa muodossa olevan 
aineiston hankintaan sekä jakeluun liittyvät monet ratkaisemattomat kysymykset on tiedostettu 
maamme kirjastoissa ja tiedeyhteisöissä perinpohjin. Heikki Laitinen kirjoitti digitaalista kirjastoa 
käsittelevässä artikkelissaan (1996, 173.): 

"Varsinaisesta digitaalisesta kirjastosta voidaan kuitenkin puhua vasta silloin, kun primaariaineistoa elektronisessa 
muodossa on asiakkaiden saatavilla." 

 
Elektronisen julkaisemisen tilannetta käsittelevässä kirjoituksessaan Toini Alhainen käsitteli 
elektronisten lehtien käytön näkymiä ja totesi (1996, 170.): 

"Elektronisten julkaisujen standardointi- ja tekijänoikeusasioihin liittyvät ongelmat ovat olleet esteenä elektronisen 
julkaisutoiminnan vakiintumiselle. Elektroniset lehdet eivät ole myöskään saavuttaneet samanarvoista asemaa 
julkaisufoorumina painettujen tieteellisten lehtien kanssa." 

Kustantajien näkökulmasta ajateltuna elektronisen julkaisutavan kehittyminen on tuonut esille 
paljon uusia mahdollisuuksia, mutta myös ongelmia. Timo Lepistö totesi elektronista julkaisemista 
kustantajan silmin tarkastelleena (1996, 190.): 

"..ensinnä kustantajan kannalta on tärkeää huomata, että kustantajat ovat edelleenkin sisällön tuottajia. Toiseksi on 
tärkeää huomata, että tämä liiketoiminnan luonne on säilynyt samana kuin ennenkin, se on ytimeltään edelleen 
tuottamisen rahoittamista ja siihen liittyvää riskinottoa. Ja sisältöjen tuottaminen vaatii edelleen myös 
kustannuksia. " 

Yhtenä todisteena elektronisten julkaisujen merkityksen kasvusta vakavasti otettavina lähteinä 
tutkimustyössä on viittaamiskäytäntöihin kohdistunut mielenkiinto. Tämä kielii samalla 
elektronisten tieteellisten aikakauslehtien aseman vahvistumisesta ja niiden ainakin osittaisesta 
hyväksymisestä tutkijoiden piirissä.  Elektroniset lähteet, myös elektroniset tieteelliset 
aikakauslehdet ovat tulleet osaksi työympäristöä ja sähköisiin dokumentteihin viittaamisen 
oppaiden sekä standardien laatiminen on kiihtynyt. Tästä ovat esimerkkeinä vuona 1997 ilmestynyt 
"Elektronisen viittaamisen opas" (ks. Ekholm & Heinisuo, 1997) ja vuoden 1998 maaliskuussa 
vahvistettu standardi SFS 5831 "Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin". (ks. 
Suomen Standardisoimisliitto, 1998.) Tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset ovat myös viime 
aikoina edenneet. Euroopan unionin komissio julkaisi vuoden 1997 lopussa ehdotuksen 
direktiiviksi, jolla pyritään säätelemään digitaaliseen verkkoympäristön tekijänoikeuksia. (ks. 
Kansalaisten oikeus tietoon on turvattava myös digitaalisessa verkkoympäristössä, 1998, 62-64.) 
  
Tieteellisten elektronisten aikakauslehtien tunnetuksi tekeminen ja niiden käytön yleistymiseen 
liittynyt kehitys on kulkenut Suomessa viime vuosina käsikädessä Kansallisen elektroninen kirjasto 
- FinELib-hankkeen kanssa (ks. liite 6.) Opetusministeriö asetti tammikuussa 1997 työryhmän 
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laatimaan suunnitelman tutkimuksen sähköisten tietopalveluiden kehittämiseksi ja kansallisen 
elektronisen kirjaston toteuttamiseksi. Työryhmän muistiossa todettiin mm. elektronisen 
primaariaineistoon laskettavien tieteellisten aikakauslehtien osalta mm., että elektronisessa 
muodossa ilmestyvän tieteellisen tietoaineiston määrä on kasvanut nopeasti muutaman vuoden 
aikana ja kasvu on ollut erityisen voimakasta luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan aloilla. 
Nopeassa tahdissa tämän jälkeen seurasi Kansallisen elektroninen kirjasto- eli  FinELib-hankkeen 
käynnistyminen. Hankkeen johtoon tuli opetusministeriön asettama johtoryhmä ja käytännön 
toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto. Toiminta organisoitiin uudelleen vuoden 2000 
keväällä siten, että myös sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. 
Hankkeen seurauksena konsortioiden jäsenten käytettävissä on yli 3000 kansainvälistä tieteellistä 
lehteä ja noin 80 viitetietokantaa sekä sanakirjoja, tietosanakirjoja ja lakiaineistoja. (ks. myös 
Kansallinen elektroninen kirjasto-FinELib, 2000 a). 

6.3. Elektronisen lehden monimuotoisuus 

Elektronisilla lehdillä on useita silmiinpistäviä yhteisiä piirteitä. Niitä voivat lukea samanaikaisesti 
useat lukijat. Lukeminen voi tapahtua henkilökohtaisella mikrolla omassa työhuoneessa tai kotona. 
Niiden sisältö ja teksti on haettavissa tiedonhakumenetelmillä. Ne voivat sisältää 
multimediasovelluksia ja monivärigrafiikka. Ne voidaan julkaista paperiversioita huomattavasti 
nopeammin. Ne voivat olla interaktiivisia. Ne sisältävät www-muotoisina hyperlinkkejä sisäisesti ja 
myös ulkoisesti muihin dokumentteihin. Niiden artikkelit ovat löydettävissä linkkien avulla suoraan 
viitetietokannoista.  Niiden sisältö on helposti kopioitavissa  sekä muokattavissa ja tekstin edelleen 
lähettäminen tekijäinoikeudet huomioiden on myös helposti toteutettavissa. 
 
Ongelmallista käyttäjän kannalta on se, että  lukuisten kustantajien ja välittäjien elektronisessa 
muodossa saatavilla olevat julkaisut ovat muodoltaan erittäin vaihtelevia.  Yhteisestä  hyväksyttyä 
ja siten käyttöön yleistynyttä elektronisten tieteellisten aikakauslehden julkaisumuotoa ei ole 
olemassa. Varmaa on ainoastaan se, että elektroniset lehdet ovat digitaalisessa julkaisumuodossa 
tavalla tai toisella saatavissa olevia sarjajulkaisuja. 

Jakelutavat ja tiedostoformaatit  
Tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita on vuosien saatossa tuotettu käytettäviksi monin erityyppisin 
keinoin ja välinein.  Internetin avulla tapahtuvassa artikkelien levityksessä on hyödynnetty 
sähköpostia,  keskustelukanavia, tiedostonsiirtoon tarkoitettua ftp-protokollaa, gophereita ja World 
Wide Webiä.  Postin välityksellä tapahtuvaa elektroniseen muotoon saatettujen artikkelien 
levityksessä on käytetty mm. levykkeitä, magneettinauhoja ja CD-ROMeja. Tiedostojen 
tallennusmuodot ovat olleet myös mitä moninaisimmat. Nisongerin (1998, 267) mukaan vuonna 
1996 elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä oli Internetissä saatavissa 23 eri tiedostomuodossa (ks. 
esim. Harter & Kim, 1996, 440-456). Nykyisin yleisimmin käytetyt formaattimuodot ovat ASCII ja 
bittikartat, HTML, SGML, PDF ja multimediasovellutuksissa käytetyt komponentit, kuten 
esimerkiksi TIFF, GIF ja JPEG kuvat. (ks. esim. Wusteman, 1997.) 
 
Osa elektronisista aikakauslehdistä ja niiden artikkeleista on painettujen tapaan toimitettuja ja myös 
vertaisarvioituja. Monien muiden artikkelien osalta laadun kontrollointi vertaisarvioinnin keinoin on 
hyvin puutteellista tai jätetty kokonaan suorittamatta. Harter ja Kim (1996) ovat tutkineet 
viiteanalyysin keinoin tieteellisten aikakauslehtiartikkelien vertaisarviointia. He toteavat mm., että 
heidän tutkimuksensa kohteena olleista 131 elektronisesta aikakauslehtijulkaisusta 77 täytti 
tieteellisyyden kriteerit vertaisarvioinnissa. 
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Jotkut elektroniset aikakauslehdet on järjestetty perinteiseen tapaan  numeroiduiksi lehdiksi ja 
edelleen vuosikerroiksi. Usein artikkelit ilmestyvät myös täysin erillisinä verkkodokumentteina. 
Monesti saman nimekkeen eri välittäjien kautta hankitut lehtien elektroniset versiot poikkeavat 
sisällöllisesti toisistaan. Elektroniset lehdet voivat olla joko ilmaisia tai käyttölisenssin vaativia 
maksullisia julkaisuja. Osa lehdistä on tilattavissa, osan saa käyttöönsä tilatessaan painetun version 
jne. Elektroninen tieteellinen aikakauslehti on siten hyvin monimuotoinen. Käsitteen "electronic 
journal" (vrt. luku 3.3 ) piiriin luetaan 1) painetun aikakauslehden elektronisessa muodossa jaettu 
versio, 2) ainoastaan elektronisessa muodossa jaettu aikakauslehden versio ja 3) aikakauslehti, 
josta on tuotettu erillisenä  sekä painettu  että elektroninen versio, jotka poikkeavat monin tavoin 
toisistaan. (Klemperer, 1998; Nisonger, 1998, 267; Tenopir, 1999.) 

Elektronisen lehden kolme sukupolvea 
Nykypäivän digitaaliset lehdet edustavat hyvin tätä kehityksen aiheuttamaa monimuotoisuutta. Ne 
voivat olla muodoltaan yksinkertaisia ja melko vanhanaikaiselta näyttäviä ASCII-dokumentteja, 
monimutkaisia multimediaa ja interaktiivisuutta hyväksikäyttäviä moderneja elektronisia julkaisuja 
sekä kaikkea tältä väliltä. Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ryhmitellään kuitenkin nykyisin 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven tuotteiksi. Ensimmäisen sukupolven tuotteita ovat 
ennen World Wide Webin yleistymistä syntyneet lehdet. Toisen sukupolven tuotteita taas World 
Wide Webin yleistymisen jälkeen syntyneet lehdet. Yhteistä näille on se, että elektronisen version 
rinnalla esiintyy aina poikkeuksetta myös painettu vaihtoehto. Kolmannen sukupolven tuotteita ovat 
ainoastaan elektronisessa muodossa saatavissa olevat lehdet. (Tenopir, 1999.) 
 
Tunnusomaista ensimmäisen sukupolven elektronisille lehdille on, että 1) ne perustuvat ASCII -
tekstitiedostoihin ja yksinkertaiseen tiedostorakenteeseen 2) niiden kustantajina on yliopistojen tai 
kaupallisten kustantajien sijaan yksityishenkilö tai tutkijaryhmä, 3) niiden levitys tapahtuu 
sähköpostitiedostona, 4) niiden kustantajat ovat luopuneet tekijänoikeuksistaan, 5) ne ovat pienestä 
tiedostokoosta  ja ASCII-tekstistä johtuen sekä ilman käyttörajoituksia hyödynnettävinä kirjastoille 
halpoja, helppokäyttöisiä ja vähän henkilöstön työpanosta vaativia julkaisuja ja 6) niiden saatavuus 
ja säilyminen on "palvelin ja arkistointimielessä" epävarmaa.  Tähän kategoriaan kuuluvien 
elektronisten lehtien merkitys on nykyisin enää vähäinen. (Nisonger 1998, 32.)  
 
Ensimmäisen sukupolven lehtiin verrattuna toisen sukupolven elektronisille lehdille on ominaista, 
että 1) ne perustuvat HTML-tiedostoihin ja niiden levitys tapahtuu www-muodossa eikä ASCII-
tiedostoina, 2) ne ovat tiedostorakenteensa osalta monimutkaisempia sisältäen mm. multimediaa, 3) 
ne vaativat enemmän muistikapasiteettia, 4) ne ovat yleensä maksullisia ja lähes aina 
tekijänoikeuden piiriin kuuluvia, 5) niiden levityksessä ei käytetä sähköpostia, 6) ne ovat 
käytettävissä Internetissä useiden välittäjien ja kanavien kautta ja samalla  käyttäjälle aiheutuvien 
kustannusvertailujen tekeminen on vaikea tehtävä sekä 7) niitä julkaisevat yliopistopainot sekä 
kaupalliset kustantajat yksityishenkilöiden tai tutkijaryhmien sijaan. Suurin osa nykyisin mm. 
FinELib-konsortion kautta käyttöön saaduista elektronisista aikakauslehdistä kuuluvat tähän 
kategoriaan.  (mt. 1998, 32.) 
 
Kolmannen sukupolven lehdet ovat todellisia "täysverisiä" elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä. 
Näille julkaisuille on tunnusomaista, että: 1) niistä ei ole saatavissa painettua versiota missään 
muodossa, 2) niiden toteutuksessa hyödynnetään maksimaalisesti multimedian, hypermedian ja 
interaktiivisuuden mahdollisuuksia,  3) ne ovat usein hyvin aihespesialisoituneita ja keskittyneitä 
pienen asiantuntijajoukon tarpeisiin, 4) niiden avulla pyritään kasvattamaan lukijamääriä 
tulevaisuutta silmälläpitäen ja vielä nykyisin useat näistä lehdistä ovat ilmaisia tai niiden käytöstä 
peritään nimellinen maksu, 5) ne sisältävät paljon kaupallisia mainoksia ja tulevaisuudessa monet 
niistä muuttuvat maksullisiksi ja 6) niiden nimekkeiden määrä kasvaa nopeasti ja samalla kuitenkin 
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myös kuolevien nimekkeiden määrä on suuri. Kirjastojen kannalta eräs tämän kategorian 
kiinnostavimmista julkaisuista on The Journal of Electronic Publishing 
(http://www.press.umich.edu/jep). (Tenopir, 1999.) 
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7. Painetun ja elektronisen aikakauslehden vertailu  

Tieteellinen aikakauslehti on nykyisin kehityskulussaan eräänlaisessa tienhaarassa. Yhtäällä ovat 
elektronisen julkaisemisen mukanaan tuomat tulevaisuudenkuvat sekä muutospaineet ja toisaalla 
perinteisen painetun julkaisemisen vahvuudet sekä muutosta vaikeuttavat tekijät. Kysymys siitä 
pitäisikö painetut tieteelliset aikakauslehdet korvata elektronisilla tieteellisillä aikakauslehdillä on 
hyvin ajankohtainen. Kysymys on ajankohtainen niin kustantajille ja kirjastoille kuin 
aikakauslehtien lukijoillekin.  Asiasta käydään  mm. kirjastopiireissä jatkuvaa keskustelua ja mm. 
Andersonin (1999, 26) käsitys tämän päivän trendistä on, että kustantajien enemmistö suunnittelee 
jatkavansa lehtiensä kustantamista pääosin paperimuotoisena pyrkien kuitenkin samanaikaisesti 
lisäämään elektronisessa muodossa olevien lehtiensä tarjontaa. Lehden molemmilla 
julkaisumuodoilla on kiistatta omat etunsa ja haittansa. (ks. esim. Anderson, 1999, 26-27.) 

7.1. Painetun lehden ominaispiirteet 

Perinteisellä paperimuotoisella aikakauslehdellä on monia ominaisuuksia, jotka voivat edistää tai 
rajoittaa sen käyttöä. Painettu lehti omaa pitkät perinteet ja sen asema on tieteellisten artikkelien 
julkaisukanavana kiistaton. Painetun lehden merkitys on näin ollen sekä lukija- että tutkijakunnalle 
suuri. Tämä vakiintunut ja viime vuosiin jatkunut vakaa asema perustuu tiettyihin julkaisumuodon 
hyödyllisiksi koettuihin ominaisuuksiin. Vastavuoroisesti painetussa muodossa julkaistavilla 
lehdillä on myös monia ominaisuuksia, joiden seurauksena julkaisumuotoa voidaan kritisoida. 
Seuraavassa on listattu näitä paperilehden "hyviä" ja "huonoja" ominaisuuksia. 
 
Painetun lehden käyttöä edistäviä ja hyviksi koettuja ominaisuuksia: 
 

• Julkaisutyypin nauttima hyväksyntä kirjastojen asiakkaiden keskuudessa. 
• Käytettävyys, luettavuus, siirrettävyys ja kosketeltavuus. 
• Omistusoikeuden ja alkuperän tunnistettavuus. 
• Tekijänoikeus-kysymysten hallittavuus. 
• Artikkelien vertaisarvioinnin luotettavuus. 
• Arkistoinnin ja säilytyksen helppous. 
• Pitkäikäisyys ja kestävyys hapottomalla paperilla. 

 
Painetun lehden käyttöä rajoittavia ja huonoksi koettuja ominaisuuksia: 
 

• Varastoimisen vaikeus. 
• Säilytystilan tarve ja tilakustannukset. 
• Käytettävyys sidoksissa kirjastojen aukioloaikoihin. 
• Käytön rajoittuminen kirjastoihin (pääsääntöisesti). 
• Käsittelyn ja varastoinnin työvoimavaltaisuus. 
• Katoamisongelmat, hävikin valvonnan vaikeus. 
• Karhuamisen työvoimavaltaisuus toteutettaessa lehtikiertoa. 
• Sitomisen ja lehtikoteloihin järjestämisen kalleus sekä työvoimavaltaisuus.    
• Sidottujen vuosikertojen paino sekä hankala käyttö. 
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7.2. Elektronisen lehden ominaispiirteet 

Elektronisella aikakauslehdellä on painetun tavoin monia ominaisuuksia, jotka voivat edistää tai 
rajoittaa sen käyttöä. Elektronisen julkaisemisen lisääntyminen ja Internetin ja tietoverkkojen 
räjähdysmäinen kasvu ovat viime vuosina alkaneet aiheuttaa "säröjä" pitkään vallinneeseen 
painetun aikakauslehden vakauden tilaan. Elektronisen aikakauslehden arvostus julkaisukanavana 
on saavuttamassa ainakin jonkinasteista jalansijaa myös lukija- että tutkijakunnan keskuudessa. 
Seuraavassa on listattu näitä elektronisen lehden "hyviä" ja "huonoja" ominaisuuksia. 
 
Elektronisen lehden käyttöä edistäviä ja hyviksi koettuja ominaisuuksia: 
 

• Vuorokauden ajasta riippumaton paikallis- ja etäkäytön mahdollisuus. 
• Aikavyöhykkeistä riippumattomuus, nopeus, ei vaadi aikaa vievää postitusta. 
• Tiedonhakumahdollisuus hakukoneilla ja hyperlinkeillä. 
• Sisällysluetteloiden selattavuuden helppous. 
• Tilansäästö, ei varastointia, ei vaadi hyllytilaa. 
• Ei katoamisongelmia, ei vaadi palautusta eikä karhuamisia. 
• Ei vaadi työvoimavaltaista käsittelyä ja järjestyksenpitoa. 

 
Elektronisen lehden käyttöä rajoittavia ja huonoksi koettuja ominaisuuksia: 
 

• Korkeat hinnat; vaikka usein paperikopion tilaajalle tarjotaan "ilmainen" elektroninen 
versio, todelliset kustannukset nousevat asteittain. 

• Omistusoikeuden ongelmallisuus; mitä ostetaan ja saadaan, kuinka pitkäksi aikaa, mitä 
tilaajalle jää, jos kustantaja tai tuottaja lopettaa toimintansa? 

• Lisenssineuvottelujen monimutkaisuus ja kalleus; käyttöoikeudet erilaisia yksittäisillä 
käyttäjillä ja kirjastoilla. 

• Elektronisten tallennusformaattien eroavaisuudet; ei ole yhteistä standardoitua muotoa. 
• Käyttäjiltä vaaditaan huippuunsa kehitetyt tietotekniikkasovellukset (mikro, ohjelmat) 

palveluiden käyttämiseksi. 
• Artikkelien hidas latautuminen näytölle ja paikalliset tulostusvaikeudet. 
• Tekijänoikeus-kysymysten vaikeus ja monimutkaisuus. 
• Alkuperä ja lähteen luotettavuus vaikea todentaa; ongelmana erityisesti www-sivujen URL-

osoitteiden vaihtuvuus. 
• Palveluiden tarjoajien suuri määrä; käyttöliittymien monimuotoisuus, käytettävyyteen 

liittyvät ongelmat. 
• Vanhentuminen ja käytöstä pois jääminen; tallennusmuodot vanhenevat ja niiden lukeminen 

voi tulla mahdottomaksi. 

7.3. Aikakauslehden kehitykseen vaikuttaneet myytit 

Painetun tieteellisen aikakauslehden kehitykseen ja käyttöön ovat vuosien kuluessa vaikuttaneet 
monet tosiasioina pidetyt, mutta usein kuitenkin myös vailla todellisuuspohjaa olevat uskomukset 
(ks. Evans & Zarnosky, 2000). Puhutaan vahvan jalansijan saaneista myyteistä, joiden seurauksena 
painettujen tieteellisten aikakauslehtien kehityksessä on joissakin tapauksissa ajauduttu 
epäedullisiin tilanteisiin. Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien ympärille on niiden lyhyestä 
historiasta huolimatta ehtinyt syntyä vastaavanlaisia yleisiksi totuuksiksi muodostuneita käsityksiä. 
On perusteltua ajatella, että nykyisessä tieteellisen aikakauslehden kehitysvaiheessa tällaiset seikat 
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eivät voi olla vaikuttamatta elektronista lehteä koskevien päätösten tekemiseen eri tahoilla. Kaikki 
nämä niin oikeat kuin väärätkin uskomukset on tärkeätä tiedostaa kaikilla tasoilla, jotta tieteellinen 
julkaiseminen ja elektronisten tieteellisten aikakauslehtien kehittäminen voidaan turvata.   
 
Tieteellisten aikakauslehtien tilaushintojen nousu on aiheuttanut tutkijoiden henkilökohtaisten 
lehtitilausten määrän romahduksen. Tämä on merkinnyt kustantajille merkittäviä tulojen 
menetyksiä, joka puolestaan on johtanut uusiin sekä henkilökohtaisten että kirjastoilta perittävien 
tilaushintojen korotuksiin. Samanaikaisesti tutkijoiden tieteellisten aikakauslehtien lukemisen määrä 
on kuitenkin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Tutkijoiden lukukäyttäytymisessä on kuitenkin 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkijat lukevat nykyään lähes poikkeuksetta tieteellisten 
kirjastojen kokoelmissa olevien tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita entisten henkilökohtaisesti 
tilaamiensa tieteellisten aikakauslehtien artikkelien sijasta.  (Tenopir & King 1996.) 
 
Samanaikaisesti kirjastot ovat kustannuspaineiden vaikutuksesta vähentäneet tieteellisten 
aikakauslehtien tilauksia merkittävästi ja siirtyneet käyttämään erilaisia dokumenttien 
välityspalveluita sekä artikkelikopioiden kaukolainausta. Tieteellisten aikakauslehtien käyttöön 
liittyvät kustannukset ovat tämän kehityskulun seurauksena siirtyneet maksettaviksi yksityisiltä 
tutkijoilta sekä tilaajilta kirjastoille tai tiedeyhteisöille. Samanaikaisesti tieteellisen aikakauslehden 
käytöstä maksettavat rahavirrat ovat ohjautuneet yhä enemmän kustantajilta välittäjäpalveluiden 
tarjoajille. Loppupäätelmä tästä kehityskulusta on, että kustantajat ovat menettäneet tulojaan, 
tutkijoiden työ on vaikeutunut, kirjastojen kustannukset ovat lisääntyneet ja tiedeyhteisöjen 
kustannusten lisääntymisen seurauksena tieteellisen tutkimuksen tuottavuus on mahdollisesti 
laskenut. (Tenopir & King, 1996.) 
 
Seuraavassa tarkastellaan sekä painetun- että elektronisen lehden kehitykseen vaikuttaneita 
totuuden mukaisia sekä virheellisiä uskomuksia tutkijoiden ja lukijakunnan, kustantajien ja 
kustannustoiminnan, elektronisen lehden yleistymisen sekä kirjastojen toiminnan näkökulmasta.   

Tutkijat ja lukijakunta (uskomukset vs. todellisuus)  
Jatkuva julkaiseminen on tutkijan elinehto. Painettujen tieteellisten aikakauslehtien yleiseen 
kehitykseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla akateemisessa maailmassa kauan vallalla ollut 
käsitys, että jatkuva julkaiseminen on tutkijan elinehto. Tämän "publish or perish" käsityksen 
uskotaan johtaneen valtavaan tieteellisten artikkelien julkaisutulvaan. Yleisesti luullaan myös, että 
suuri osa näistä artikkeleista ei saa osakseen lukijoiden mielenkiintoa. Tenopirin & Kingin (1996) 
tutkimusten mukaan tämä ei pidä ainakaan kokonaisuudessaan paikkaansa. Julkaistujen artikkelien 
määrällinen kasvu peilaa pääosin tutkijoiden määrän lisääntymistä eikä tutkijakohtaisten 
julkaisumäärien lisääntymistä. Yhtä tutkijaa kohti vuositasolla tapahtuva artikkelien julkaiseminen 
ei ole tutkimusten mukaan juurikaan lisääntynyt. Monet tieteelliset artikkelit ovat myös ahkerasti 
luettuja ja niitä käytetään tutkimuksessa, opetuksessa ja muussa tieteellisessä työssä. 
Tiedeyhteisöissä tutkijoiden lukuaktiivisuus on lisääntynyt, joka näkyy tutkimuksissa vuositasolla 
luettujen artikkelien määrän merkittävänä lisääntymisenä. (ks.  esim. Tenopir & King, 1998.) 
 
Tiedeyhteisöissä työskentelevät tutkijat lukevat tieteellisiä aikakauslehtiä pääasiassa oman 
työpöytänsä ääressä. Woodwardin (1997) mukaan näyttää siltä, ettei  näin kuitenkaan asianlaita ole. 
Tiedeyhteisöissä opiskelijoiden määrä lisääntyy jatkuvasti ja tutkijoiden opetukseen kuluvan ajan 
määrä lisääntyy jatkuvasti. Henkilökunnan määrä suhteutettuna opiskelijoiden määrään vähenee 
jatkuvasti. Tästä seuraa Woodwardin mukaan, että tutkijat joutuvat lukemaan tieteellisiä 
aikakauslehtiartikkeleita yhä enemmän virka-ajan ulkopuolella kotonaan, junissa, lentokoneissa jne. 
Myös paperimuotoisen aikakauslehden lukeminen verrattuna näyttöruudulta tapahtuvaan 
lukemiseen on Woodwardin tutkimusten mukaan huomattavasti mukavampaa. Vaikka tutkijoilla 
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olisi kannettavat omat mikrotietokoneet, se ei välttämättä muuta  hänen mukaansa tilannetta 
elektronisten tieteellisten aikakauslehtiartikkelien lukemisen eduksi.  
 
Tutkijat haluavat elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä käyttöönsä. Woodwardin (1997) mukaan  
tätä väitettä vastaan puhuvat käytännön kokemukset. Hänen mukaansa on osoittautunut vaikeaksi 
saada tutkijoita mukaan koehenkilöiksi elektronisten aikakauslehtien tutkimukseen liittyviin 
projekteihin. Tilanne oli Woodwardin  mukaan tällainen ainakin vielä muutamia vuosia sitten. Tätä 
selittänee koeprojekteissa tarjolla olleiden elektronisten aikakauslehtien vähäinen määrä. Tilanne on 
muuttunut viime aikaisissa tutkimuksissa paremmaksi, mutta edelleen koehenkilöiden mukaan 
saamisessa on useita esteitä, mm. heidän kiireinen työtahtinsa, haluttomuus opetella uusia 
"monimutkaisia" käyttöliittymiä, pelko tunnustaa oma osaamattomuutensa jne. Woodwardin 
mukaan kirjastoilla on ollut ja tulee olemaan merkittävä rooli elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien  tutkijoille suunnatussa "markkinoinnissa" ja käyttäjäkoulutuksessa. (ks. esim. 
Woodward 1997, 157-158.) 
 
Tutkijat eivät enää tilaa tieteellisiä aikakauslehtiä entiseen tapaan. Kustantajien näkökulmasta 
arvioituna väitteet siitä, että tutkijat ovat lopettaneet henkilökohtaiset tieteellisten aikakauslehtien 
tilaukset ovat ymmärrettävästi huolestuttavia. Tenopir & King toteavat, että todellisuudessa 
tutkijoiden tarve tieteellisen aikakauslehtien lukemiseen ja tilaamiseen ei ole vähentynyt yhtään.  
Heidän mukaansa tilaushintojen nousun seurauksena tutkijat ovat vähentäneet henkilökohtaisia 
tilauksiaan ja siirtyneet käyttämään tieteellisten kirjastojen tai välitysorganisaatioiden kautta 
saatavissa olevia julkaisuja. Tutkijoiden piirissä on tavallista, että henkilökohtaiseen käyttöön 
tilataan muutama oman aihepiirin keskeinen julkaisu, joiden sisältämiin artikkeleihin palataan 
omassa työssä vuosienkin kuluttua ja muuten turvaudutaan mm. kirjastoon. (ks. esim. Tenopir & 
King 1998.) 
 
Lukijat ja tutkijat painottavat kustantajan merkitystä ja valitsevat lukemansa julkaisut julkaisijan 
perusteella. Kustantajat tarjoavat palveluidensa sekä käyttöliittymiensä välityksellä lukijoille vain 
omien julkaisemiensa tieteellisten aikakauslehtien  tarjonnan. Woodwardin (1997) mukaan lukijoita 
kiinnostavat kaikki merkittävät oman tutkimusalueen tieteelliset aikakauslehdet kustantajasta 
riippumatta. Lukija joutuu aihepiiriään seuratessaan Woodwardin mukaan helposti 
käyttäjätunnusten, salasanojen sekä eri palveluiden viidakkoon yrittäessään tyydyttää 
tiedontarpeensa elektronisten tieteellisten aikakauslehtien artikkelitarjonnan avulla. Tätä ongelmaa 
helpottavat FinELibin ja esimerkiksi OCLC First Search tyyppiset välityspalvelut, jotka tarjoavat 
saman käyttöliittymän kautta useiden kustantajien julkaisuja.  
 
Lukijat ja tutkijat haluavat lukea elektronisten tieteellisten aikakauslehtien artikkelit painetussa 
muodossa julkaistujen tieteellisten artikkelien  kaltaisessa ulkoasussa. Tämä käsitys perustuu 
Woodwardin (1997) mukaan siihen luuloon, että sivut on artikkeleissa numeroitava, jotta julkaisuun 
viittaaminen perinteisellä  tavalla on mahdollista.  Woodwardin mukaan käsitykset asian 
merkityksestä kuitenkin vaihtelevat.  Sanotaan, että viitteen muoto on riittävä kertomaan lukijalle 
onko kyseessä elektroninen tai painettu artikkeli.  Esitetään myös, että myös kappaleiden 
numerointi on riittävä eikä sivunumerointia tarvita ollenkaan. Näyttöruudulla voi Woodwardin  
mukaan katsoa huomattavasti vähemmän tekstiä yhdellä kertaa kuin yhdellä paperilehden sivulla. 
Esimerkiksi kaksipalstainen teksti on pientä ja siten mm. Acrobat Readerilla hankalasti luettavaa. 
PDF-muotoista elektronista tieteellistä aikakauslehteä ei välttämättä pidä kutsua aidoksi 
tieteelliseksi aikakauslehdeksi vaan se on painetun tieteellisen aikakauslehden toinen jakelumuoto. 
Vasta ulkoasun muutoksilla ja interaktiivisuuden  mukaan ottamisella julkaisusta  tulee todellinen 
elektroninen tieteellinen aikakauslehti. (ks. esim. Steward, 1996; Woodward, 1997, 158-159.) 
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Kustantajat ja julkaiseminen (uskomukset vs. todellisuus) 
Henkilökohtaisten tilausten korkeat hinnat parantavat kustantajien kannattavuutta. Melko yleisesti 
luullaan, että kohonneet henkilökohtaisten tilausten hinnat ovat lisänneet kustantajien nettotulosta ja 
tapahtuneella kohonneiden henkilökohtaisten tilausten hintojen nousulla ei ole merkitystä 
kirjastoille. Tenopir & King (1996) väittävät, että todellisuudessa tieteellisten aikakauslehtien 
hintojen nousulle on löydettävissä hyvinkin selkeitä perusteita. Tieteellisten aikakauslehtien 
kustantamisessa kiinteät kustannukset muodostuvat suhteellisen korkeiksi ja vastaavasti julkaisujen 
tilausmäärät ovat suhteellisen alhaisia. Levikkilukujen määrä on myös kiistatta laskussa. 
Keskimääräinen tieteellisten aikakauslehtien levikki on uusimpien tutkimusten valossa noin 1900 
kappaletta, kun se oli esimerkiksi Yhdysvalloissa vielä vuonna 1975 noin 2900 kappaletta. Tämä on 
hyvin alhainen levikkiluku, kun ajatellaan kannattavuustekijöitä kustantajien kannalta. Kustantajat 
ovat pystyneet säilyttämään kannattavuuslukunsa siedettävällä tasolla harjoittamansa hintapolitiikan 
avulla, jonka tuloksena tieteellisten aikakauslehtien käyttöön liittyvät kustannukset ovat siirtyneet 
maksettaviksi yksityisiltä tutkijoilta sekä tilaajilta kirjastoille tai tiedeyhteisöille. Lehtitilausten 
vähentäminen ei kuitenkaan välttämättä tuo kirjastoille pelkästään säästöjä. Kustannukset 
lisääntyvät vastavuoroisesti muilla kirjastojen toimintasektoreilla ja näkyvät esimerkiksi  
kaukopalvelukustannusten nousuna. (ks. esim. Tenopir & King 1998.) 
   
Artikkelien julkaisemista varten tarkastettavaksi jättämisen ja itse julkaisemisen välinen viive tulee 
lyhenemään. Reshin (1998) mukaan näin todennäköisesti tapahtuu ainakin jossakin määrin. Vastaan 
tulee hänen mukaansa toisaalta se, että elektronisessa lehdessä julkaistu aineisto ei ole samalla 
tavoin tiedeyhteisössä tunnustettua kuin paperimuotoisessa lehdessä julkaistu artikkeli. Oman 
aikansa vaativa artikkelien sisällön arviointi asiantuntijoiden toimesta eli vertaisarvioinnin (peer 
review) merkitys julkaisun tieteellisen hyväksymisen takaajana säilyy merkittävänä tekijänä 
julkaisumuodosta riippumatta. (ks. esim. Roberts, 1999.) 
 
Kustantajat kantavat huolta julkaisujensa lukijakunnasta. Woodwardin (1997, 160-161) mukaan 
kustantajat myyvät hyvin vähän tieteellisiä aikakauslehtiä yksityisille henkilöille. Kustantajat ovat 
suoraan tekemisissä ainoastaan keskeisten artikkeleita kirjoittavien tutkijoiden sekä toimituskuntaan 
kuuluvien asiantuntijoiden kanssa. Sen sijaan kustantajat markkinoivat julkaisunsa pääsääntöisesti 
erilaisten välitysagenttien kautta kirjastoille, jotka ovat tieteellisten aikakauslehtien suurin 
tilaajakunta. Käytännössä kustantajat eivät siten ole juurikaan tekemisissä julkaisujensa normaalien 
lukijoiden kanssa. Tämän seurauksena voi esittää Woodwardin mukaan kysymyksen siitä missä, 
mitä tarkoitusta  varten ja keitä (lukijoitako?) silmällä pitäen kustantajat suunnittelevat omien 
toimintojensa strategioita siirryttäessä painetusta elektroniseen julkaisumuotoon. Lukijalähtöinen 
näkökulma elektronisten tieteellisten aikakauslehtien julkaisutoiminnassa on Woodwardin 
käsityksen mukaan varmasti puutteellista. 
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet tulevat tuottamaan kustannussäästöjä julkaisijoille. Tämä 
väite ei ainakaan lähiaikoina näytä toteutuvan. Kustantajat julkaisevat nykykehityksen mukaisesti 
sekä paperimuotoisen että elektronisessa muodossa julkaistun version tieteellisistä 
aikakauslehdistään. Tämä on varmasti vähintään yhtä kallista kuin pelkän painetun version 
julkaiseminen eivätkä kustantajat ainakaan nykyisin ole valmiita siirtymään pelkkään elektroniseen 
versioon. Tämä asiantila lienee todellisuutta ainakin suurimmalla osalla julkaisuista ja kustantajista. 
Henkilöstökustannuksia ei varmasti helposti myöskään saada alennettua koska toimitustyö on 
käytännössä yhtä vaativaa, olipa kyseessä painettu tai elektroninen tieteellinen aikakauslehti. (ks. 
esim. Woodward 1997, 161.) 
 
Kopiointi syö kustantajien tuloja ja julkaisutoiminnan kannattavuutta. Väitteet siitä, että kopiointi 
on romahduttanut kustantajien tulot ovat monessa suhteessa Tenopirin & Kingin (1996) mielestä 
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liioiteltuja. Tieteellisten aikakauslehtien artikkelien kopioinnista yli neljäsosa suoritetaan 
tutkimusten mukaan tutkijoiden henkilökohtaisesti tilaamista lehdistä omaan käyttöön, ts. tämä 
kopiointi ei aiheuta menetyksiä kustantajille.  Muu kopiointi on yksittäisten artikkelien kopiointia 
kaukolainoiksi tai artikkelien välitykseen sekä useimmiten aikaisempien vuosikertojen sisältämiä 
sellaisten artikkeleiden kopiointia, jotka havaitaan hyödyllisiksi tutkimuksen teossa. Tämän 
tyyppinen kopiointi ei poistuessaan juurikaan lisäisi kustantajien tuloja. Päinvastoin kirjastot 
saattaisivat entisestään vähentää tarpeettomien tieteellisten aikakauslehtien tilauksiaan. (ks. esim. 
Tenopir & King, 1998.) 

Elektronisen lehden yleistyminen (uskomukset vs. todellisuus) 
Kaikki tieteelliset aikakauslehdet muuttuvat muutamassa vuodessa elektronisiksi. Väitteet 
muutamassa vuodessa tapahtuvasta elektronisoitumisesta perustuvat useimmiten käsityksiin, että 
julkaisujen pitää olla joko painettuja tai elektronisia. Tenopirin & Kingin (1996) mukaan lienee 
varmaa, että molemmat julkaisumuodot tulevat olemaan käytössä toisiaan täydentävinä myös 
tulevina vuosina. Tähän käsitykseen yhtyvät myös Harrison & Stephen (1995, 607). Tenopirin & 
Kingin mukaan myös väitteet, joiden mukaan elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ovat ilmaisia 
eivät suurella todennäköisyydellä pidä pitkällä aikavälillä paikkaansa. Heidän mukaansa myöskään 
väitteisiin, joiden mukaan elektroninen julkaiseminen tekee kustantajista ja kirjastoista tarpeettomia 
ei kannattane suhtautua kovin vakavasti. (ks. esim. Tenopir & King, 1998.) 
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet mahdollistavat tieteellisten artikkelien lukemisen ja käytön 
perinteisiä painettuja tieteellisiä aikakauslehtiä paremmin ja tehokkaammin. Tämän väitteen 
perusoletus on, että kaikilla tieteellisiä aikakauslehtiä lukevilla on käytössään hyvätasoinen 
henkilökohtainen mikrotietokone. Kehittyneissä länsimaissa tämä pitänee paikkansa varsinkin 
akateemisissa yhteisöissä työskentelevien keskuudessa. Kehitysmaissa tilanne on aivan toinen. 
Woodward (1997, 157) mukaan opiskelijoilla ei aina ole käytössä henkilökohtaisia 
mikrotietokoneita edes kehittyneissä länsimaissa vaan he joutuvat turvautumaan erilaisiin yleiseen 
käyttöön tarkoitettujen mikrotietokoneiden käyttöön yliopistojen ja korkeakoulujen kampuksilla. 
Hänen mukaansa opiskelijat eivät voi tallentaa yleisten mikrotietokoneiden kovalevyille haluamiaan 
aikakauslehtiartikkeleja vaan joutuvat käyttämään levykkeitä ja lisäksi usein levykkeiden käyttö on 
virusten pelossa kielletty yleiseen käyttöön tarkoitetuilla mikroille. Erilaisten kokotekstiartikkelien 
lukemiseen tarvittavien ohjelmien, esim. Acrobat Reader, puuttuminen mikrotietokoneista jne. 
vaikeuttavat Woodwardin mukaan opiskelijoiden elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
lukemista sekä hyväksi käyttöä.   
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ovat nopeita ja mukavia käyttää. Tätä käsitystä ei ole 
Woodwardin (1997) mukaan aina helppo hyväksyä, sillä verkkoyhteydet ovat usein hitaita varsinkin 
oltaessa yhteydessä Euroopasta Yhdysvalloissa oleviin palvelimiin. Myös verkkosivujen rakenne on 
usein monitasoinen ja linkitykset sisällysluetteloista itse kokotekstimuotoiseen artikkeliin vaatii 
useita "klikkauksia", monien sivujen latautumisen odottelua jne. Usein käyttäjältä vaaditaan myös 
erilaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja kokotekstiartikkeleita sisältävien palveluiden käytön 
aloittamiseksi. Artikkelien tallennusmuodoissa on kirjavuutta, on PDF-tiedostoja, HTML-tiedostoja 
jne. Käyttäjiltä vaaditaankin erilaisten selainten ja ohjelmien asennuksia sekä käyttötuntemusta. 
Kaikki em. seikat eivät tue Woodwardin käsityksen mukaan väitteitä elektronisessa muodossa 
olevien tieteellisten aikakauslehtien käytön helppoudesta. (ks. esim. Woodward 1997, 158.) 

Kirjastojen toiminta (uskomukset vs. todellisuus) 
Elektronisen aineiston lisääntyessä kirjastot tulevat tarpeettomiksi. Usein esitetään väitteitä siitä, 
että kirjastot ovat vähitellen tulleet merkityksettömiksi tutkijoille. Uskotaan, että kirjastoista tulee 
vähitellen vanhojen julkaisujen säilytyspaikkoja ja uusimmat julkaisut hankitaan käyttöön muiden 
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kanavien kautta. Tenopirin & Kingin (1996) mukaan tämän suuntaiset arvelut eivät pidä 
paikkaansa. Tieteellisen tiedon määrä kaksinkertaistuu noin 17 vuodessa. Tutkijat joutuvat uransa 
aikana jatkuvasti lukemaan uutta, jotta pysyvät kehityksessä mukana. Tieteellisten kirjastojen 
käyttöaste on jatkuvassa kasvussa. Tutkijoiden kirjastokäyntien määrä on jatkuvasti tutkimusten 
mukaan lisääntynyt. Yhdeksän kymmenestä tutkijasta käyttää tieteellisten kirjastojen 
aikakauslehtikokoelmia säännöllisesti vähintään kahdesti kuukaudessa. Kirjastojen kautta 
hankittujen artikkelien lukeminen on tutkijoiden piirissä lisääntynyt jatkuvasti. Kirjastojen 
kokoelmista tai kirjastojen välityksellä hankittujen tieteellisten aikakauslehtiartikkelien sisällöllinen 
arvo koetaan tutkijoiden piirissä myös muista lähteistä hankittuja artikkeleita paremmaksi. (ks. 
esim. Tenopir & King 1998.) 
 
Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien hyödyntämisessä ei välttämättä tarvita kirjastoja, ne 
tulevat siten tarpeettomiksi. Tämä väite ei tule Woodwardin (1997, 159) mukaan toteutumaan, sillä 
kirjastot ovat olleet avainasemassa ja tiennäyttäjiä tieteellisissä yhteisöissä elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien saattamiseksi organisaatioidensa henkilökunnan sekä opiskelijoiden käyttöön. 
Kirjastot tulevat olemaan elektronisia aineistoja tarjoavien kustantajien palveluiden solmukohtia. 
Kirjastot tekevät kustantajien kanssa palveluiden käyttösopimukset, asettavat palveluiden tarjonnan 
organisaatioidensa käyttöön, hoitavat käyttäjäkoulutuksen, huolehtivat palveluiden toimivuudesta 
organisaatioiden verkkoympäristöissä, varmistavat palveluiden  sisällöllisen merkityksen 
organisaatioilleen jne. Elektroninen tieteellinen aikakauslehti tulee tulevina vuosikymmeninä 
olemaan rinnakkainen palvelumuoto nykyisille painetuille tieteellisille aikakauslehdille. Ne  eivät 
ole toisiaan korvaavia tai poissulkevia lähteitä vaan toisiaan täydentäviä julkaisumuotoja. (ks. esim. 
Tenopir & King, 1996.) 
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet tulevat yleistyessään säästämään kirjastojen rahoja. 
Wooodwardin (1997, 159-160) ei juurikaan ole näkyvissä merkkejä siitä, että kustantajat olisivat 
laskemassa julkaisujensa tilaushintoja siirryttäessä painetusta tieteellisistä aikakauslehdistä 
elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Kustantajat tarjoavat pääsääntöisesti elektronisen 
tieteellisen aikakauslehtensä painetun version rinnalla vaatien sen käyttöönotosta usein jopa 
lisähintaa kirjastoilta. Hyvin harva kustantaja tarjoaa pelkästään elektronisessa muodossa 
julkaistavia tieteellisiä aikakauslehtiä ja näissäkin yhteyksissä hintataso vastaa hyvinkin painettuja 
julkaisuja. Jonkin verran eroja voi olla nähtävissä kaupallisten ja ei-kaupallisten kustantajien ollessa 
kyseessä. Ei-kaupallisiksi kustantajiksi tässä mielessä luetaan tieteelliset yhteisöt, yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kustannustoiminta sekä julkishallinnolliset yhteisöt.  
 
Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien säilytys (taltiointi) ja levittäminen on halpaa. Tämän 
kaltaiset väitteet elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytön lisäyksen perusteina eivät ole 
välttämättä perusteltuja. Internet on välityskanavana toki halpa tai lähes ilmainen, mutta 
organisaatioiden verkkorakenteiden ylläpito, aikakauslehtien lukemiseksi tarvittavien laitteiden 
ajantasaisena pitäminen, palvelinten ylläpito, vaadittavat levytilat, ylläpitoon vaadittavat 
henkilöresurssit  yms. eivät ole organisaatioille ilmaisia. (ks. esim. Woodward 1997, 160.) 
 
Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet tekevät välittäjäorganisaatiot tarpeettomiksi. Kirjastoille on 
helpointa  sekä kustannus että käytännön syistä asioida välittäjäorganisaatioiden kanssa koska ne 
tarjoavat koko kirjaston tarvitseman valikoiman julkaisuja ts. tietokannat, monografiat, 
sarjajulkaisut, aikakauslehdet jne. Kirjastoilla ei ole nykyresurssiensa puitteissa mahdollisuutta 
asioida suoraan useiden kymmenien, mahdollisesti satojen eri kustantajien kanssa. Em. käytännön 
syistä johtuen välittäjäorganisaatiot tulevat säilyttämään asemansa ja ovat tärkeitä myös 
tulevaisuudessa huolimatta elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytön mahdollisesta 
kasvusta. (ks. esim. Woodward 1997, 161.) 
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Ainoastaan uusimpia tieteellisten aikakauslehtien numeroita ja artikkeleita halutaan käyttöön. 
Aikakauslehtien sisältämien artikkelien uutuuden ja iän merkitys vaihtelee hyvin paljon 
tieteenaloittain. Tutkijoiden joukossa tehtyjen tutkimusten mukaan (ks. esim. Steward, 1996, 346) 
tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita pitää olla käytettävissä takautuvasti 40-50 vuotta. 
Elektronisessa muodossa julkaistujen tieteellisten aikakauslehtien säilytys on vielä monin tavoin 
ratkaisematon asia. Kirjastot tullevat näyttelemään tässä tärkeätä osaa. (ks. esim. Woodward 1997, 
161.) 
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8. Elektronisiin aikakauslehtiin kohdistuva tutkimus 

Innovaatioita on tutkittu eri aikoina ja eri tieteenaloilla runsaasti. Tämä johtuu suurelta osin siitä, 
että uuden idean tai tuotteen tunnetuksi tekeminen on usein erittäin vaikea tehtävä. Näin siitäkin 
huolimatta, vaikka kyseessä olisi kiistattomasti hyvä ajatus tai entistä parempi tuote. Monesti on 
ensiarvoisen tärkeätä, että innovaatio tai uusi tuote lyö itsensä läpi nopeasti.  Innovaation yhteyteen 
liitetään usein käsitteet uudistus, muutos, suunnitelmallisuus ja epävarmuus. Yksilöille tai ryhmille 
innovaatio on uusi idea, käytäntö tai esine. Innovaation ei tarvitse olla objektiivisesti uusi, vaan 
riittää, että se on yksilölle uusi. Yksilö on myös voinut olla tietoinen innovaatiosta jo pitkään, mutta 
ei ole muodostanut siitä mielipidettä eikä omaksunut tai hylännyt sitä. Monet innovaatiot ovat uusia 
teknologioita. Kyseessä on usein uusi tekninen laite, menetelmä tai idea. Innovaatiot aiheuttavat 
epävarmuutta. Tämä motivoi yksilöitä hankkimaan lisää tietoa innovaatioista, jonka seurauksena 
epävarmuus vähenee. Kaikki innovaatiot eivät ole toivottuja. Innovaatiot voivat olla joillekin 
omaksujista toivottu ja toisille ei toivottu. (Rogers, 1983, 11-14.) 
 
Elektroninen tieteellinen aikakauslehti täyttää varmasti monessa mielessä innovaation tunnusmerkit. 
Kuten minkä tahansa uusien innovaatioiden myös elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
yleistyminen ja leviäminen on riippuvaista niiden saavuttamasta hyväksymisestä yksilöiden tai 
ryhmien ts. käyttäjien keskuudessa. Luvussa 8.1 käsitellään innovaatioprosessiin ja innovaatioiden 
diffuusioon liittyviä tekijöitä. 
 
Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien tutkimus on niiden lyhyestä historiasta tai voisi ehkä 
sanoa uutuudesta johtuen ollut toistaiseksi melko vähäistä. Suuri osa tähänastisesta tutkimuksesta 
on elektronisten lehtien kehitysprojektien yhteydessä syntyneitä Casa-tyyppisiä selvityksiä. 
Väheksymättä niiden merkitystä voitaneen kuitenkin sanoa, että aihepiirin merkittävämpi 
tutkimustoiminta on käynnistynyt vasta viime vuosina ja on toistaiseksi ollut vilkkainta 
Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. Suomessa puolestaan kiinnostus näyttää olevan vasta 
heräämässä lähinnä FinELib-ohjelman seurauksena. Tutkimuksen taustoittamiseksi on paikallaan 
tarkastella, minkälaista aihepiirin tutkimusta on olemassa. Luvuissa 8.2, 8.3 ja 8.4 on esitetty 
katsaus aihepiirin ulko- ja kotimaisesta tutkimuksesta. 

8.1. Innovaatioiden diffuusio 

Rogersin (1983) mukaan innovaatioiden diffuusiolla tarkoitetaan prosessia, jossa idea innovaatiosta 
kommunikoidaan tiettyjen kommunikaatiokanavien kautta tietyn ajan kuluessa sosiaalisen yhteisön 
jäsenille. Oleellista kommunikoinnissa on se, että se keskittyy uuteen ideaan. Keskusteluun 
osallistuvat henkilöt tuottavat ja levittävät informaatiota molemminpuolisen ymmärryksen 
lisäämiseksi. Kommunikoinnissa on mukana aina myös epävarmuustekijöitä. Jos uusi idea ts. 
innovaatio saavuttaa hyväksynnän yhteiskunnan jäsenten keskuudessa, yhteiskunnassa voi tapahtua 
muutoksia. Yhteiskunnallisia muutoksia voi luonnollisesti tapahtua myös monien muiden 
tekijöiden, esimerkiksi politiikan seurauksena. Innovaation diffuusiossa on toisin sanoen neljä 
peruskäsitettä:  innovaatio ja sen ominaisuudet, kommunikaatiokanavat, aika ja sosiaalinen yhteisö. 
(Rogers, 1983, 5-10.) 
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Innovaation ominaisuudet 
Ominaisuuksilla on vaikutusta siihen, miten nopeasti innovaatio omaksutaan. Tärkeimmät 
omaksumiseen vaikuttavat ominaisuudet ovat uudistuksen suhteellinen paremmuus aikaisempaan 
nähden, yhteensopivuus olemassa olevan tradition kanssa, yksinkertaisuus, kokeiltavuus ja 
havaittavuus. Innovaation suhteellista paremmuutta voidaan mitata mm. taloudellisten seikkojen, 
sosiaalisen vaikuttavuuden, mukavuuden ja sen antaman tyytyväisyyden avulla. Objektiiviset edut 
tai paremmuus eivät ole ratkaisevia vaan paremmuus yksilö kannalta on merkitsevää. Mitä 
paremmin uudistus vastaa yksilön tai ryhmän arvoja, aiempia kokemuksia ja tarpeita, sitä 
nopeammin sen on todettu leviävän. Uudistuksen leviämistä helpottaa, että sitä varten ei tarvita 
uusia taitoja ja että se on helppo ymmärtää. Innovaation levittäjien käyttämä vaikea käsitteistö tai 
esitystapa voi olla esteenä sen leviämiselle. Innovaation kokeiltavuus ennen lopullista käyttöönottoa 
vähentää epävarmuutta ja nopeuttaa siten diffuusiota. (Rogers, 1983, 15-16.) 

Kommunikaatiokanavat  
Uusi idea leviää yksilöltä tai ryhmältä toiselle kommunikaatiokanavien kautta. Joukkoviestimet 
ovat nopein tapa tiedottaa uudistuksen olemassaolosta. Toisaalta tiedetään, että ihmisten välinen 
henkilökohtainen viestintä on tehokkainta, jos halutaan nopeuttaa yksilön uuden idean 
omaksumista. Monet diffuusiotutkimukset osoittavat, että ihmiset eivät arvioi innovaatioita 
tieteellisten tutkimusten antamien tulosten perusteella vaan perustavat arvionsa muilta 
uudistuksessa jo mukanaolevilta saamiinsa kokemuksiin (Rogers, 1983, 17-18.) 
 
On todettu, että kommunikaatio on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän osapuolet ovat toistensa 
kaltaisia uskomuksiltaan, koulutukseltaan, sosiaaliselta asemaltaan ja mieltymyksiltään. 
Samankaltaiset yksilöt kuuluvat monesti samoihin ryhmiin, asuvat tai työskentelevät lähekkäin ja 
ovat kiinnostuneita samoista asioista. Usein ongelmana kommunikaatiossa on se, että osalliset ovat 
varsin erilaisia. (Rogers, 1983, 18-19.) 

Aika 
Innovaatioiden diffuusioprosessin kolmas keskeinen tekijä on aika. Aikaulottuvuus on mukana 
innovaatiopäätösprosessissa. Tällä tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö tai ryhmä saa tiedon 
uudistuksesta, muodostaa siitä oman käsityksensä, omaksuu tai hylkää sen, ottaa sen käyttöön ja 
vahvistaa päätöksensä. (Rogers, 1983, 20-22.) 
 
Yksilön tai ryhmän innovatiivisuutta eli sitä miten hitaasti tai nopeasti uudistus omaksutaan 
verrattuna muihin systeemin jäseniin, voidaan tarkastella ajan suhteen. Yksilöt voidaan jakaa 
innovatiivisuutensa perusteella omaksujaluokkiin. Nämä ovat ideaalityyppejä, jotka helpottavat 
vertailuja. Samaan omaksujaluokkaan sijoittuvilla yksilöillä on useita yhdistäviä piirteitä, 
esimerkiksi samanlainen sosiaalinen asema. Omaksujaluokkia ovat (Rogers,1983, 247-251): 
 

• Innovaattorit, 2,5 % populaatiosta, ovat valmiit hyväksymään riskin epäonnistumisesta. 
(venturesome / uskalias) 

 
• Varhaiset omaksujat, 13,5 % populaatiosta, ovat avainhenkilöitä uudistuksen leviämisessä. 

Heillä on tiiviimpi yhteys sosiaaliseen järjestelmään kuin innovaattoreilla. (respectable / 
arvostettu) 

 
• Varhaisenemmistö, 34 % populaatiosta, hyväksyvät innovaation kuultuaan toisten 

hyötyneen siitä. Heidän kauttansa innovaatiosta tulee yleisesti hyväksytty. (harkitseva / 
deliberate) 

 



 55

• Myöhäisenemmistö, 34 % populaatiosta, omaksuvat innovaation muiden perässä. 
Hyväksymisen edellytyksenä on, että yleinen mielipide on uudistuksen puolella. (skeptinen / 
skeptical) 

 
• Vitkastelijat, 16 % populaatiosta, luottavat omaan kokemukseensa ja tapahtuneeseen 

kehitykseen. Heidän yhteytensä muihin omaksujiin ovat vähäisiä. (perinteinen / traditonal) 
 
Ajan kuluessa voidaan tutkia myös sitä kuinka moni systeemin jäsenistä on omaksunut innovaation. 
Aikajakson alussa omaksuminen tapahtuu melko hitaasti koska vasta harvat ovat tietoisia 
innovaatiosta. Tiedon levitessä innovaattoreilta muille omaksujille, käyttöönottajien määrä lisääntyy 
nopeammin. Tietyn määrä yksilöitä omaksuttua innovaation, sen käyttöönotto hidastuu. Tieto 
innovaatiosta leviää nopeammin kuin käyttö. Tämä viive voi olla useita vuosia. Saman innovaation 
hyväksymisnopeus vai vaihdella paljon erilaisissa sosiaalisissa systeemeissä. (Rogers, 1983, 23-24.) 

Sosiaalinen systeemi 
Yhteisen tavoitteen omaavat yksilöt tai ryhmät muodostavat sosiaalisen systeemin. Sosiaalisen 
systeemin rakenteella ymmärretään yksilöiden tietynlaista järjestäytymistä systeemissä. 
Tietynlainen rakenne saattaa edistää tai estää innovaation diffuusiota. Yksilön innovatiivisuuteen 
vaikuttavat hänen omat ominaisuutensa sekä systeemi, jossa hän elää. Yhteisö voi tukea tai ehkäistä 
yksilön päätöksiä. (Rogers, 1983, 24-26.) 
 
Eri yksilöillä on erilainen vaikutus yhteisöön ja sitä kautta innovaation diffuusioon. 
Mielipidejohtajat toimivat malleina yhteisössä ja saattavat vaikuttaa toisten ihmisten asenteisiin 
sekä käyttäytymiseen haluamallaan tavalla.  Mielipidejohtajuus ansaitaan teknisillä tiedoilla, 
sosiaalisella kyvykkyydellä tai yhdenmukaisuudella systeemin normien kanssa eikä niinkään 
muodollisella asemalla. (Rogers, 1983, 27-28.) 
 
Yksilöitä, jotka vaikuttavat toisten yksilöiden innovaation omaksumispäätökseen halutulla tavalla 
kutsutaan muutosagenteiksi. Muutosagentit tulevat sosiaaliseen systeemiin ulkopuolisina ja toimivat 
jonkin muutosagentuurin alaisina. Heidän tehtävänsä on saada yhteisössä aikaan tarve muutokseen, 
kehittää tiedonvaihtokanavia, havainnoida ongelmia, kehittää aikomus toimintaan muuttaa aikomus 
toiminnaksi. Muutosagentit käyttävät mielipidejohtajia hyväkseen joko edistääkseen muutoksen 
omaksumista tai estääkseen ei-toivottujen uudistusten omaksumista. (Rogers, 1983, 28.) 
 
Innovaation seuraukset sosiaalisessa systeemissä jaetaan toivottuihin tai ei-toivottuihin, suoriin tai 
epäsuoriin ja odotettuihin tai odottamattomiin. Yleensä ei-toivotut, epäsuorat ja odottamattomat 
seuraukset liittyvät yhteen samoin kuin toivotut, suorat ja odotetut. Ei-toivotut seuraukset voivat 
johtua siitä, että ihmisille on onnistuttu välittämään tieto uudistuksen muodosta ja toiminnasta, 
mutta sillä ei ole ollut subjektiivista merkitystä heille. (Rogers, 1983, 380-388.) 
 
Prosessina innovaation käyttöönotto ja käytön jatkuminen on monimutkainen ja sen onnistumista ei 
voida varmasti taata. Kaikkien mukanaolijoiden on tarpeellista tiedostaa ja huomioida tämä 
monimutkaisuus. On myös tärkeätä, että he kokisivat innovaation itselleen merkityksellisenä. 

8.2. Case-tyyppisiä selvityksiä 

Suuri osa 1990-luvulla tehdyistä tutkimuksesta liittyy tavalla tai toisella lukuisiin elektronisten 
lehtien kehitysprojekteihin (ks. liitteet 2a ja 2b). Esimerkiksi TULIP-projektin puitteissa on 
julkaistu mm. yksitoista erillistä projektin eri tahojen tekemää tutkimusraporttia, joissa käsitellään 
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lukuisia projektin puitteissa toteutettuja case-tyyppisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Näissä raporteissa 
tarkastellaan kustantajien ja käyttäjätahojen näkökulmista projektin puitteissa tapahtunutta 
elektronisten aikakauslehtien käyttöön ottoa kaikkine ongelmineen. (ks. esim.  Gusack & Lynch, 
1995, 4-74). Samoin JSTOR-projekti on tuottanut useita erillisiä case-tutkimuksia (ks. esim. Fisher, 
1999, 95-101; Finholt & Brooks, 1999,177-194). 
 
Kustantajien, yhteisöjen ja välittäjien aikakausjulkaisujen digitalisoinnin seurauksena on syntynyt  
suuri joukko selvityksiksi luokiteltavaa tutkimusta (ks. liitteet 3a ja 3b). Yksittäisten lehtien 
digitalisointiin liittyen on julkaistu lukematon määrä selvityksiä ja raportteja, jotka käsittelevät ko. 
lehtien elektronisen version käyttöön liittyviä tutkimustuloksia. Tämän kaltaisten case-tyyppisten  
raporttien ja selvitysten osuus aihepiirin tutkimusta käsittelevässä kirjallisuudessa, varsinkin 
aikakauslehtiartikkelien osalta on suuri ja esim. Bailey (1999) mainitsee kattavassa "Scholarly 
Electronic Publishing Bibliobraphy"-nimisessä verkkodokumentissaan 60 elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien tapaustutkimusta käsittelevää lähdettä. 
  
Elektronisia lehtiä on tuotettu melko monipuolisesti  lähes kaikilta tieteenaloilta. Muutamia 
esimerkkejä näistä case-selvityksistä seuraavassa. Ackerman ja Simonaitis (1997) raportoivat 
”Radiological Society of North America (RSNA)”-lehden elektronisen version ”RSNA Ej:n” 
tuottamisesta. Adair ja Unsworth  (1997) kuvaavat puolestaan ”A Journal of Biblical Textual 
Criticism” nimisen lehden elektronisen version tuottamista. Bachrach, Burleigh ja Krassivine  
(1998) käsittelevät omaan tutkimukseensa liittyen ”The Internet Journal of Chemistry”- lehden 
suunnittelua ja digitalisointia. Youngen (1996) raportoi ”e-MATH”-lehden elektronisen version 
kehityksestä ja vastaavalla tavalla Widzinski (1997) oman tapaustutkimuksensa puitteissa ”MC 
Journal”-nimisen vertaisarvioidun elektronisen lehden tuottamisesta.  Tätä luetteloa voisi jatkaa 
lähes rajattomasti. Aihepiirin hengen mukaisesti nämä julkaisut ovat pääsääntöisesti saatavissa ja 
luettavissa elektronisessa muodossa verkossa ilmaiseksi. Keskeisiä ja tutustumisen arvoisia 
aihepiirin tutkimusartikkeleita julkaisevia verkkolehtiä ovat mm. ”Journal of Electronic Publishing 
(JEP)”, ”D-Lib Magazine” ja ”Issues in Science and Technology Librarianship Electronic 
Publishing”. (ks. myös liite 10.) 

8.3. Ulkomaisia käyttäjä- ja käyttötutkimuksia 

Käyttäjätutkimuksia on suoritettu kirjastotieteessä ja informaatiotutkimuksessa runsaslukuisasti aina 
siitä lähtien, kun Urquhart ja Bernel (ks. Siatri, 1999, 133) raportoivat tieteellisen informaation 
käyttöön liittyneen ensimmäisenä käyttäjätutkimuksena pidettävän tutkimuksensa tuloksia Royal 
Societyn konferensissa vuonna 1948.  Menzel (ks. Siatri, 1999, 132) referoi vuonna 1966 ”Annual 
Review of Information Science”-lehdessä kahta monipuolista käyttäjätutkimusten bibliografiaa 
vuosilta 1964 ja 1965, joista edellisessä mainitaan 438 ja jälkimmäisessä 676 suoritettua tutkimusta. 
Tämä oli vasta alkua käyttäjätutkimusten seuraavina vuosikymmeninä tapahtuneelle huikealle 
lisääntymiselle ja mm. Kortelainen (1999) mainitsee väitöskirjassaan 28 tieteellisiä lehtiä koskevaa 
bibliometrisin menetelmin tehtyä tutkimusta vuosilta 1972-1998. Voidaan väittää, että tämän 
runsaan ja monipuolisen tutkimuksen seurauksena syntynyt kirjallisuus muodostaa tieteenalan 
nykyisen vahvan käsitteellistetyn perustan. (ks. esim. Siatri, 1999, 132-141.) 
 
Tieteellisten aikakauslehtien käyttötutkimuksia niiden tärkeydestä huolimatta ei usein kuitenkaan 
käsitellä erillisinä osioina alan kirjallisuudessa. Nisongerin  (1998, 157) mukaan tämä on 
ristiriidassa S. R. Ranganathanin kirjastotieteen lakien kanssa, joiden mukaan kirjat ovat käyttöä 
varten. Tästä seuraa Nisongerin mukaan  loogisesti, että myös aikakauslehdet ovat käyttöä varten ja 
siten aikakauslehtien käytön tutkimus on keskeinen ja tärkeä tutkimuksen alue. Hän perustelee tätä 
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mm. sillä, että tutkimusten mukaan 1980-luvun lopulla 35,9 % oppilaitoskirjastoista ja pienten 
yliopistojen kirjastoista hyödynsivät käyttäjätutkimuksia toimintojensa kehittämisen perustana.  
 
Aikakauslehtien käyttö kattaa äärettömän laajan kirjon käyttötapoja ja mahdollisuuksia. 
Aikakauslehtiartikkeleita käytetään vapaa-ajan lukemisessa, tieteellisessä tutkimuksessa, 
opetuksessa, ammatillisessa tarkoituksessa jne. Kirjastoissa aikakauslehtien käyttö jaetaan yleisesti 
lainauskäyttöön ja sisäiseen käyttöön. Suurin osa aikakauslehtien käyttöön liittyvistä tutkimuksista 
on tehty niiden sisäisestä käytöstä ja lainauskäyttöön liittyen on esitetty yleensä vain lainausmääriä. 
Yleisesti tutkittuja ilmiöitä ovat myös valokopioiden ottaminen, kaukolainaus ja 
lehtikiertojärjestelyt organisaatioiden sisällä. Käsitteellisesti näissä tutkimuksissa puhutaan 
käyttäjätutkimuksesta (user study) ja käyttötutkimuksesta (use study). Jälkimmäinen fokusoituu 
siihen mitä aineistoja käytetään ja edellinen siihen kuka niitä käyttää. Useimmissa tutkimuksissa 
kyseessä on kuitenkin molempien tapojen yhdistelmä. Käyttäjätutkimusten lisäksi toinen keskeinen 
käytetty aikakauslehtien käyttöön liittyvä tutkimustapa on aikakauslehtiartikkelien 
viittauskäytäntöjen tutkiminen. Tällöin kysymyksessä ovat bibliometriset menetelmät ja useimmiten 
viiteanalyysi. (ks. esim. Nisonger, 1998, 121-188.) 
 
Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien kohdalla tilanne on paljolti samankaltainen. 
Kirjallisuudessa on alkanut esiintyä varsinkin 1990-luvun loppupuolella viitteitä siitä, että aihepiirin 
tutkimus on  merkittävästi lisääntymässä. Tämä kehitys näkyy mm. käyttäjä- ja käyttötutkimusten 
sekä bibliometristen viiteanalyysien lisääntymisenä. Tämän suuntainen kehitys on luontevaa 
seurausta Internetin käytön lisääntymisestä ja elektronisen julkaisemisen yleistymisestä. Tämän 
käsillä olevan tutkimuksen yhteyteen sijoitettuna  merkittävää on  se, että useissa viime vuosina 
valmistuneissa tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, että Internetin lisääntyvä käyttö voi 
oleellisesti muuttaa tutkijoiden ja opiskelijoiden toimintatapoja nykyisestä. (ks. esim. Finholt & 
Brooks, 1999, 177.) 

Havaintoja eräistä tutkimuksista   
Zhang (1999) on tutkinut Internetistä saatavien elektronisten lähteiden ja aineistojen käyttöä 
kirjasto- ja informaatiotutkimuksen tutkijoiden keskuudessa. Kohdejoukkoon valittiin henkilöitä, 
jotka olivat julkaisseet artikkeleita kahdeksassa keskeisessä alan aikakauslehdessä, joista neljä 
ilmestyi ainoastaan painettuna ja neljä myös elektronisessa muodossa. Tutkimusaineisto kerättiin  
strukturoidulla lomakkeella sähköposti- ja postikyselynä. Alkuperäinen kohdejoukon koko oli 201 
ja vastausprosentti hyväksyttyjen vastausten osalta oli 77,6 %. Julkaisuista ilmestyi  havaintojen 
mukaan suurin osa painetuissa lehdissä (93 %) ja ainoastaan hyvin pieni osuus (7 %) elektronisissa 
lehdissä. Merkittävää on kuitenkin, että lähes kolmannes (29 %) tutkijoista viittasi 
lähdeviitetarkastelujen mukaan julkaisuissaan elektronisiin lähteisiin. Lisäksi kyselyn vastauksista 
ilmeni, että vielä suurempi osa (37 %) oli kuitenkin käyttänyt tutkimuksissaan elektronisia lähteitä 
vaikka ei niihin viitannutkaan. Tutkimuksessa selvitettiin monia Internetin käyttöön liittyviä 
seikkoja, kuten eri välineiden (sähköposti, selaimet, tietokannat jne.) käyttöä sekä käytön tiheyttä ja 
käyttöpaikkaa (työ, koti, kirjasto jne.) (Zhang 1999, 746-770.)  
 
Tenopirin ja Kingin (1998) mukaan tutkijat mieltävät painetut aikakauslehdet hyödyllisinä sekä 
opetuksen että tutkimustyön kannalta jopa niin paljon, että ovat valmiita maksamaan niiden 
käytöstä. Jos elektroniset tieteelliset aikakauslehdet saavuttavat yhtäläisen tärkeän aseman 
tutkijoiden keskuudessa on niiden tulevaisuus taattu. Paljolti tähän tosiasiaan perustuu 
todennäköisesti näiden tutkijoiden pitkäaikainen kiinnostus aihepiirin tutkimuksen tekoon. Heidän 
johdollaan on vuodesta 1960 alkaen suoritettu useita  tieteellisiä aikakauslehtiä käsitteleviä 
tutkimuksia Tenneseen yliopistossa  (University of Tennesee, School of Information Sciences). He 
raportoivat tutkimustensa tuloksista  monipuolisesti kustantajien, tuottajien (kirjoittajien), 
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lukijoiden (tutkijoiden, opiskelijoiden), hinnoittelun ja kirjastojen näkökulmista. Tutkimustulokset 
koskevat Yhdysvaltoja. (Tenopir & King, 1998 ja 2000.) 
 
Tieteellisiä lehtiä luetaan erittäin runsaasti, ne ovat äärimmäisen tärkeitä tutkijoille, opettajille, 
opiskelijoille ja hallintohenkilöstölle. Lisäksi tieteellisten lehtien sisältämän informaatioon 
sisältyvät ominaisuudet (relevanssi, laatu, tarkkuus, täsmällisyys) sekä kommunikaatioon liittyvät 
tekijät (saatavuus, tavoitettavuus, käytön helppous, kustannustekijät) vaikuttavat merkittävästi 
tieteellisten lehtien suureen suosioon. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat sen, että tutkijoiden ja 
opiskelijoiden  tiedonhankintaan liittyvä käyttäytyminen vaihtelee paljon eri käyttäjäryhmissä, 
välityskanavien käytössä, eri tieteenalojen lehtien ja lehtiartikkelien käytössä. (mt. 1998.) 
 
Luettujen artikkelien määrä tutkijaa kohden on lisääntynyt runsaasti  viime vuosien aikana ja 
samoin aikakauslehtien lukemiseen käytetty aika. Tutkijat löytävät yli puolet (n. 60 %) 
kiinnostavista artikkeleista selailemalla lehtiä, sisällysluetteloita ja kirjastojen lehtihyllyjä. 
Tietokonepohjaisten tiedonhakujen osuus artikkelien löytymisessä on alhainen (n. 15 %) ja 
viitetietokantojen, henkilökontaktien sekä muiden tapojen osuus vielä vähäisempi. Artikkelien 
hankintakanavista merkittävin on kirjasto (n. 50 %), toiseksi tärkein henkilökohtainen tilaus (n. 30 
%) ja muiden kanavien jäädessä merkityksettömiksi. (mt. 1998.) 
 
Tutkijat tilaavat henkilökohtaisesti keskimäärin 3-4 tieteellistä aikakauslehteä ja lukevat 
tilaamistaan lehdistä vuodessa keskimäärin 39 artikkelia. Lisäksi tutkijat lukevat vuosittain 
keskimäärin kirjastojen kokoelmissa olevista lehdistä 50 artikkelia, elektronisista lehdistä 10 
artikkelia ja muiden kanavien kautta 13 artikkelia. Tilaamistaan lehdistä yli puolet tutkijoista lukee 
aina 1-5 artikkelia. (mt. 1998.) 
 
Artikkelien iällä näyttää olevan melko suuri merkitys. Kolme neljästä tutkijasta lukee pääosin alle 
kaksi  vuotta vanhoja artikkeleita ja tätä vanhempien artikkelien lukemisten määrä vähenee 
artikkelin iän myötä nopeasti. Lähes sama suuntaus näyttää tutkimustulosten valossa koskevan 
myös itselle tilattuja lehtiä. Kirjastoissa olevien lehtien osalta suuntaus on päinvastainen ts. 
vanhojen lehtien lukeminen lisääntyy mentäessä uusista vanhempiin. (mt. 1998.) 
 
Dillon, Richardson ja McKnight (1988) ovat tutkineet sähköisessä muodossa olevan tekstin 
aiheuttamia ergonomisia vaikutuksia. Lancaster (1995) ja Schauder (1994) ovat selvittäneet 
elektronisen julkaisemisen vaikutuksia tiedeyhteisöjen toimintaan. 
 
Olsen (1994) on kartoittanut artikkelin valintaan ja lukemiseen vaikuttavia käyttöliittymän 
ominaisuuksia. Tekstin selaamisen mahdollisuus tukee oppimista ja uusien ideoitten syntymistä. 
Kuvien selaamismahdollisuus helpottaa artikkelin hyödyllisyyden arvioimisessa. Sivujen visuaaliset 
ominaisuudet helpottavat lukemista ja muistamista. Käyttöliittymän pitää mahdollistaa sattumalta 
tehtävät löydöt ja helpottaa aineiston (artikkelin) kokonaisuuden hahmottamista. Lukemisen 
kannalta käyttöliittymän fyysinen käyttömukavuus on keskeistä. Samoin monipuoliset tekstifontit, 
tekstin suunnittelu ja layout. Käyttäjät arvostavat lisäksi vaivatonta kopiointimahdollisuutta ja 
korostavat paperitulosteen merkitystä. Myös tekstin edelleen käyttömahdollisuus (siirrettävyys) 
sekä mahdollisuus tehdä omia merkintöjä tekstiin ovat tärkeitä ominaisuuksia. (Olsen, 1998.) 
 
Stewart (1996) on tutkinut elektronisten tieteellisten aikakauslehtien merkitystä kemistien 
keskuudessa. Haastattelututkimukseen osallistui 39 henkilöä. Hän käytti tutkimuksessaan 
hyväkseen em. Olsenin listaamia artikkelin valintaan ja lukemiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Havaintojen mukaan mahdollisuus selata tekstiä ja kuvia sekä mahdollisuus saada artikkelista 
paperituloste ovat keskeiset ja tärkeimmät käyttöliittymiltä vaadittavat ominaisuudet. Elektronisten 
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aikakauslehtien lukemiseksi tarkoitetut järjestelmät täyttävät niille asetetut vaatimukset kemistien 
mielestä pääpiirteiltään. Epäilyksiä esiintyy paperikopioiden saamisen suhteen sekä fyysisten 
mukavuustekijöiden suhteen. Lisäksi kemistit tuntevat pelkoa siitä, että he menettävät elektronisen 
lehtien lisääntymisen takia mahdollisuuden tehdä arvokkaita löytöjä selailemalla paperilehtiä. 
(Steward, 1996, 339-349.) 
 
Noin kolmannes Stewardin tutkimukseen osallistuneista ei ollut halukas milloinkaan korvaamaan 
painettuja aikakauslehtiä elektronisilla aikakauslehdillä omassa työssään. Useat vastaajista eivät 
myöskään olleet halukkaita luopumaan henkilökohtaisista paperimuotoisten aikakauslehtien 
tilauksistaan vaikka saisivatkin saman elektronisen aikakauslehden käyttömahdollisuuden. Kemistit 
pitivät tärkeänä sitä, että päivitys tapahtuu elektronisten lehtien osalta vähintään joka toinen viikko 
ja takautuvasti lehtien numeroita on oltava käytettävissä 40-50 vuotta. (mt. 1996.) 
 
Grafiikan ja kuvien erillinen tarkastelumahdollisuus koettiin kemistien keskuudessa tärkeäksi 
siinäkin tapauksessa, että kuvat esitetään artikkelin testin yhteydessä. Kemistit arvioivat lisäksi, että 
mahdollisuus lukea elektronisia lehtiä lisää heidän työnsä tehokkuutta melko paljon. Luettavien 
artikkelien määrä lisääntyy ja nopeutuu sekä lukemiseen käytettävissä oleva aika lisääntyy. Lisäksi 
he arvostivat sitä, että käytettävissä oleva aineisto on entistä uudempaa ja ajantasaisempaa. (mt. 
1996.) 
 
McKnight ja Price (1999) ovat selvittäneet artikkelien kirjoittajien ts. tutkijoiden asenteita ja taitoja 
tieteellisen artikkelin tuottamisessa. He tarkastelivat tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen 
vaikuttavia tekijöitä vertailemalla painetun lehtiartikkelin ja  elektroniseen lehteen tarkoitetun 
artikkelin tuottamista tutkijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tutkijoiden 
kokemuksia, asenteita ja havaintoja painettujen tieteellisten aikakauslehtiartikkelien tuottamisesta. 
Samoin haluttiin kartoittaa nämä asiat myös elektronisten aikakauslehtiartikkelien 
tuotantoprosessista sillä erolla, että selvyyttä haluttiin multimedian mukanaan tuomien 
mahdollisuuksien arvostuksista ja merkityksistä. Tutkimuksessa selvitettiin  myös tutkijoiden 
tietoteknisiä taitoja ja valmiuksia käyttää sekä soveltaa verkkojen ja elektronisten aineistojen 
tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi yritettiin selvittää mitä muita taitoja tutkijoilta vaaditaan, jotta 
elektronisen tieteellisen aikakauslehtiartikkelin tuottaminen käy häneltä vaivattomasti. 
Tutkimusaineisto kerättiin www-lomakekyselyllä ja kohdejoukon koko oli 1040 henkilöä, 
vastausprosentiksi muodostui  51.6 %. (McKnight & Price, 1999, 556-576.) 
 
Lähes jokainen kyselyyn vastanneista oli julkaissut tieteellisen artikkelin kahden kyselyä edeltäneen 
vuoden aikana jossakin julkaisussa. Kuitenkin vain joka kuudes  vastanneista oli julkaissut 
artikkelinsa elektronisessa lehdessä. Eräs tärkeimmistä tekijöistä, joka puoltaa julkaisemista 
paperimuodossa on tämän tutkimuksen mukaan tieteellisten aikakauslehtien vertaisarviointi. 
Vastaajin enemmistö korosti tämän seikan merkitystä ja ainoastaan vajaa puolet uskoi 
vertaisarvioinnin olevan luotettavaa elektronisten lehtien kohdalla. Kuitenkin yli kolme neljäsosaa 
vastanneista piti elektronisia lehtiä pysyvänä ilmiönä akateemisessa maailmassa. Niiden merkitystä 
vähättelevien vastaajien tyypillisiä kommentteja olivat viittaukset epämukavaan käytettävyyteen, 
selailun vaikeuteen, ihmisten haluun lukea tekstiä vain paperilta eikä näyttöruudulta yms. (mt. 
1999.) 
 
Tomney & Burton (1998) ovat tarkastelleet yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden suhtautumista, 
asenteita, kokemuksia ja ajatuksia tieteellisiä aikakauslehtiä koskettavassa tutkimuksessaan.  He 
pyrkivät myös määrittelemään elektroniset lehdet perusteellisesti (ks. luku 3.3). Tutkimus tehtiin 
vuosina 1996-1997 ja tutkimusaineisto koottiin lomakekyselyllä. Kohderyhmään kuului yliopiston 
henkilökuntaa useasta tiedekunnasta ja sen suuruus oli 147 henkilöä. Vastausprosentti tässä 



 60

tutkimuksessa oli 51 %. Tutkimustulokset raportoidaan elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
käyttäjien vs. ei-käyttäjien osalta laitoksittain ja tiedekunnittain. Tämä raportointitapa on pienistä 
vastausmääristä johtuen jossain määrin epätyydyttävä. Havaintojensa mukaan vaihtelut 
tiedekunnittain mm. elektronisten lehtien käytön määrissä ovat kuitenkin suuria. (Tomney & 
Burton, 1998, 419-429.) 
 
Paperikopion ottaminen osoittautui selvästi tärkeimmäksi elektronisen aikakauslehden 
käyttötavaksi.  Artikkelin tallennus kovalevylle, viitetiedon tallentaminen ja  näyttöruudulta 
lukeminen koettiin hyödyllisenä, mutta tämän suuntainen käyttö oli kuitenkin melko vähäistä. 
Elektronisten lehtien käyttämättömyyden selvästi suurin syy  (lähes 70 % vastanneista tällä 
kannalla) on se, että vastaajat eivät tunteneet yhtään oman alansa relevanttia elektronista tieteellistä 
aikakauslehteä. Elektronisten lehtien paras ominaisuus on puolestaan niiden helppo saatavuus (yli 
80 % vastanneista tällä kannalla). Myös näytöltä lukemisen mahdollisuutta arvostettiin kaikesta 
huolimatta, vaikka sitä ei pidettykään miellyttävänä. Tomney ja Burton toteavat yhtenä tekemistään 
johtopäätöksistä, että elektronisia lehtiä ei kovin hyvin mielletä todellisiksi julkaisuiksi ja 
copyright-asiat näyttävät oleva käyttäjille ongelmallisia. (mt. 1998.) 
 
Bishop (1992) on tutkinut puhelin- ja syvähaastattelulla kerätyn aineiston avulla tietoverkon ja 
elektronisten lähteiden merkityksestä insinöörien työssä ja kommunikoinnissa. Puhelinhaastattelun 
kohdejoukko, 431 henkilöä koostui satunnaisesti valitusta joukosta Aerospace Engineering-lehden 
tilaajia. Syvähaastateltavina oli noin viisikymmentä insinööriä useasta eri organisaatiosta. Bishop 
käsitteli tutkimuskysymyksiä haastatteluissa kahdella tavalla, kriittisenä tapahtumana ja toisaalta 
avoimina kysymyksinä. Haastateltavat muistelivat kriittisenä tapahtumana jotakin hiljattain 
kohdalleen osunutta viestintätilannetta ja kertoivat miksi juuri kyseinen viestintäkanava oli valittu 
soveliaaksi siihen tilanteeseen. Avointen kysymysten osalta haastateltavat kertoivat tekijöistä, jotka 
vaikuttavat tietoverkkojen käyttöön heidän kohdallaan. Edelleen he arvioivat tietoverkkojen 
vaikutuksia kielteisessä ja myönteisessä muodossa. Insinöörien työssä on Bishopin mukaan 
tunnistettavissa useita tekijöitä, joilla on vaikutusta tietoverkkojen käyttöön. Tällaisia ovat mm. 
organisaatiossa vallitsevat asenteet elektronisten lähteiden käyttöä kohtaan, tietoverkkojen 
käyttömahdollisuuksien helppous ja henkilöstön henkilökohtaiset mieltymykset eri 
tiedonhankintakanaviin. (Bishop, 1992, 193-205.) 
 
Myöhemmin Bishop (1999) on tutkinut sitä, kuinka tutkijat käyttävät painettuja ja sähköisiä 
dokumentteja luodessaan uusi dokumentteja. Tarkemmin sanottuna hän on selvittänyt  sitä miten 
tutkijat lainaavat, hyödyntävät ja käyttävät muiden tutkijoiden julkaisujen eri osia, kuten 
johtopäätöksiä, kuvia ja lähteitä hyödyksi omissa tutkimuksissaan. (ks. Bishop 1999, 255-279.) 
 
Harter ja Kim (1995) ovat tehneet tutkimuksen useiden elektronisten aikakauslehtien 
luonteenomaisten piirteiden (artikkelimäärät, julkaisutaajuus, kieli, tieteenala, kustannukset, 
saatavuus jne.) vaikutuksesta  tieteellisten yhteisöjen toimintaan ja tutkijoiden työhön.  Tämä on 
bibliometrinen tutkimus ja siinä arvioidaan elektronisten tieteellisten aikakauslehtien vaikutuksia 
tiedeyhteisöissä mittaamalla elektronisten julkaisujen  saamaa viittausten määrää kirjallisuudessa. 
Kysymyksessä on toisin sanoen viittausanalyysi. Osatutkimuksena tähän liittyen Harter raportoi 
myös erillisestä tekemästään tutkimuksesta ennen vuotta 1993 ilmestyneiden elektronisten lehtien 
(tarkastelussa 39 lehteä) vaikutuksista tieteellisten yhteisöjen toimintaan ja tutkijoiden työhön. (ks. 
Harter & Kim, 1996; Harter, 1996.) 
 
Rusch-Feja ja Sibeky (1999) ovat tutkineet elektronisten lehtien käyttöä ja niitä kohtaan tunnettuja 
asenteita Max Planck Institutin tutkijoiden keskuudessa. Tutkimusaineisto kerättiin 
kyselylomakkeella hyväksyttyjen vastausten  määrän ollessa 1024 kappaletta, joka on noin 10 % 
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kaikista Max Planck Institutin tutkijoista. Tutkimuksessa selvitettiin tutkijoiden näkökulmasta 
tarkasteltuna eri kustantajien (Elsevier, Springer, Academic Press) elektronisten lehtien käyttöä ja 
käyttöön liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin em. kustantajien 
lehtitarjonnan kattavuutta sekä määrällisesti että eri tieteenalojen kannalta.  Tutkimuksen ehkä 
merkittävin havainto on se, että  Max Planck Institutin tutkijat näyttävät hyväksyneen elektroniset 
lehdet käyttöönsä laajasti ja ovat samalla haluttomia palaamaan painettujen lehtien lukijoiksi. 
Aihepiirin hengen mukaisesti Rusch-Fejan ja Sibeskyn tutkimuksen tulokset ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa verkosta (ks.  http://www.dlib.org/dlib/october99/rusch-feja/10rusch-
feja-full-report.html). (Rusch-Feja & Siebeky, 1999.) 

8.4. Kotimaisia käyttötutkimuksia ja selvityksiä 

Elektroninen ympäristö muuttaa kirjastojen kokoelmia ja käyttötapoja aikakauslehtien osalta 
merkittävästi ja elektronisen aineiston lisääntyminen tuo kirjastonhoitajan työhön paljon muutoksia. 
(ks. esim. Ungern-Sternberg & Lindquist, 1995.) Koska elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
käyttö on alkanut yleistyä maassamme vasta aivan viime vuosina, ei niiden käytöstä ei ole olemassa 
vielä paljoakaan tietoa. Elektronisen julkaisumuodon saama vastaanotto tutkijoiden ja 
opiskelijoiden keskuudessa on suurelta osin selvittämättä. Kotimaista tämän alueen tutkimusta ei 
näytä olevan tehty juuri ollenkaan. Elektronista julkaisemista käsittelevissä tutkimuksissa 
elektronisia aikakauslehtiä on sivuttu  (ks. esim. Kunnari, Lyytikäinen & Pietinen, 1995), mutta 
kokonaisuutena sen käytöstä, eduista ja ongelmista vallalla olevat käsitykset perustuvan enemmän 
tunteisiin, ennakkoluuloihin ja uskomuksiin kuin todellisiin kokemuksiin tai tutkittuihin 
tosiasioihin. 
 
Kotimaista tutkimusta tältä alueelta kaivataan kipeästi ja nopeasti kirjastojen päätöksenteon 
pohjaksi monesta syystä. Yleisesti tiedetään, että maamme tieteellisten kirjastojen perinteisten 
painettujen tieteellisten aikakausjulkaisujen hankintoihin tarkoitetut määrärahat ovat 1990-luvulla 
vähentyneet reaalisesti noin 40 prosenttia. Keskeisten tieteellisten aikakausjulkaisujen tilauksista on 
maassamme lopetettu noin neljäsosa. Määrärahojen pienentyessä kirjastojen on evaluoitava 
kokoelmiaan entistä tarkemmin. Elektronisessa muodossa julkaistuista tieteellisistä aikakauslehdistä 
on toivottu ainakin osittaista ratkaisua ongelmiin. (Kananen, 1998, 125.) Kaikki sekä painettuja että 
elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä koskeva tutkimustieto on tarpeellista, jotta tiedeyhteisöjen 
tiedonhankinta tulisi "oikeiden" kokoelmapoliittisten päätösten seurauksena turvatuksi tieteellisten 
aikakauslehtien osalta myös tulevaisuudessa. 
 
Puukko (1998) kartoitti käyttäjien kokemuksia Academic Pressin lehtien osalta Kuopion 
yliopistossa vuoden 1998 alkupuolella. Kustantajan elektroniset lehdet olivat tuolloin olleet 
käytettävissä muutamia kuukausia. Elektronisten lehtien käyttö oli tutkijoiden piirissä vielä melko 
vähäistä. Kuitenkin innokkaimmat käyttäjät kehuivat palvelua loistavaksi varsinkin niiden lehtien 
osalta, joita kirjaston kokoelmissa ei ollut painettuina versioina. Negatiivisina puolina nähtiin 
kokoelman nimekkeiden pieni määrä ja erilaiset tekniset, laitteisiin liittyvät ongelmat. Itse palvelun 
käyttöliittymää pidettiin selkeänä ja helppokäyttöisenä sekä hakumahdollisuuksiltaan riittävänä. 
Aktiiviset palvelun käyttäjät olivat vielä poikkeuksia ja osalla heistäkin käyttö oli satunnaista. 
Kuitenkin nämä aktiivikäyttäjät levittivät tietoa kollegoilleen ja näin oletettiin käytön lisääntyvän. 
Palvelun aktiivikäyttäjien ydinryhmän muodostivat tietotekniikasta muutenkin kiinnostuneet. Heillä 
oli valmiuksia ottaa uusi palvelu helposti haltuunsa ja he olivat myös valmiita näkemään vaivaa sen 
käyttöön saamisessa sekä testaamisessa. Yleisesti  todettiin, ettei ikä ole rajoite elektronisten 
tieteellisten aikakauslehtien käyttöönotossa, mutta samalla uskottiin nuorten tutkijoiden ja 
opiskelijoiden olevan kiinnostuneempia ryhtymään palvelun käyttäjiksi. Kyselyn tuloksena selvisi 
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myös se, ettei tieto kirjaston tarjoamasta uudesta palvelusta ollut tavoittanut läheskään kaikkia vaan 
markkinoinnin ja käyttöopastuksen tehostamista kaivattiin. Samalla ilmeni, ettei lukemisesta ja 
informaatiosta ole tutkijoiden keskuudessa puutetta vaan ongelmana on aineiston nopea löytyminen. 
Tämän vuoksi kirjastolta toivottiin erityisesti elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttöön 
liittyvää koulutusta. (Puukko 1998, 12-14.) 

FinELib-käyttäjäkyselyt 
Kansallinen elektroninen kirjasto-FinELib-ohjelman puitteissa on tehty palvelun elektronisten 
aineistoiden käyttöä ja tunnettuvuutta kartoittavia käyttäjäkyselyjä kolmesti. Kyselyt on toteutettu 
verkkoon asetettuina www-lomakekyselynä. Tutkimusaineiston kerääminen on näin ollen pääosin 
perustunut vastaajien oma-aloitteisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Vuosina 1998 ja 1999 suoritetut 
kyselyt kohdennettiin yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin joten vastaajien pääosan muodostivat 
näiden yhteisöjen henkilökunta ja opiskelijat. Vuonna 2000 suoritettu kysely kohdennettiin 
yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen ohella myös ammattikorkeakouluihin. Vastaajien pääosan 
muodostivat edelleen yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat, mutta mukaan 
saatiin myös jonkin verran vastaavia käyttäjäryhmiä ammattikorkeakouluista. Käyttäjäkyselyiden 
tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa verkosta FinELibin kotisivuilta. (ks. 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib). (Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib, 2000 a.)  
 
Käyttäjäkyselyt poikkeavat kysymysten asettelujen osalta toisistaan ja siten vertailujen 
suorittaminen ei kaikilta osin ole mahdollista. Vuonna 1998 tehty kysely on suppein ja sen pääpaino 
on tutkimuksen tukena tarvittavien elektronisten aineistotyyppien kartoituksessa (ks. Kansallinen 
elektroninen kirjasto - FinELib: Käyttäjäkysely-mitä aineistoja tarvitaan tutkimuksen tueksi, 1999 
g). Vuoden 1999 kysely on edeltäjäänsä verrattuna seikkaperäisempi pääpainon kohdistuessa 
FinELib-aineistojen käyttöön (ks. Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: FinELib-
käyttäjäkyselyn vastaukset 1999, 2000 h). Viimeisin vuonna 2000 toteutettu kysely on selvästi 
edeltäjiään laajempi. Pääpaino on FinELib-aineistojen käytössä ja käyttökokemuksissa, mutta 
mukana ovat myös verkkopalveluiden käyttö yleisesti ja palveluiden tunnettuus sekä lisämausteena 
vielä ammattikorkeakoulut. (ks. Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: FinELib-
käyttäjäkyselyn vastaukset 2000 - yliopistot, 2001 a; Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: 
Käyttäjäkyselyn vastaukset - ammattikorkeakoulut, 2001 b.)  

FinELib-käyttäjäkyselyjen tuloksia 
Seuraavassa esitetään FinELib-käyttäjäkyselyiden tuloksia kolmelta vuodelta ja tehdään vertailuja 
sikäli, kun se on mahdollista. Tulosten tarkastelu ja vertailut on suoritettu tekniikan tieteenalaa 
painottaen. 
 
Käyttäjäkyselyihin saatujen vastausten kokonaismäärä on ilahduttavasti kasvanut koko FinELib-
palveluiden olemassaolon ajan. Tämä kuvannee samalla sitä, että palveluiden tunnettuus on 
lisääntynyt käyttäjien keskuudessa. Merkille pantavaa on opiskelijoiden vastausaktiivisuuden 
lisääntyminen, tiedekorkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön selkeästi korkeampi ja 
opiskelijoiden alhaisempi vastausaktiivisuus verrattuna ammattikorkeakoulujen vastaaviin lukuihin. 
(ks. Kuvio 4.) 
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 1998 1999 2000 2000/amk 
Saatujen vastausten kokonaismäärä 294 kpl 918 kpl 1137 kpl 363 kpl 
*opiskelija 3.1 % 23.1 % 27.2 % 41.1 % 
*tutkija/opettaja tmv. 48.6 % 60.7 % 47.8 % 29.9 % 
*muu 48.3 % 16.6 % 15.0 % 29.0 % 
 
Kuvio 4. FinELib-käyttäjäkyselyihin vuosina 1998-2000 vastanneet. 
 
Tekniikan alaa edustavien vastaajien osuus käyttäjäkyselyihin vastanneiden kokonaismäärästä on 
tiedekorkeakoulujen osalta kasvanut melko tasaisesti. Muiden tieteenalojen osuuksien suhteen on 
tapahtunut huomattavasti enemmän heilahteluja. Huomioitavaa on se, että ammattikorkeakouluissa 
tekniikan alaa edustavien osuus kaikista vastanneista on suurin ja prosentuaalisesti ajatellen selvästi 
tiedekorkeakoulujen vastaavaa arvoa korkeampi. (ks. Kuvio 5.)    
 
 1998 1999 2000 2000/amk 
*luonnonvara-ala 31.6 % 31.7 % 19.1 % 5.0 % 
*tekniikka 12.6 % 17.4 % 19.1 % 33.8 % 
*hallinto ja kauppa 9.2 % 23.0 % 22.0 % 27.9 % 
*terveys ja sosiaaliala 25.5 % 8.8 % 19.1 % 15.6 % 
*kulttuuriala 2.4 % 2.7 % 2.1 % 4.2 % 
*humanistinen ala 18.7% 16.3% 17.3 % 4.8 % 
 
Kuvio 5. FinELib-käyttäjäkyselyihin vuosina 1998-2000 vastanneet tieteenaloittain. 
 
Ensimmäisessä käyttäjäkyselyssä saadun palautteen mukaan kaikki vastanneet huomioiden 
parhaiten opetusta ja tutkimusta tukeva elektroninen aineistotyyppi on ulkomainen tieteellinen 
aikakauslehti. Lähes 74 % vastanneista oli tätä mieltä. Vastaava luku kotimaisten tieteellisten 
aikakauslehtien osalta on noin 25 %. Tieteenalakohtaista vertailua ei näiltä osin ole tehtävissä. 
Ensimmäisessä käyttäjäkyselyssä ei tutkittu FinELIb-aineistojen tärkeyttä muilta osin kuin 
Academic Press IDEAL-palvelun osalta. Myöhempien käyttäjäkyselyiden osalta on mahdollista 
verrata tekniikan alan kannalta keskeisten FinELib-aineistojen tärkeyttä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden työssä. Vertailu voidaan ulottaa koskemaan ainoastaan tekniikan alaa edustavien 
vastaajien joukkoa. Tiedekorkeakouluissa elektronisia lehtiä sisältävistä FinElib-palveluista 
IEEE/IEE-IEL nousee tärkeydessä ylitse muiden ja ammattikorkeakouluissa vastaavasti 
EBSCOhost. Hakuteoksista NetMot-sanakirjan tärkeys erottuu myös selvästi. Kokonaisuutena 
kaikki  FinELibissä olevat tekniikan alaa tukevat palvelut näyttävät näiden lukujen valossa olevan 
melko tärkeitä. (ks. Kuvio 6.) 
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 1998 1999 2000 2000/amk 
*Academic Press: IDEAL 38.7 % 39.5 % 47.3 % 44.4 % 
*ACS ei tietoa 10.0 % 36.9 % 23.1 % 
*Cambridge Scientific Abstracts CSA ei tietoa 25.0 % 48.4 % 48.3 % 
*Chemical Abstracts: SciFinder Scholar ei tietoa ei tietoa 36.9 % 16 % 
*EBSCOhost ei tietoa 13.0 % 37.2 % 60.7 % 
*IEEE/IEE-IEL ei tietoa 53.0 % 73.1 % 51.6 % 
*INSPEC ei tietoa 46.0 % 44.1 % ei tietoa 
*NetMot-sanakirjat ei tietoa ei tietoa 75.5 % 88.6 % 
*SPRINGER LINK ei tietoa 37.0 % 47.1 % 33.3 % 
*Suomen Laki ei tietoa ei tietoa 28.2 % 77.4 % 
 
Kuvio 6. FinELib-aineistojen tärkeys tekniikan alaa edustavien vastaajien keskuudessa oman työn 
kannalta arvioituna. 
 
Vuonna 1998 yli 80 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, että tiedottaminen Academic Press IDEAL-
palvelusta oli ollut riittämätöntä. Tiedottamisen ja palveluiden tunnettuvuuden lisäämiseksi 
tähtäävien toimenpiteiden tueksi selvitettiin vuosien1999 ja 2000 käyttäjäkyselyissä eri kanavien ja 
lähteiden merkitystä FinELib-aineistoja koskevan tiedon saamisessa. Tätä vertailua ei pystytä 
ulottamaan ainoastaan tekniikan alaa edustavien vastaajien joukkoon vaan vertailussa ovat mukana 
kaikki käyttäjäkyselyihin vastanneet. Näiden tulosten valossa kirjastojen merkitys näyttää olevan 
keskeisin tekijä FinELib-palveluiden tunnetuksi tekemisessä. Tiedekorkeakouluissa kirjastojen rooli 
näyttää korostuvan vielä ammattikorkeakouluja enemmän. Merkille pantavaa on opetushenkilöstön 
passiivisuus tässä mielessä tarkasteltuna. (ks. Kuvio 7.) 
 
 1998 1999 2000 2000/amk 
*kirjasto ei tietoa 48.8 % 47.8 % 29.8 % 
*kollega ei tietoa 12.4 % 16.0 % 13.2 % 
*koulutus-, tiedotus tai luentotilaisuus ei tietoa 24.8 % 10.8 % 13.2 % 
*lehdet, radio, TV ei tietoa 3.0 % 1.1 % 3.0 % 
*opiskelija ei tietoa 2.2 % 4.2 % 1.7 % 
*professori, lehtori, opettaja ei tietoa 0.0 % 4.3 % 5.0 % 
*muu ei tietoa 8.8 % 8.0 % 5.3 % 
 
Kuvio 7. Kanava tai lähde FinELib-aineistoja koskevan tiedon saamisessa.  
 
Tehdyt kolme käyttäjäkyselyä antavat mahdollisuuden verrata myös FinELib-aineistojen käytön 
tiheyttä kaikkien kyselyihin vastanneiden osalta. Tekniikan alaan luettavien vastaajien  osalta ei 
vertailua voida valitettavasti suorittaa. Vertailu osoittaa, että tiedekorkeakouluissa FinELib-
aineistojen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Vastaavasti sellaisten henkilöiden osuus, jotka eivät 
palveluita käytä tai käyttävät ainoastaan satunnaisesti vähenee koko ajan. Ammattikorkeakoulujen 
osalta voi todeta, että käyttötiheys on melko lähellä tiedekorkeakoulujen tasoa. (ks. Kuvio 8.) 
 
 1998 1999 2000 2000/amk 
*päivittäin 0.3 % 9.3 % 11.9 % 15.2 % 
*viikoittain 8.3 % 37.8 % 47.5 % 38.8 % 
*kuukausittain 6.2 % 18.3 % 25.7 % 23.6 % 
*satunnaisesti tai ei koskaan 85.2 % 34.5 % 14.9 % 22.4 % 
 
Kuvio 8.  FinELib-aineistojen käyttötiheys kaikkien käyttäjäkyselyihin vastanneiden keskuudessa. 
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Viimeisin tehty käyttäjäkysely mahdollistaa vertailut tiede- ja ammattikorkeakoulujen kesken. 
Kuvioon 9. on kerätty joitakin vuoden 2000 käyttäjäkyselyssä esiin nousseita seikkoja.  Silmiin 
pistävää on mm. kummankin korkeakoulutyypin osalta melko suuri valmius luopua kokonaan 
painetuista aineistoista, jos samanaikaisesti on käytettävissä vastaava elektroninen vaihtoehto. 
Yhtälailla, joskin korostuneemmin tiedekorkeakouluissa, esiin nousee oman työhuoneen suuri 
suosio palveluiden käyttöpaikan suhteen. Merkille pantavaa on myös suuri tyytyväisyys palveluiden 
yleiseen tasoon sekä vahva usko siihen, että palveluiden käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa. 
(ks. Kuvio 9.)   
 
 
 tiedekorkea-

koulut 
Ammatti-
korkeakoulut 

Valmius luopua kokonaan painetuista aineistoista 48.9 % 37.2 % 
Tuntee FinELib-palvelut 67.6 % 43.9 % 
Käyttää FinELib-palveluita 65.8 % 41.6 % 
FinELib-palveluiden käyttöpaikka oma työhuone tai 
työpaikka 

51.5 %  32.8 % 

FinELib-palveluiden käyttöpaikka kirjasto 16.9 % 13.5 % 
FinElib-palveluiden käyttö oman alan seurantaan 37.9 % 19.3 % 
FinELib-palveluiden käyttö työ- ja tutkimukseen liittyen 85.7 % 38.9 % 
FinELIb-aineistojen käyttö opetukseen liittyen 36.7 % 41.0 % 
FinELIb-aineistojen käyttö opiskeluun liittyen 40.7 % 33.6 % 
Tekniikan alan tärkein viitetietokantapalvelu  CSA CSA 
Tekniikan alan tärkein elektronisia lehtiä sisältävä palvelu  IEEE/IEE-IEL EBSCOhost 
Tekniikan alan tärkein hakuteospalvelu NetMot NetMot 
Tekniikan alan toiseksi tärkein viitetietokantapalvelu  INSPEC INSPEC 
Tekniikan alan toiseksi tärkein elektronisia lehtiä sisältävä 
palvelu  

Academic 
Press 

IEE/IEE-IEL 

Tekniikan alan toiseksi tärkein hakuteospalvelu Suomen Laki Suomen Laki 
FinELib-palvelut kattavat oman alan keskeiset aineistot hyvin 56.7 % 45.2 % 
Kokee näyttöruudulta lukemisen hankalana 24.8 % 17.9 % 
Tarve aineistokohtaiseen koulutukseen 15.6 % 24.5 % 
Tarve tiedonhaun koulutukseen 25.6 % 27.5 % 
Arvioi FinELib-palvelujen käytön lisääntyvän 
tulevaisuudessa 

88.0 % 85.0 % 

FinELib-palvelujen merkittävin vahvuus aineistojen 
saatavuus 

42.7 % 25.3 % 

Melko tai erittäin tyytyväinen FinELib-palveluihin 76.9 % 63.3 % 
 
Kuvio 9.  Vuoden 2000 FinElib-käyttäjäkyselyssä esiin nousseita seikkoja tiede- ja 
ammattikorkeakouluissa. 
 
Tämäntyyppisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen  elektronisten aineistojen käyttöön liittyvien 
vertailujen tekeminen antanee tulevina vuosina FinELib-palvelun kehittämisen kannalta keskeistä 
tietoa. On toivottavaa että, FinELib-palvelu jatkaa aloittamaansa käytäntöä ja toteuttaa vuoden 2000 
kaltaisen käyttäjäkyselyn jatkossa vuosittain.  Näin saataisiin kerättyä arvokasta aineistoa, jota mm. 
informaatiotutkimus voisi tulevina vuosina hyödyntää elektronisia lehtiä koskettavissa 
tutkimushankkeissa..  
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8.5. Yhteenvetoa 

Edellä on esitetty katsaus elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin kohdistuvasta kotimaisesta 
tutkimuksesta. Katsaus ei ole kaikenkattava vaan käsittää tämän tutkimuksen kannalta 
mielenkiintoisia tai aihealueen yleiseltä kannalta katsottuna sopiviksi esimerkeiksi arvioituja 
tutkimuksia. Yksi monipuolisimpia elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä ja niihin liittyvää 
tutkimusta kartoittavia lähteitä on verkosta löytyvä, jatkuvasti päivitettävä Charles W. Baileyn 
ylläpitämä bibliografia "Scholarly Electronic Publishing Bibliography"-niminen verkkodokumentti 
(ks. http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html). Tätä verkkodokumenttia voi suositella seurattavaksi 
kaikille aihealueesta kiinnostuneille. Liitteeksi (ks. liite 10.) lukijoiden työtä helpottamaan on 
kerätty kooste katsauksessa mainituista tutkimuksista. Seuraavassa on luettelomainen yhteenveto 
tutkimuksen kannalta merkittävistä ja mielenkiintoisista havainnoista, joita on tehty em. lukuisissa 
tutkimuksissa. 
    

• Elektroninen tieteellinen aikakauslehti täyttää monessa mielessä innovaation tunnusmerkit ja 
kuten innovaatioiden yleisesti myös elektronisten tieteellisten aikakauslehtien yleistyminen 
ja leviäminen (diffuusio) on riippuvaista niiden saavuttamasta hyväksymisestä yksilöiden tai 
ryhmien ts. käyttäjien keskuudessa. 

• Kiinnostus aihepiirin tutkimukseen on suurinta Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. 
Suomessa kiinnostus näyttää olevan vasta heräämässä. 

• Case-tyyppisten selvitysten osuus tehdyistä tutkimuksista on suuri. Nämä liittyvät usein 
kehitysprojekteihin ja yksittäisten aikakauslehtien digitalisointiin. 

• Käyttö- ja käyttäjätutkimukset ovat perinteisesti suosittuja painettujen aikakauslehtien 
osalta. Sama näyttää pätevän myös elektronisiin tieteellisiin lehtiin nähden, sillä niitä 
koskevien tutkimusten määrä on kasvussa. 

• Haastattelut ja lomakekyselyt ovat yleisimpiä tutkimuksen aineistonkeruun tapoja. 
Vastausprosentti näyttää olevan näin suoritetuissa kyselyissä yleisesti 50 %:n tienoilla. 

• Em. tutkimustyyppien lisäksi bibliometriset tutkimukset ovat olleet suosittuja perinteisten 
painettujen aikakauslehtien tutkimuksessa. Sama trendi näyttäisi jatkuvan myös 
elektronisten lehtien osalta. 

• Melko yleisesti hyväksytty käsitys näyttää olevan se, että Internetin lisääntyvä käyttö voi 
oleellisesti muuttaa tutkijoiden ja opiskelijoiden toimintatapoja nykyisestä elektronisia lehtiä 
suosivaan suuntaan. 

• Suurin osa tieteellisistä artikkelista julkaistaan edelleen painettuina ja halukkuus toimia näin 
edelleenkin näyttää tutkijoiden keskuudessa olevan melko kiistaton. 

• Elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin viitataan melko niukasti, mutta niitä käytetään tästä 
huolimatta lähdeaineistona ainakin jossakin määrin. Voi olla, että viittaus tehdään mieluiten 
painettuun artikkeliin, jos sellainen on olemassa. Näin siitäkin huolimatta, että olisi käytetty 
elektronista lähdettä. 

• Suosituin tapa löytää luettavaksi itseä kiinnostavat tieteelliset artikkelit on edelleen lehtien 
ja sisällysluetteloiden selailu  sekä kirjastojen lehtihyllyt. Atk-pohjaisen haun ja verkkojen 
osuus on merkittävän alhainen 

• Painetut aikakauslehdet mielletään hyödyllisiksi, lähes korvaamattomiksi sekä opetuksen 
että tutkimustyön kannalta. Tutkijat ovat jopa valmiita maksamaan niiden käytöstä. 
Elektronisen lehden tulevaisuus on taattu, jos se saavuttaa yhtä merkittävän hyväksynnän. 

• Tieteellisten artikkelien lukeminen on määrällisesti lisääntynyt tutkijoiden keskuudessa. 
• Tieteellisiä lehdet ovat äärimmäisen tärkeitä tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja 

hallintohenkilöstölle ja niitä luetaan paljon. 
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• Tieteellisten lehtien (myös elektronisten) sisältämän informaatioon sisältyvät ominaisuudet, 
kuten relevanssi, laatu, tarkkuus, täsmällisyys ovat arvostettuja ja käyttöä lisääviä 
ominaisuuksia. 

• Elektronisen tieteellisen lehden ominaisuudet, kuten saatavuus, tavoitettavuus, käytön 
helppous ja kustannustekijät lisäävät lehtien suosiota. 

• Kirjaston merkitys artikkelien hankintapaikkana on merkittävin ja se voittaa jopa 
henkilökohtaiset tilaukset. 

• Uusia aikakauslehtiartikkeleita luetaan eniten. Kahden vuoden iässä artikkelin lukeminen 
vähenee merkittävästi (myös omien lehtien osalta). Vanhoja lehtiä luetaan lähinnä vain 
kirjastoissa. 

• Keskeisiä ja tärkeitä elektronisen lehden sekä käyttöliittymän ominaisuuksia ovat kuvien ja 
tekstin selattavuus, visuaalisuus (fontit yms.), mahdollisuus tehdä löytöjä sattumalta, 
fyysinen käyttömukavuus, kopion saamisen helppous, tekstin siirrettävyys ja merkintöjen 
tekemisen mahdollisuus. 

• Suurin osa käyttäjistä ei ole halukas korvaamaan painettuja lehtiä elektronisilla edes pitkällä 
aikavälillä. 

• Lehtien vanhojen vuosikertojen digitalisointi on ehdottoman tärkeätä. 
• Vertaisarviointi ts. artikkelien luotettavuus on erittäin merkittävä elektronisilta lehdiltä usein 

puuttuva ominaisuus. 
• Tekijäinoikeusasiat koetaan ongelmallisiksi elektronisten lehtien osalta. 
• Painetun tekstin ja lehtiartikkelin aseman arvostus on kiistaton. Painettuihin lehtiin liittyvät 

lukutottumukset ja mieltymykset voivat olla suurin este elektronisten lehden yleistymiselle. 
• Kotimainen tutkimus on yleisesti ottaen vähäistä. Toistaiseksi on tehty lähinnä 

käyttöselvityksiä. 
• Elektronisten lehtien yleistymisen vaikutuksia kirjastohenkilöstön työhön pidetään 

merkittävinä. 
• Kiinnostus elektronisia lehtiä kohtaan on yleisesti melko suurta. Tieteenaloittaista vaihtelua 

esiintyy runsaasti. Tekniikan alalla kiinnostus on selvästi kasvamassa ja elektronisten lehtien 
käyttöaste nousussa. 

• Tärkein aineistotyyppi on ulkomaiset tieteelliset aikakauslehdet. 
• Paperitulosteiden merkitys on edelleen kiistaton. 
• Oma työhuone ja kirjasto ovat elektronisten lehtien suosituimmat käyttöpaikat. 
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9. Empiirisen tutkimusaineiston hankkiminen  

Tutkittavien ilmiöiden luonteesta johtuen valmista tutkimusaineistoa ei ollut käytettävissä vaan se 
oli kerättävä erikseen. Tutkimusaineiston hankintaan liittyneet toimenpiteet ajoittuivat vuoden 2000 
maalis-toukokuulle. Analysoitavaksi hankittu aineisto koostuu opinnäytetöiden lähdeluetteloista ja 
lomakekyselyn avulla kerätystä aineistosta. Käsillä oleva työ ei ole luonteeltaan kokonaistutkimus 
vaan perustuu otantaan tarkastelun kohteena olevasta perusjoukosta. 

9.1. Perusjoukko, otanta ja otoskoko 

Tutkimuksen perusjoukoksi valittiin vuoden 2000 tammi-toukokuun aikana maamme tiede- ja 
ammattikorkeakouluista valmistuneet, ts. perustutkinnon suorittaneet diplomi-insinöörit ja 
insinöörit. Tiedekorkeakoulujen osalta perustutkinnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ylempää 
korkeakoulututkintoa ja ammattikorkeakoulujen osalta alempaa korkeakoulututkintoa. 
Jatkotutkinnon suorittaneita tai täydennyskoulutettuja ei perusjoukossa ole mukana. Pienenä 
tarkennuksena tähän se, että tullakseen valituksi kohdejoukkoon ko. henkilöiden opinnäytetyö oli 
ainakin varmuudella tarkastettu ja hyväksytty kyseisenä aikana.  
 
Kokonaistutkimuksen sijaan tutkimus suoritettiin otantatutkimuksena perusjoukon suuresta koosta 
johtuen. Otantatutkimukseen päädyttiin myös käytettävissäni olevien ajallisten ja taloudellisten 
resurssien aiheuttamien rajoitusten johdosta. Otantatutkimuksen valinnalle voidaan perusteena pitää 
lisäksi sitä, että tutkimuksen tulokset saadaan näin nopeammin käyttöön kuin 
kokonaistutkimuksessa. Tällä seikalla on tutkimuksen tavoitteet ja aihepiirin dynaamisuus 
huomioiden merkitystä. Jotta perusjoukon osajoukkoa voidaan sanoa otokseksi on 
perusvaatimuksena, että jokaisella perusjoukon alkeisyksiköllä tulee olla tunnettu mahdollisuus ts. 
todennäköisyys tulla valituksi (ks. esim. Holopainen, 1978, 11). Jos näin ei ole, sanotaan 
osajoukkoa näytteeksi. Tässä tutkimuksessa perusjoukon osajoukkoa kutsutaan otokseksi.  
 
Tiedekorkeakouluista tutkimuksen piiriin valittiin Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja Tampereen 
teknillinen korkeakoulu (TTKK). Ammattikorkeakouluista otettiin tutkimukseen Hämeen 
ammattikorkeakoulu (HAMK), Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (TOKEM) ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulu (SAMK). Tiedekorkeakoulujen osalta kohdejoukossa ovat mukana kaikki 
opiskelijat, ts. Tampereen teknillisen korkeakoulun osalta myös Porin korkeakouluyksikön 
opiskelijat. Ammattikorkeakoulujen osalta puolestaan vain tiettyjen yksiköitten opiskelijat, ts. 
tekniikka Hämeenlinnan (HAMK), tekniikka Kemin (TOKEM) ja tekniikka Porin (SAMK) 
opiskelijat. Tällä tavalla tutkimuksen piiriin saatiin käytössä olevat voimavarat ja muut käytännön 
seikat huomioiden maantieteellisesti melko kattava joukko maamme tekniikan alan opetusta antavia 
korkeakouluja. Kaikkia korkeakouluja ei ollut mahdollista ottaa mukaan. 
 
Tutkimukseen poimittiin otos em. korkeakouluista valmistuneiden henkilöiden joukosta ositetulla 
satunnaisotannalla (stratified random sampling) suhteellisen kiintiöinnin (proportional allocation) 
periaatteiden mukaisesti. Mukaan valitut korkeakoulut vastaavat ositteita, joista poimittiin 
suhteellisesti sama määrä otantayksiköitä siten, että poimittujen otantayksiköiden lukumäärien 
summa on yhtä kuin haluttu otoskoko (ks. esim.  Holopainen & Pulkkinen 1997, 22-23; Pahkinen & 
Lehtonen 1989, 60-66). Ositteisiin jaon perusteena käytettiin v. 1998 korkeakouluissa suoritettujen 
tutkintojen määriä. Tiedekorkeakoulujen osalta suoritettujen tutkintojen määrä saatiin 
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Opetusministeriön ylläpitämästä yliopistojen toimintaa kuvaavasta KOTA-tietokannasta (ks. 
KOTA-tietokanta, 2000). Ammattikorkeakoulujen osalta suoritettujen tutkintojen määrä saatiin 
vastaavasti Opetusministeriön ylläpitämästä ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavasta 
AMKOTA-tietokannasta (ks. AMKOTA-tietokanta, 2000). 
 
Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 1998 TKK:ssa 893 ja TTKK:ssa 655 (ks. 
KOTA-tietokanta: taulukoita KOTA-tietokannasta 1998). Ammattikorkeakouluissa vuonna 1998 
suoritettujen tutkintojen kokonaismäärä oli 5345. Tästä tekniikan alan tutkintoja oli 1665 (ks. 
AMKOTA-tietokanta: taulukoita AMKOTA-tietokannasta 1998). Tekniikan alan suoritettujen 
tutkintojen osuus kaikista ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista on tämän mukaan noin 
31 %. Vuonna 1998 suoritettujen tutkintojen määrä oli HAMK:ssa 389, SAMK:ssa 574 ja 
TOKEM:ssa 270 (ks. AMKOTA-tietokanta: taulukoita AMKOTA-tietokannasta 1998). Tästä 
prosentuaalisesti määriteltynä tekniikan alan suoritettujen tutkintojen määrä vuonna 1998 
HAMK:ssa oli n. 120, SAMK:ssa n. 180 ja TOKEM:ssa  n. 85. 
 
Tutkimuksen perusjoukon osan koko on em. laskelman mukaisesti 120 (HAMK) + 85 (TOKEM) + 
180 (SAMK) + 655 (TTKK) + 893 (TKK) = 1933 henkilöä. Tutkimuksessa käytetty otoskoko on 
200 henkilöä.  Se poimittiin ositetulla otannalla suhteellisen kiintiöinnin periaatteella ja käytetty 
otantasuhde on 10.35 %. (ks. Kuvio 10.)  
 
 
 Suoritetut tutkinnot  

Vuonna 1998 
Tutkimuksessa 
Käytetty otanta  

Hämeen amk / tekniikka (HAMK) 120 12 
Kemi-Tornion amk / tekniikka (TOKEM) 85 10 
Satakunnan amk / tekniikka (SAMK) 180 20 
Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK) 655 66 
Teknillinen korkeakoulu (TKK) 893 92 
 Perusjoukon osa = 1933 Otos = 200 

 
 
Kuvio 10. Tutkimuksen otanta. 
 
Tutkimuksen perusteella tehtävät johtopäätökset koskevat vain sitä maamme korkeakoulujen osaa, 
jotka valittiin mukaan tutkimukseen. Johtopäätöksiä ei pidä yleistää koskemaan kaikkia maamme 
korkeakouluja. Tutkimuksen analyyseissä käytetty otos vastaa runsaan 10 %:n osuutta perusjoukon 
osata, jonka seurauksena tilastollisesti ajatellen tutkimuksen estimoinnin virhemarginaali on 95 %:n 
virhemarginaalilla ± 3.94 %. 

9.2. Kyselyn toteutus ja saatu palaute  

Tutkimuksen voi luonnehtia kuuluvan tiedonhankintatutkimuksen alueeseen. Sen lisäksi se voidaan 
luokittaa myös survey-tyyppiseksi tutkimukseksi. Tutkimuksessa on nähtävissä piirteitä sekä 
kuvailevasta että selittävästä survey-tutkimuksesta. Osa tutkimuksessa käytetystä empiirisestä 
tutkimusaineistosta kerättiin survey-tutkimuksen periaatteita noudattaen lomakekyselyn avulla. 
 
Lomakekysely suoritettiin maalis-toukokuussa 2000. Kyselylomake jaettiin kohdejoukkoon 
valituille ja eri korkeakouluja edustaville henkilöille joko suoraan käteen toimitettuna, sähköpostilla 
tai postin välityksellä. Ensisijainen käytetty kyselyn lähettämistapa oli sähköposti. Poikkeuksen 
muodostivat SAMK:ssa opiskelleet, joille kaavake jaettiin suoraan. Postikyselyyn lähetystapana 
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turvauduttiin, jos informantin sähköpostiosoitetta ei ollut käytettävissä. Käytännössä postikyselyyn 
jouduttiin turvautumaan sekä HAMK:n  että TOKEM:n opiskelijoiden tapauksissa lähes 
kokonaisuudessaan ja TTKK:n opiskelijoiden yhteydessä muutamissa tapauksissa. Sen sijaan 
TKK:n opiskelijoiden suhteen kysely tehtiin kokonaisuudessaan sähköpostin avulla. Kysely tehtiin 
vain kerran ts. täydentäviä karhuntakyselyitä ei suoritettu.  
 
Kyselylomakkeesta tehtiin sekä postitukseen että sähköpostikäyttöön soveltuvat versiot. 
Sähköpostia varten suunniteltiin alun perin kaksi erityyppistä vastaustapaa ja lomaketta. Tavallinen 
sähköpostiviestissä lähettävä ja "reply-toiminnolla" helposti palautettava kysely sekä sähköpostin 
liitetiedostona lähetettävä Word-muotoinen ja ruudulla täytettävä lomake. Yhtä tapausta lukuun 
ottamatta ainoastaan ensiksi mainittu toteutustapa oli käytössä. Www-kaavakkeen muotoista 
vastaustapaa ei tässä tutkimuksessa käytetty ollenkaan. Normaalissa postituksessa käytetty 
kyselylomake on esitetty liitteessä 7. Kysymykset olivat yhdenmukaisia muissa 
kyselylomakeversioissa vaikka niiden ulkoasu poikkesi liitteessä esitetystä lomakkeesta. 
 
Kyselyn sähköpostitoteutuksesta pyydettiin ja saatiin jonkin verran palautetta. Näin monisivuisen 
kyselyn sähköpostitoteutus ei  välttämättä ole kovin vastaajaystävällinen tapa survey-kyselyn 
toteuttamisessa. Tähän kuitenkin päädyttiin tämän tutkimuksen yhteydessä lähinnä kustannussyistä. 
Kyselyyn vastanneilta saatu palaute jakaantui ennakko-odotusten vastaisesti melko tasapuolisesti 
sähköpostia kyselytapana puoltaviin ja arvosteleviin kommentteihin. 
 
Arvostelijoiden silmissä sähköpostimuotoinen kysely koettiin web-muotoista kyselylomaketta 
hankalammaksi ja huonommaksi vaihtoehdoksi. 

"Aivan sairaan pitkä kysely. Aloitin testiin vastaamisen mutta kun vartissa ei päässyt sähköpostiohjelman kanssa 
kysymystä viisi pidemmälle, niin into lopahti. Jos lomake olisi ollut järkevästi netissä lomakkeena, niin 
vastaaminen olisi ollut huomattavan helppoa. Sähköpostimuodossa kyselyn käyttäjäystävällisyys on alimmillaan. 
Web-lomakkeena olisin mitä luultavimmin vastannut koko homman loppuun asti, nyt en kyllä jaksa, jos et maksa 
siitä tunnin palkkaa. Vastaaminen on hirvittävän työlästä. Vastaan mielihyvin  kyselyyn, jos se saadaan vähän 
käyttäjäystävällisempään muotoon. Tässä muodossaan valitettavasti en jaksa, viitsi enkä ehdi" 

Puoltajien mielestä sähköpostilla  suoritettu kyselytutkimus taas näytti olevan ainakin perinteistä 
postikyselyä suositumpi ja vastaajaystävällisempi vaihtoehto. 

"Tutkimuksesi oli juuri sopivan mittainen, nykyään on hirveästi liikkeellä kaiken maailman kyselyitä, joiden 
täyttäminen kunnolla vaatii tunteja, joten jäävät tekemättä. Sähköpostilla oli helpompi ja nopeampi vastata kuin 
paperiversioon, joka pitäisi jaksaa viedä vielä postiin." 

Sähköpostikyselyyn vastasi 46 % kaikista tällaisen kyselyn saaneista. Paperimuotoiseen kyselyyn  
vastaus saatiin 81 %:lta kyseisen kyselyn saaneista. Lomakemuodolla oli näin ollen melko suuri 
vaikutus yleiseen vastausaktiivisuuteen. Paperilomaketta koskenutta kritiikkiä ei vastauksissa ollut. 

9.3. Vastausaktiivisuus 

Kyselyn sai 200 henkilöä, joista 24 % oli naisia. Vastauksia saatiin 117. Niistä hylättiin 5 
epätäydellisyyden tai tyhjänä palautetun kaavakkeen vuoksi. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 
112 vastausta, joten vastausprosentiksi tuli 53 %. Vastanneista naisia edusti 26 %. Vertailuna voi 
todeta, että kevään 1997 maailmanlaajuisessa www:n käyttökartoituksessa naisvastaajien osuus oli 
Savolaisen (1998, 27) mukaan 31 %. 
 
Kyselyn saaneista tiedekorkeakouluopiskelijoista palautteen antoi 47 % ja 
ammattikorkeakouluopiskelijoista vastaavasti 90 %. Kokonaisuutena vastausaktiivisuus oli 
ammattikorkeakouluissa selvästi tiedekorkeakouluja korkeampi. Naisten vastausaktiivisuus jäi 
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ammattikorkeakouluissa alhaiseksi ollen tiedekorkeakouluissa puolestaan hyvin verrattavissa em. 
www:n käyttökartoituksen tasoon. (ks. Kuvio 11.) 
 
Kyselylomakkeessa on mainittu 27 koulutusohjelmaa, jotka esiintyivät tutkimuksessa mukana 
olevien korkeakoulujen opinto-oppaissa. Analysoinnin helpottamiseksi koulutusohjelmat 
ryhmiteltiin viiteen pääryhmään (ks. liite 9). Jako pääryhmiin noudattaa pääpiirteittäin Teknillisen 
korkeakoulun osastoryhmäjakoa (ks. Teknillinen korkeakoulu. Opetusohjelma 1999-2000). 
Pääryhmistä käytetyt nimitykset ovat informaatiotekniikka, sähkötekniikka, konetekniikka, 
prosessitekniikka ja rakennustekniikka. 

 
 
Kuvio 11. Kyselyyn vastanneet opiskelijat korkeakoulutyypeittäin. 
 
Opiskelijat sijoittuvat pääryhmiin melko tasaisesti. Vastanneista informaatiotekniikkaa edusti 23 %, 
sähkötekniikkaa 19 %, konetekniikkaa 20 %, prosessitekniikkaa 21 % ja rakennustekniikkaa 17 %. 
(ks. Kuvio 12.) 
 

 
 
Kuvio 12. Kyselyyn vastanneet opiskelijat koulutusaloittain.  

9.4. Lähdeluetteloiden hankinta 

Tiedonhankinnan tutkimuksen kentässä tämä tutkimus  sijoittuu myös bibliometriikan alueelle. 
Työssä sovellettiin viiteanalyysin toista päähaaraa, määrällistä lähdeanalyysiä (ks. luku 3.2). Tätä 
varten tutkimusaineistoksi hankittiin opinnäytetöiden lähdeluetteloita. Tarkoituksena oli saada 
analysointiin lähdeluettelot kaikista lomakekyselyyn vastanneiden  insinöörien ja diplomi-
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insinöörien  opinnäytetöistä. Tässä onnistuttiin yhdeksää poikkeusta lukuun ottamatta. Saamatta 
jääneet olivat pääosin luottamuksellisiksi määriteltyjen opinnäytteiden lähdeluetteloita, joten niistä 
ei kopioita ollut saatavissa.  Näin ollen lopullinen tutkimuskäytössä olleiden lähdeluetteloiden 
määrä on 103 kappaletta.  
 
Pääosin kopiot lähdeluetteloista saatiin hankittua tutkimuksessa mukana olevien tiede- ja 
ammattikorkeakoulujen kirjastojen henkilöstön suosiollisella avustuksella. Joissakin tapauksissa 
turvauduttiin kaukopalveluun. 
 
Lähdeluetteloiden yleisilme vaihteli. Analysoitavina olleet lähdeluettelot ovat monelta osin 
epätäydellisiä. Lähteisiin viittaamisessa ja niiden lähdeluetteloon tapahtuvassa merkitsemisessä 
näyttäisi olevan korjaamisen varaa. Tämä korostuu erityisesti ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöissä. Yleiseksi vaikutelmaksi muodostui se, ettei lähdeluetteloiden laatimisessa 
noudateta yhteisiä käytäntöjä sen enempää korkeakouluissa kuin ammattikorkeakouluissakaan. 
Tiedekorkeakouluissa lähdeluettelot on kuitenkin laadittu ammattikorkeakouluja huolellisemmin. 
Kirjastoammatillisesta näkökulmasta arvioiden tähän seikkaan tulisi kiinnittää opinnäytetöiden 
tarkastuksessa ja ohjauksessa nykyistä enemmän huomiota. 
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10. Lähdeanalyysin havainnot ja analysointi 

Tässä luvussa esitellään lähdeanalyysissä tehdyt havainnot. Lähdeluetteloiden tarkastelu suoritettiin 
määrällisenä lähdeanalyysinä. Lähdeluetteloista laskettiin ilmoitettujen lähteiden kokonaismäärä 
sekä ulkomaisten lähteiden osuudet. Erikseen laskettiin lisäksi painettujen aikakauslehtilähteiden 
määrä sekä muiden lähteiden (painetut, suulliset) yhteiset osuudet. Samoin laskettiin elektronisten 
lähteiden määrä ja elektronisten aikakauslehtilähteiden (FinElib-palvelu) osuudet. Syvemmälle 
menevää tarkastelua julkaisutyypeittäin ei tehty. Analysointia silmälläpitäen lähdeluetteloista 
kerätyt tiedot koodattiin havaintomatriisiksi. Yksiulotteiset jakaumat, ristiintaulukoinnit ja graafiset 
esitykset on tehty Excelin yhteyteen liitetyllä Tixel 5.2 tilasto-ohjelmalla. 

10.1. Yleisiä huomioita lähteiden käytöstä 

Lähdeviitteiden kokonaismäärän osalta laskenta osoitti, että koko otos huomioiden yli puolessa 
tapauksista käytettyjen lähteiden määrä oli suurempi kuin 10 viitettä, mutta pienempi kuin 51 
viitettä. Opinnäytetöiden tasokkuutta ajatellen lähteiden käyttöä tässä laajuudessa voitaneen pitää 
yleisesti ottaen tyydyttävänä. Samalla on kuitenkin syytä huomioida enintään 10 lähdettä 
käyttäneiden suuri osuus. (ks. Kuvio 13). 
 

 
 
Kuvio 13. Lähteiden määrällinen jakauma. 
 
Kotimaisiksi lähteiksi laskettiin ainoastaan suomenkieliset julkaisut. Ulkomaisiksi vastaavasti 
vieraskieliset julkaisut, ruotsinkieliset mukaan lukien, ilman eri kielten erottelua. Tarkastelu osoitti, 
että koko otos huomioiden vieraskielisiin lähteisiin viittaaminen oli hieman kotimaisiin lähteisiin 
viittaamista yleisempää. Nykyisin käytettävissä olevien elektronisten lehtien valtaosa on 
vieraskielistä, joten tuloksena tämä on tässä mielessä lupauksia antavaa. (ks. Kuvio 14.) 

n=103

23%
26% 28%

16%

7%

0...10 11…25 26…50 51…100 101...



 74

 
 
Kuvio 14. Viittaaminen suomen- vs. vieraskielisiin lähteisiin. 
 
Painettujen aikakauslehtien osuus lähdeaineistoista osoittautui melko alhaiseksi. Koko otos 
huomioiden yli puolessa tapauksista aikakauslehtilähteiden määrä oli korkeintaan 5. Kokonaan 
aikakauslehtiä käyttämättömien osuus on myös huomattavan suuri. Monissa yhteyksissä korostettua 
aikakauslehtien tärkeyttä tiedeyhteisöissä tämä tulos ei kaikilta osin tue. (ks. Kuvio 15.)   
 

 
 
Kuvio 15. Painettujen aikakauslehtilähteiden määrällinen jakauma. 
 
Muilla lähteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia muita painettuja julkaisuja (monografiat, 
patentit, standardit jne.) sekä lisäksi suullisia (tiedonannot yms.) lähteitä. Näiden lähteiden määrä 
koko otos huomioiden oli yleisimmin suurempi kuin 11 mutta pienempi kuin 51. Muiden lähteiden 
merkitys opinnäytetöiden tekemisessä näyttäisi näin olevan melko keskeinen. (ks. Kuvio 16.)   
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Kuvio 16. Muiden lähteiden (painetut, suulliset) määrällinen jakauma. 
 
Elektronisten lähteiden laskenta puolestaan osoitti, että niihin viittaaminen on ainakin toistaiseksi 
vähäistä. Koko otos huomioiden reilusti yli puolessa tapauksista viittauksia elektronisiin lähteisiin 
ei löytynyt lainkaan. Elektronisina lähteinä pidettiin viitteitä, jotka oli ilmaistu http://-osoitteella, ts. 
lähteen URL-osoite oli mainittu. Elektronisten lehtien käytön yleistymistä ajatellen tulos ei ole 
lupauksia antava. (ks. Kuvio 17.) 
 

 
Kuvio 17. Elektronisten lähteiden määrällinen jakauma. 
 
Yksi tutkimukselle asetetuista tavoitteista oli selvittää Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib-
palvelun elektronisten aineistojen käyttöä opinnäytetöiden lähdemateriaalina. Erityisenä 
kiinnostuksen kohteena olivat tekniikan alan keskeiset FinElib-palvelut ja niiden esiintyminen 
lähdeluetteloissa. Suoritettu lähdeanalyysi osoitti yksiselitteisesti, että FinElib-aineistojen käyttö 
lähdemateriaalina opinnäytetöissä ei ole toistaiseksi yleistynyt. Koko otos huomioiden 
lähdeluetteloista ei löytynyt yhtään viittausta FinELib-palvelun kautta käytössä oleviin elektronisiin 
lehtiin. 
 
FinELib-palveluiden saamaa huomiota ja elektronisten lehtien käytön odotettua yleistymistä 
ajatellen tulos on hämmentävä. Ainakin osittainen selitys FinELib-aineistojen puuttumiselle voi olla 
kohderyhmässä. Insinöörit ja diplomi-insinöörit, joiden opinnäytetöiden lähdeluetteloita analyysissä 
tarkasteltiin ovat tutustuneet FinELib-palveluihin vasta opiskeluaikansa viime metreillä. Tätä 
selitystä puoltaa se seikka, että lähdeluetteloista löytyi runsaslukuisesti viittauksia moniin 
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paperimuotoisiin aikakauslehtiin, jotka olisivat olleet saatavissa myös elektronisena FinELib-
palveluista. 

10.2. Sukupuolten väliset erot lähteiden käytössä   

Lähdeviitteiden tarkastelu nosti esiin sen, että lähteiden määrässä on sukupuolten välisiä eroja. 
Naisista lähes puolet käytti opinnäytetyössään yli 50 lähdettä, kun miehistä samaan ylti vain vajaa 
kuudennes. Huomioitavaa on myös enintään 10 lähdettä käyttäneiden suuri osuus miesten osalta. 
Näin vähäistä lähteiden käyttöä ei voi yleisesti ajatellen eikä opinnäytetyön aiheeseen perehtymisen 
kannalta pitää riittävänä. (ks. Kuvio 18.) 
 

 
 
Kuvio 18. Lähteiden lukumäärä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 
 
Painettujen aikakauslehtien osalta erot ovat samansuuntaisia. Naisista reilusti yli puolet käytti yli 
kuutta lähdettä ja miehistä ainoastaan alle kolmannes. Merkille pantavaa on lisäksi se, että miehistä 
puolet ei käyttänyt aikakauslehtiä ollenkaan. (ks. Kuvio 19.) 
 
Muiden lähteiden käytössä sukupuolten väliset erot olivat vähäisempiä, joskin näidenkin tulosten 
mukaan naiset näyttävät käyttävän lähteitä miehiä enemmän. (ks. Kuvio 20.) 
 
Elektronisten lähteiden määrien osalta sukupuolten väliset erot ovat vähäisempiä. Huomion arvoista 
on se, että miesten osuus yli 10 lähdettä käyttäneiden ryhmässä on naisia suurempi (ks. Kuvio 21). 
Yleisesti ajatellen ja koko otos huomioiden 
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Kuvio 19. Painettujen aikakauslehtilähteiden lukumäärä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 
 
Kuvio 20. Muiden lähteiden (painetut, suulliset) lukumäärä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 
 
Kuvio 21. Elektronisten lähteiden lukumäärä sukupuolen mukaan jaoteltuna. 
elektronisten lähteiden käyttö oli vähäistä. Tämä ei ole elektronisten lehtien käytön lisääntymistä 
ajatellen ainakaan odotuksia lisäävä huomio. 
 
Analyysi osoitti sukupuolten välisiä eroja myös vieraskielisen lähdeaineiston käytössä. 
Vieraskielisen lähdeaineiston käyttö oli naisten keskuudessa miehiä yleisempää. Ainoastaan 
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suomenkielistä lähdemateriaalia käyttäneiden osuus miehistä oli myös huomattavan korkea, ts. 
kolmannes kaikista. (ks. Kuvio 22.) 
 

 
Kuvio 22. Opinnäytetöissä käytettyjen suomen- ja vieraskielisten lähteiden jakauma. 
 
Elektronisten lehtien käytön yleistymisen kannalta havainto miesten suomenkielisen lähdeaineiston 
suosiosta on negatiivinen. Suurin osa käytettävissä olevista elektronisista lehdistä ovat ainakin 
nykyisen tarjonnan puitteissa vieraskielistä. Tämä tulos antaa tukea sille ajatukselle, että 
kotimaisten aineistojen osuutta tulisi mm. FinELib-palveluiden yhteydessä nykyisestä lisätä. 
Opinnäytetöiden kontekstissa ei samalla tietenkään sovi unohtaa niille asetettuja laadullisia 
tavoitteita. 
 
Sekä painettujen että elektronisten lähteiden osalta em. havainnot antavat pontta olettamukselle, että 
lähdeaineistojen valintaan ja käyttöön tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota opinnäytetöitä 
ohjaavan opetushenkilöstön taholta. Lähdeaineiston monipuolisuuden merkitystä tulisi mitä 
ilmeisimmin korostaa ja vaatimustasoa tältä osin jämäköittää varsinkin miespuolisten opiskelijoiden 
kohdalla.  

10.3. Korkeakoulutyyppien väliset erot lähteiden käytössä   

Lähdeanalyysissä paljastui selviä ammatti- ja tiedekorkeakoulujen välisiä eroja lähteiden käytössä. 
Opinnäytetöissä käytettävien lähteiden määrä on tiedekorkeakouluissa huomattavasti 
ammattikorkeakouluja suurempi. Tiedekorkeakouluissa 70 % opiskelijoista käytti työssään yli 25 
lähdettä. Ammattikorkeakouluissa ainoastaan 18 % opiskelijoista ylti samaan. 
Ammattikorkeakouluissa yksikään opiskelijoista ei käyttänyt yli 50 lähdettä, kun 
tiedekorkeakouluopiskelijoista kolmannes menetteli näin. (ks. Kuvio 23.) 
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Kuvio 23. Lähdeaineiston käyttömäärät korkeakoulutyypeittäin. 
 
Lähdeviitetarkastelu osoitti painettujen aikakauslehtien olevan tiedekorkeakouluissa huomattavasti 
käytetympiä kuin ammattikorkeakouluissa. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista vain vajaa neljännes 
ei käyttänyt painettuja aikakauslehtiä lähteinä ollenkaan. Ammattikorkeakouluissa kolme neljästä 
opiskelijasta oli tällaisia. Ammattikorkeakoulujen osalta aikakauslehtien käytön vähäisyys on 
huolestuttava ilmiö, koska uusin tieto löytyy yleensä tieteellisistä aikakauslehdistä. Elektronisten 
lehtien käytön yleistymisen kannalta tai elektronisen aineistotyypin tarpeellisuuden kannalta 
ajatellen havainto ei ole myönteinen. (ks. Kuvio 24.) 
 

 
 
Kuvio 24. Painettujen aikakauslehtilähteiden määrä korkeakoulutyypeittäin. 
 
Muilla lähteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia muita painettuja julkaisuja (monografiat, 
patentit, standardit yms.) paitsi aikakauslehtiä. Lisäksi muita lähteitä ovat suulliset lähteet 
(tiedonannot yms.). Ammattikorkeakouluissa yli puolet opiskelijoista on käyttänyt työssään alle 
kymmentä muuta lähdettä. Tiedekorkeakouluissa näin vähäiseen muiden lähteiden käyttöön on 
tyytynyt vain alle kuudennes opiskelijoista. Ammattikorkeakouluissa suullisten lähteiden, tuote-
esitteiden ja yritysten sisäisten raporttien osuus oli joissakin tapauksissa keskeinen muun tyyppisten 
lähteiden puuttuessa kokonaan. (ks. Kuvio 25.) 

n=103

8%

50%

23%
32%34%

18%
25%

0%
11%

0%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

0...10 11…25 26…50 51…100 101...

n=103

22%

71%

28%
16%9% 3%

42%

11%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

…0 1…5 6…10 11…



 80

 

 
 
Kuvio 25. Muiden lähteiden (painetut, suulliset) määrä korkeakoulutyypeittäin. 
 
Tarkastelu osoitti, ettei elektronisiin lähteisiin viittaamisessa tiede- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla ole havaittavissa kovin suuria määrällisiä eroja.  Koko 
otos huomioiden tiedekorkeakouluissa hieman yli puolessa tapauksista elektronisia lähdeviitteitä ei 
ollut ollenkaan. Ammattikorkeakouluissa luku oli jonkin verran korkeampi. Huomionarvoista on se, 
että yli 10 elektronista lähdettä maininneiden tiedekorkeakouluopiskelijoiden määrä oli melko suuri.  
Elektronisten lehtien käytön yleistymistä silmällä pitäen tulos on neutraali. (ks. Kuvio 26.)  

 
 
Kuvio 26. Elektronisten lähteiden määrä korkeakoulutyypeittäin. 
 
Vieraskielisen lähdeaineiston käytössä tiedekorkeakouluopiskelijat päihittivät 
ammattikorkeakouluopiskelijat selvästi. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 74 % oli sellaisia, 
joiden käyttämistä lähteistä enemmistö oli vieraskielisiä. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa 
ainoastaan 16 % opiskelijoista ylti samaan. (ks. Kuvio 27.) 

n=103

15%

53%
43%

37%
28%

11%14%

0%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

0…10 11…25 26…50 51…

n=103

54% 61%

23%
32%

8% 5%
15%

3%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

…0 1…5 6…10 11…



 81

 
 
Kuvio 27. Suomen- ja vieraskieliset lähteet korkeakoulutyypeittäin. 
 
Havainnot tukevat ajatusta, että tiedekorkeakouluissa diplomityön tekijältä edellytetään 
perusteellisempaa työn aihealueeseen perehtymistä kuin ammattikorkeakouluissa opinnäytetyötään 
tekevältä. Tiedekorkeakouluissa diplomityön vaatimustaso on mitä ilmeisemmin korkeampi kuin 
ammattikorkea-kouluissa tehtävässä lopputyössä. Tämä heijastuu todennäköisesti myös opiske-
lijoiden tarpeeseen käyttää vieraskielisiä elektronisia aikakauslehtiä lähdeaineistona. 

10.4. Koulutusaloittaiset erot lähteiden käytössä 

Kyselyn kohdejoukkoon valitut opiskelijat ryhmiteltiin koulutusohjelman mukaan viiteen 
koulutusalaan. (ks. liite 9). Koulutusohjelmien määrästä johtuen tämä oli vertailujen suorituksen 
välttämätön edellytys. Lähdeviitetarkastelussa ilmeni selviä koulutusalakohtaisia eroja lähteiden 
käytössä. 
 
Käytettyjen lähteiden määrä on koko otos huomioiden prosessitekniikassa korkein, informaatio-, 
sähkö- ja rakennustekniikassa keskitasoa sekä konetekniikassa alhaisin. Yli 25 lähdettä käytti 
prosessitekniikassa kolme neljästä opiskelijasta, kun konetekniikassa tähän ylsi ainoastaan vajaa 
kolmannes opiskelijoista. Informaatio-, sähkö- ja rakennustekniikassa vastaavasti noin puolet 
opiskelijoista. Huomattava on myös yli 100 lähdettä käyttäneiden osuus prosessitekniikassa. (ks. 
Kuvio 28.) 

 
Kuvio 28. Lähteiden määrä koulutusaloittain. 
 
Painettujen aikakauslehtien käyttö vaihtelee samansuuntaisesti koulutusaloittain. Yli 10 lähdettä 
käytti prosessitekniikassa lähes kolme neljästä opiskelijasta ja konetekniikassa vain yksi 
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kymmenestä opiskelijasta. Sähkötekniikassa vastaavaan ylsi noin kolmannes opiskelijoista,  
informaatio- ja rakennustekniikassa vain joka neljäs. Huomioitavaa on lisäksi kokonaan painettuja 
aikakauslehtiä käyttämättömien suuri osuus informaatio-, kone- ja rakennustekniikoissa. (ks. Kuvio 
29.) 
 

 
 
Kuvio 29. Painettujen aikakauslehtilähteiden määrä koulutusaloittain. 
 
Muiden painettujen ja suullisten lähteiden käytössä erot koulutusaloittain ovat pienempiä. Yli 25 
lähdettä käyttäneitä opiskelijoita on prosessitekniikassa eniten, kuitenkin reilusti alle puolet. 
Rakennustekniikassa vastaavasti runsas kolmannes sekä informaatio- ja sähkötekniikassa vajaa 
kolmannes. Konetekniikassa vähiten eli reilusti alle neljännes opiskelijoista. Huomion arvoista on 
maksimissaan 10 lähdettä käyttäneiden muihin nähden pieni määrä sähkötekniikan opiskelijoiden 
osalta.(ks. Kuvio 30.) 
 

 
 
Kuvio 30. Muiden lähteiden (painetut, suulliset) määrä koulutusaloittain. 
 
Tarkastelu nosti esiin sen, että koulutusalasta riippumatta opiskelijoiden enemmistö ei käyttänyt 
elektronisia lähteitä ollenkaan työnsä lähdeaineistona. Poikkeuksen muodostivat 
informaatiotekniikan opiskelijat, joista ainoastaan vajaa puolet kuului tähän joukkoon. 
Prosessitekniikassa elektronisten lähteiden käyttö näyttää olevan kaikkein vähäisintä. (ks. Kuvio 
31.) 
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Kuvio 31. Elektronisten lähteiden määrä koulutusaloittain. 
 
Vieraskielisten lähteiden käytössä on nähtävissä selviä eroja. Informaatio- ja sähkötekniikassa 
kolme neljästä opiskelijasta käytti  pääosin vieraskielistä lähdeaineistoa. Prosessitekniikassakin 
tähän ylsi yli puolet opiskelijoista, konetekniikassa enää vajaa puolet ja rakennustekniikassa vain 
vajaa viidennes. Merkille pantavaa on myös kokonaan vieraskielistä lähdeaineistoa käyttäneiden 
suuri osuus informaatio- ja sähkötekniikassa. (ks. Kuvio 32.) 

 
 
Kuvio 32. Suomen- ja vieraskieliset lähteet koulutusaloittain. 
 
Koulutusalakohtaisia eroja voi selittää ainakin osittain koulutusaloille ominaisten toimintatapojen 
pohjalta. Esimerkiksi rakennustekniikassa tukeudutaan paljolti kotimaiseen aineistoon, erilaisiin 
määräyksiin ja normeihin. Tietotekniikassa alan luonteesta johtuen on selvää, että elektronisen 
aineiston käyttö on Internetin myötä yleistä. Perinteisillä aloilla, kuten kone-, prosessi- ja 
rakennustekniikka uutta kirjallisuutta ilmestyy  vähemmän ja se vanhenee hitaasti. Näin ollen 
suomenkielistä tasokasta kirjallisuutta on usein riittävästi käytettävissä. Tietotekniikassa  
kehitys on nopeata ja vieraskielinen kirjallisuus näin ollen tarpeellisempaa. Aineistojen 
saatavuudessa ilmenee ainakin elektronisten lehtien osalta koulutusalakohtaisia eroja. Merkitystä 
voi olla myös sillä, että naisten osuus joillakin koulutusaloilla on korkeampi kuin toisilla. 
Prosessitekniikka kelpaa tästä esimerkiksi. Joillakin aloilla on perinteisesti käytetty enemmän 
monografioita kuin aikakauslehtiä, toisilla aloilla taas aikakauslehtiä jne.   
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10.5. Yhteenvetoa 

• Analyysissä käytetty tutkimusmenetelmä oli määrällinen lähdeanalyysi. Laskennan kohteet 
olivat lähteiden määrä, ulkomaisten lähteiden määrä, painettujen aikakauslehtilähteiden 
määrä, muiden (painetut, suulliset) lähteiden määrä, elektronisten lähteiden määrä ja 
elektronisten aikakauslehtilähteiden (FinELib-palvelu) määrä. 

• Enemmistö analysoiduista lähdeluetteloista sisälsi vähintään 11 viitettä, mutta enintään 50 
viitettä. Vieraskielisiin lähteisiin viittaaminen oli kotimaisiin lähteisiin viittaamista 
yleisempää. Painettujen aikakauslehtien osuus lähteistä oli vähäinen ja muiden (painetut, 
suulliset) lähteiden osuus oli merkittävä. Elektronisiin lähteisiin viittaaminen oli vähäistä ja 
elektronisiin aikakauslehtiin (FinElib-palvelu) ei viitattu ollenkaan. 

• Lähteiden käytössä on selviä sukupuolten välisiä eroja. Kaikki lähdeaineistotyypit 
huomioiden naiset käyttävät lähteitä määrällisesti miehiä enemmän. Miehistä puolet eivät 
käytä aikakauslehtiä lähteinä ollenkaan. Elektronisten lähteiden käyttö on miesten 
keskuudessa naisia yleisempää. Naiset käyttävät selvästi miehiä enemmän vieraskielistä 
lähdeaineistoa. 

• Lähteiden käytössä on selviä eroja tiede- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kesken. 
Käytettyjen lähteiden määrä on tiedekorkeakouluissa huomattavasti ammattikorkeakouluja 
korkeampi. Painettuja aikakauslehtiä käytetään tiedekorkeakouluissa selvästi enemmän. 
Elektronisten lähteiden käyttö on yhtä yleistä kummassakin. Vieraskielisen lähdeaineiston 
käyttö on tiedekorkeakouluissa selvästi yleisempää kuin ammattikorkeakouluissa. 

• Lähteiden käytössä on eroja koulutusaloittain. Käytettyjen lähteiden määrä kaikki lähteet 
huomioiden on prosessitekniikassa korkein, informaatio-, sähkö- ja rakennustekniikassa 
keskitasoa sekä konetekniikassa alhaisin. Elektronisten lähteiden käyttö on 
prosessitekniikassa alhaisin, sähkö-, kone- ja rakennustekniikassa keskitasoa sekä 
informaatiotekniikassa korkein. Vieraskielisen aineiston käyttö on informaatio- ja 
sähkötekniikassa muita yleisempää. 
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11. Lomakekyselyn havainnot ja analysointi 

Tässä luvussa käsitellään lomakekyselyn palaute ja havainnot. Lähteiden käyttö on kokonaisuutena 
monitahoinen prosessi, jonka kokonaisvaltainen selvittäminen ei tässä yhteydessä ole mahdollista. 
Tämä kyselytutkimus antaa kuitenkin osaltaan lisävalaistusta lähteiden käytöstä keskittyen 
elektronisiin aikakauslehtiin. Analysointia varten kyselylomakkeen kysymykset oli ryhmitelty 
tavoitehakuisesti eri osioihin. Aluksi kysyttiin vastaajien taustatiedot (ks. luku 9.3). Seuraavaksi 
esitettiin lähdeaineiston valintaa ja hankintaa kartoittavat kysymykset. Tätä seurasivat vastaajien 
elektronisten aikakauslehtien tuntemusta ja merkitystä selvittävät kysymykset. Viimeisenä kysyttiin 
elektronisten aikakauslehtien käytettävyyttä koskevat kysymykset. Lomakekyselyaineisto 
koodattiin havaintomatriisiksi ja yksiulotteiset jakaumat, ristiintaulukoinnit ja graafiset esitykset on 
tehty Excelin yhteyteen liitetyllä Tixel 5.2 tilasto-ohjelmalla. 

11.1. Opinnäytetyön lähdekirjallisuuden hankinta 

Opiskelijat voivat hankkia opinnäytetyönsä lähdekirjallisuudeksi eri tyyppisiä dokumentteja. 
Samoin he voivat hankkia dokumentteja monien kanavien kautta. Tutkimusaihe vaikuttaa usein 
keskeisesti siihen minkä tyyppisiä lähteitä opiskelija työssään tarvitsee. Työn teettäjä, usein yritys ja 
työn ohjaaja vaikuttavat osaltaan lähteiden hankintaan ja valintaan. Lähdekirjallisuuden hankinta 
jatkuu yleensä koko opinnäytetyöprosessin ajan. 

Painettujen dokumenttien merkitys lähteinä 
Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan monografioiden, aikakauslehtien ja muiden painettujen 
julkaisujen tärkeyttä opinnäytetyön lähdeaineistona. Valintavaihtoehdot olivat "erittäin tärkeä", 
"melko tärkeä", "ei kovin tärkeä", "ei lainkaan tärkeä" ja "ei osaa sanoa". Koko otos huomioiden 72 
% opiskelijoista piti monografioita "erittäin tärkeänä" tai "melko tärkeänä". Vastaava luku 
aikakauslehtien osalta oli vain 33 % ja muiden painettujen julkaisujen osalta 68 %. 
 
Monografia-aineiston osalta tarkastelu nosti esiin sen, että naiset pitävät niitä selvästi miehiä 
tärkeämpinä. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen väliset erot osoittautuivat sen sijaan vähäisiksi kuten 
myös koulutusaloittaiset erot. Huomionarvoista on konetekniikan opiskelijoiden selvästi muita 
suurempi osuus monografioita "erittäin tärkeänä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 33.) 
 
Aikakauslehtien osalta havaittiin, että naiset pitävät myös niitä miehiä tärkeämpinä. Tämän 
aineistotyypin osalta tiede- ja ammattikorkeakoulujen väliset erot ovat myös selvät. 
Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 41 % piti aikakauslehtiä "erittäin tärkeänä" tai "melko 
tärkeänä", kun vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli vain 18 %. Koulutusaloittaisia eroja oli 
myös havaittavissa ja merkille pantavaa on prosessitekniikan opiskelijoiden muihin aloihin nähden 
suuri osuus aikakauslehtiä "erittäin tärkeinä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 34.) 
 
Muiden painettujen julkaisujen osalta havaittiin yhtälailla, että naiset pitävät niitä tärkeämpinä kuin 
miehet. Erot ovat kuitenkin melko pieniä ja huomioitavaa on miesopiskelijoiden naisia suurempi 
osuus muita painettuja julkaisuja "erittäin tärkeänä" pitävien ryhmässä. Tiede- ja 
ammattikorkeakoulujen välillä ei muiden painettujen aineistojen tärkeydessä ole havaittavissa 
merkittäviä eroja. Koulutusaloittaiset erot osoittautuivat melko vähäisiksi. Huomio kiinnittyy 
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kuitenkin rakennustekniikan opiskelijoiden muihin aloihin nähden suureen osuuteen muita 
painettuja aineistoja "erittäin tärkeinä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 35.) 
 

 
 
Kuvio 33. Monografioiden merkitys lähdeaineistona. 
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Kuvio 34. Aikakauslehtien merkitys lähdeaineistona. 
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Kuvio 35. Muiden painettujen julkaisujen merkitys lähdeaineistona. 
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Elektronisten dokumenttien merkitys lähteinä 
Elektronisten aineistojen osalta opiskelijoita pyydettiin arvioimaan kirjoihin verrattavien 
verkkodokumenttien, elektronisten aikakauslehtien ja muiden verkkodokumenttien tärkeyttä 
lähdeaineistona. Valittavana olivat vaihtoehdot  "erittäin tärkeä", "melko tärkeä", ei kovin tärkeä", 
ei lainkaan tärkeä" ja "ei osaa sanoa". Kaikki vastanneet huomioiden ainoastaan 26 % opiskelijoista 
piti kirjoihin verrattavia verkkodokumentteja "erittäin tärkeänä" tai "melko tärkeänä". Vastaava 
luku elektronisten aikakauslehtien osalta oli samoin alhainen eli 29 % ja muiden  
verkkodokumenttien osalta korkeampi eli 49 %. 
 
Kirjoihin verrattavat verkkodokumentit osoittautuivat kokonaisuutena vähämerkityksellisiksi sekä 
naisten että miesten keskuudessa. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 43 % piti tätä aineistotyyppiä 
"ei lainkaan tärkeänä", kun vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli korkeampi eli 53 %. 
Koulutusaloittaisia eroja oli kuitenkin nähtävissä. Merkille pantavaa on informaatiotekniikan 
opiskelijoiden selvästi muita suurempi osuus aineistotyyppiä "erittäin tärkeänä" tai "melko 
tärkeänä" pitävien ryhmissä. Samoin prosessitekniikan opiskelijoiden muita suurempi osuus 
kirjoihin verrattavia verkkodokumentteja "ei lainkaan tärkeänä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 36.) 
 
Elektronisten aikakauslehtien suhteen oli nähtävissä, että miehet pitivät niitä hieman naisia 
tärkeämpinä. Samalla kuitenkin aineistotyyppiä "ei lainkaan tärkeänä" pitävien miesten osuus oli 
naisia suurempi. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 34 % piti elektronisia aikakauslehtiä "erittäin 
tärkeänä" tai "melko tärkeänä". Ammattikorkeakoulujen vastaava luku on huomattavasti alhaisempi 
eli 18 %. Koulutusaloittaiset erot ovat myös selviä ja erityisesti on huomioitava elektronisten 
aikakauslehtien merkityksen vähäisyys prosessitekniikan opiskelijoiden keskuudessa. (ks. Kuvio 
37.)    
 
Muiden verkkodokumenttien osalta tarkastelussa ei ollut havaittavissa suuria sukupuolten välisiä 
eroja, joskin tätä aineistotyyppiä "ei lainkaan tärkeänä" pitävien naisten osuus oli hieman miehiä 
korkeampi. Tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien välillä erot ovat sen sijaan selkeät. 
Tiedekorkeakouluissa 55 % opiskelijoista pitää muita verkkodokumentteja "erittäin tärkeänä" tai 
"melko tärkeänä" vastaavan luvun ollessa ammattikorkeakouluissa ainoastaan 37 %. 
Aineistotyyppiä "ei lainkaan tärkeänä" pitävien osuus oli ammattikorkeakouluissa myös selvästi 
tiedekorkeakouluja korkeampi. Koulutusalakohtainen vertailu nosti esille sen, että informaatio-, 
sähkö- ja myös konetekniikan opiskelijoiden keskuudessa muita verkkodokumentteja pidetään 
tärkeämpinä kuin prosessi- ja rakennustekniikassa. (ks. Kuvio 38.) 
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Kuvio 36. Kirjoihin verrattavien verkkodokumenttien merkitys lähdeaineistona. 
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Kuvio 37. Elektronisten aikakauslehtien merkitys lähdeaineistona. 
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Kuvio 38. Muiden verkkodokumenttien merkitys lähdeaineistona. 
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Eri tahojen merkitys dokumenttien hankinnassa 
Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan korkeakoulun kirjaston, Internetin ja tietoverkkojen, työn 
ohjaajan, työn teettäjän sekä muiden tahojen tärkeyttä opinnäytetyön lähdeaineiston hankinnassa. 
Valittavana olivat vaihtoehdot "erittäin tärkeä", "melko tärkeä", ei kovin tärkeä", "ei lainkaan 
tärkeä" ja "ei osaa sanoa". Koko otos huomioiden 74 % opiskelijoista piti työnsä teettäjää "erittäin 
tärkeänä" tai "melko tärkeänä" tahona. Vastaava luku Internetin ja tietoverkkojen osalta oli 63 % ja 
korkeakoulujen kirjaston osalta 61 %. Opinnäytetyönsä ohjaajaa "erittäin tärkeänä" tai "melko 
tärkeänä" piti ainoastaan 37 % ja muita kanavia 28 % opiskelijoista. 
 

 
Kuvio 39. Korkeakoulun kirjaston merkitys lähdeaineiston hankinnassa. 
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Naiset näyttävät arvostavan korkeakoulunsa kirjastoa lähdeaineiston hankintapaikkana miehiä 
selvästi enemmän. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen väliset erot ovat melko vähäisiä. 
Koulutusaloittain kirjaston merkityksessä näyttää olevan puolestaan aika selviäkin eroja. 
Huomionarvoista on informaatiotekniikan opiskelijoiden muihin aloihin nähden selvästi alhaisempi 
osuus korkeakoulunsa kirjastoa "erittäin tärkeänä" pitävien ryhmässä. Samoin rakennustekniikan 
opiskelijoiden muita korkeampi osuus tässä ryhmässä.  (ks. Kuvio 39.) 
 

 
Kuvio 40. Internetin ja tietoverkkojen merkitys lähdeaineiston hankinnassa. 
 
Naiset näyttävät arvostavan Internetiä ja tietoverkkoja lähdeaineiston hankinnassa hieman miehiä 
enemmän. Silmiin pistävää on samalla se, että 25 % miehistä pitää tätä tahoa "ei kovin tärkeänä". 
Korkeakoulutyyppien välillä erot ovat selviä. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 48 % piti 
Internetiä ja tietoverkkoja "erittäin tärkeänä" vastaavan luvun ollessa ammattikorkeakouluissa 
ainoastaan 11 %. Ammattikorkeakouluissa niiden opiskelijoiden joukko, jotka pitävät Internetiä ja 
tietoverkkoja lähdeaineiston hankinnassa "ei lainkaan tärkeänä" on huomattavan suuri. 
Koulutusaloittaiset osoittautuivat myös selviksi. Huomio kiintyy siihen, että informaatiotekniikassa 
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Internetiä ja tietoverkkoja "erittäin tärkeänä" tai "melko tärkeinä" pitävien osuus on 92 % 
opiskelijoista. (ks. Kuvio 40.)   
 

 
 
Kuvio 41. Työn ohjaajan merkitys lähdeaineiston hankinnassa. 
 
Opinnäytetyön ohjaajan merkitys lähdeaineiston hankinnassa on miehille jonkin verran naisia 
suurempi. Naisista 31 % piti opinnäytetyönsä ohjaajaa "ei lainkaan tärkeänä", kun vastaava luku 
miesten keskuudessa oli ainoastaan 16 %. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen väliset erot ovat tässä 
mielessä melko vähäisiä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista 24 % piti työn ohjaajan merkitystä 
"erittäin tärkeänä", kun tiedekorkeakouluissa vastaava luku oli vain 13 %. Koulutusaloittaisessa 
vertailussa huomion arvoista on sähkötekniikan opiskelijoiden muihin aloihin nähden suuri osuus 
työn ohjaajaa lähdeaineiston hankinnassa "erittäin tärkeänä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 41.) 
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Kuvio 42. Työn teettäjän merkitys lähdeaineiston hankinnassa. 
 
Työn teettäjällä näyttäisi olevan enemmän merkitystä lähteiden hankinnassa miehille kuin naisille. 
Miehistä 42 % piti kyseistä seikkaa "erittäin tärkeänä", kun tätä mieltä naisista oli vain 23 %. Tiede- 
ja ammattikorkeakoulujen väliset erot olivat tältä osin vähäiset. Koulutusaloittaisessa vertailussa 
merkille pantavaa on rakennustekniikan opiskelijoiden muihin aloihin nähden selvästi korkeampi 
osuus työn teettäjää "erittäin tärkeänä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 42.) 
 
Muiden kanavien merkitys lähdeaineiston hankinnassa osoittautui vähäiseksi. Niiden opiskelijoiden 
joukko, jotka eivät osanneet arvioida kyseisen ryhmän merkitystä omalta kohdaltaan oli 
huomattavan suuri. Tässä yhteydessä ei tähän paneuduta tarkemmin. 
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"tavoitettavuus", "asiasisältö", "monipuolisuus", "luotettavuus", "ajantasaisuus", "kieli" tai "jokin 
muu ominaisuus". 
 
Koko otos huomioiden 94 % opiskelijoista mainitsi painetun dokumentin "asiasisällön" kolmen 
tärkeimmän valintaperusteen joukossa, vastaavasti 72 % arvosti "luotettavuutta" ja 54 % 
"ajantasaisuutta". Muut painettujen dokumenttien ominaisuudet saivat vain vähäistä kannatusta. 
 
Painetun dokumentin "asiasisällön" osalta tarkastelu osoitti, että miehet pitävät tätä ominaisuutta 
hieman naisia tärkeämpänä. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen välillä on myös eroja. 
Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 80 % piti "asiasisältöä" painetun dokumentin "tärkeimpänä" 
ominaisuutena valintaa tehtäessä, kun vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli 55 %. 
Koulutusalakohtaiset erot osoittautuivat melko vähäisiksi. Huomionarvoista on rakennustekniikan 
opiskelijoiden muihin nähden suurempi osuus painetun dokumentin "asiasisältöä" "ei lainkaan 
tärkeänä" pitävien ryhmässä. (ks. Kuvio 43.) 
 
"Luotettavuus" on painettujen dokumenttien valintaperusteena yhtä merkittävä molemmille 
sukupuolille. Sen sijaan korkeakoulutyyppien välinen vertailu osoitti, että tiedekorkeakoulujen 
opiskelijat painottavat painetun dokumentin "luotettavuutta" valintaperusteena selvästi 
ammattikorkeakouluopiskelijoita enemmän. Koulutusalakohtaisessa vertailussa huomio kiinnittyy 
siihen, että prosessitekniikan opiskelijat näyttävät pitävän painetun dokumentin "luotettavuutta" 
vähemmän tärkeänä kuin muiden alojen opiskelijat. (ks. Kuvio 44.) 
 
Painetun dokumentin "ajantasaisuus" on merkittävämpi naisille kuin miehille. Merkille pantavaa on 
lisäksi se, että 51 % miehistä pitää tätä ominaisuutta "ei lainkaan tärkeänä". Lähteeksi valittavan 
dokumentin "ajantasaisuudella" näyttää olevan enemmän merkitystä tiede- kuin 
ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Niiden osuus, jotka pitävät ominaisuutta "ei lainkaan 
tärkeänä" on ammattikorkeakouluissa suuri eli 50 %. Koulutusaloittaiset erot ovat vähäisiä, joskin 
rakennustekniikan opiskelijoiden keskuudessa "ajantasaisuuden" arvostus näyttää olevan muita 
hieman alhaisempi. (ks. Kuvio 45.) 
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Kuvio 43.  Asiasisällön merkitys painetun dokumentin valinnassa. 
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Kuvio 44. Luotettavuuden merkitys painetun dokumentin valinnassa. 
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Kuvio 45. Ajantasaisuuden merkitys painetun dokumentin valinnassa. 
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Valintaperusteet elektronisten dokumenttien valinnassa 
Opiskelijoita pyydettiin nimeämään myös kolme tärkeintä elektronisen dokumentin ominaisuutta 
joita he painottivat valitessaan lähteitä työtänsä varten. Valittavat elektronisen dokumentin 
ominaisuudet olivat "tavoitettavuus", "asiasisältö", "monipuolisuus", "luotettavuus", 
"ajantasaisuus", "kieli" tai "jokin muu ominaisuus". 
 
Kaikki vastanneet huomioiden 50 % opiskelijoista, eli selvästi vähemmän kuin painettujen 
dokumenttien yhteydessä, mainitsi elektronisen dokumentin "asiasisällön" kolmen tärkeimmän 
valintaperusteen joukossa. Vastaavasti 15 % arvosti "tavoitettavuutta" ja 13 % "ajantasaisuutta". 
Painetuista dokumenteista poiketen "luotettavuus" jäi neljännelle sijalle saaden 10 % kannatuksen. 
Muut elektronisten dokumenttien ominaisuudet saivat vain vähäistä kannatusta. 
 
Elektronisen dokumentin "asiasisältö" näyttää olevan lähes yhtä tärkeä valintaan vaikuttava 
ominaisuus sekä naisille että miehille. Huomion arvoista on se, että ominaisuutta "ei lainkaan 
tärkeänä" pitävien osuus on molempien sukupuolten osalta selvästi suurempi kuin painettujen 
dokumenttien kohdalla. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 58 % piti "asiasisältöä" "tärkeimpänä", 
kun vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli vain 34 %. Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että 
dokumentin "asiasisällön" tärkeyttä painotetaan enemmän informaatio- ja sähkötekniikassa kuin 
kone-, prosessi- ja rakennustekniikassa. (ks. Kuvio 46.) 
 
Elektronisen dokumentin valintaan vaikuttavana tekijänä "tavoitettavuus" näyttää olevan miehille 
tärkeämpi kuin naisille, joskin ero ovat hyvin pieni. Ammattikorkeakouluissa  ominaisuutta 
"tärkeimpänä" pitävien opiskelijoiden joukko on hieman suurempi kuin tiedekorkeakouluissa. Jos 
tarkastellaan elektronisia dokumentteja "tärkeimpänä" tai "toiseksi tärkeimpänä" pitäviä 
opiskelijoita yhtenä joukkona ei korkeakoulutyyppien välisiä eroja ole havaittavissa. 
Koulutusaloittainen vertailu osoittaa sen, että "tavoitettavuutta" arvostetaan eniten sähkötekniikan 
opiskelijoiden keskuudessa. (ks. Kuvio 47.) 
 
Valintaperusteena "ajantasaisuus" on naisille huomattavasti miehiä tärkeämpi ominaisuus. Huomio 
kiinnittyy siihen, että enemmistö miehistä eli 51 % pitää ominaisuutta "ei lainkaan tärkeänä"  
vastaavan luvun naisten kohdalla ollessa ainoastaan 32 %. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen väliset 
erot osoittautuivat "ajantasaisuutta" tarkasteltaessa selviksi. Ominaisuus näyttää olevan paljon 
keskeisempi tiedekorkeakouluissa opiskeleville. Koulutusaloittaisessa vertailussa ei ole nähtävissä 
suuria eroja. (ks. Kuvio 48.) 
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Kuvio 46. Asiasisällön merkitys elektronisen dokumentin valinnassa. 
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Kuvio 47. Tavoitettavuuden merkitys elektronisen dokumentin valinnassa. 
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Kuvio 48. Ajantasaisuuden merkitys elektronisen dokumentin valinnassa. 
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Dokumenttien löytyminen korkeakoulukirjastoista  
Korkeakoulun kirjasto on luonteva paikka opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle hankkia työssä 
tarvittavaa lähdemateriaalia. Opiskelijoita pyydettiin nimeämään kolme helpointa tapaa löytää 
dokumentteja kirjastosta. Valintavaihtoehdot olivat kirjaston "näyttöluettelo", "CD-ROM-
tietokannat", "muut tietokannat", "monografiakokoelmat", "aikakauslehtikokoelmat", "elektroniset 
FinElib-aineistot" ja "muut mahdollisuudet". 
 
Kaikki vastanneet huomioiden 59 % opiskelijoista mainitsi "monografiakokoelmat" kolmen 
helpoimman tavan joukossa, vastaavasti 45 % arvosti kirjaston "näyttöluetteloa" ja  41 % 
"aikakauslehtikokoelmia". Muut aineiston hakuun tarkoitetut palvelut saivat vain vähän kannatusta. 
Huomion arvoista on lisäksi se, että "elektronisia FinElib-aineistoja" piti merkityksettömänä 90 % 
opiskelijoista. 
 
Naiset ja miehet näyttävät löytävän dokumentteja samalla tavoin kirjaston 
"monografiakokoelmista" eikä sukupuolten välisiä eroja ole nähtävissä myöskään 
"monografiakokoelmia" merkityksettömänä pitävien määrässä. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen 
välillä on nähtävissä selvempiä eroja. Ammattikorkeakouluissa opiskelevista vain 32 % piti 
"monografiakokoelmia" merkityksettömänä, kun vastaava luku tiedekorkeakouluissa oli selvästi 
korkeampi eli 46 %. Koulutusalakohtaisessa vertailussa huomio kiinnittyy siihen, että sähkö- ja 
prosessitekniikan opiskelijat näyttävät löytävän sopivia dokumentteja kirjaston 
"monografiakokoelmista" muiden alojen opiskelijoita heikommin. (ks. Kuvio 49.) 
 
Dokumenttien löytäminen kirjaston "näyttöluettelosta" näyttää onnistuvan yhtä helposti naisille ja 
miehille. Sen sijaan korkeakoulutyyppien välinen vertailu osoitti, että opiskelijat löytävät 
dokumentteja "näyttöluettelosta" jonkin verran helpommin tiede- kuin ammattikorkeakouluissa. 
Koulutusaloittaisessa vertailussa huomion arvoista on prosessitekniikan opiskelijoiden muihin 
nähden selvästi suurempi osuus kirjaston "aineistoluetteloa" merkityksettömänä pitävien ryhmässä. 
(ks. Kuvio 50.) 
 
Dokumenttien löytyminen "aikakauslehtikokoelmista" osoittautui olevan naisille selvästi miehiä 
helpompaa. Naisopiskelijoista 72 % mainitsi "aikakauslehtikokoelmat" kolmen helpoimman tavan 
joukossa, kun vastaava luku miesopiskelijoiden osalta oli ainoastaan 32 %. Korkeakoulutyyppien 
välinen vertailu osoitti, että dokumenttien löytyminen "aikakauslehtikokoelmista" koetaan hieman 
helpommaksi tiede- kuin ammattikorkeakouluissa. Koulutusaloittaisessa vertailussa on merkille 
pantavaa "aikakauslehtikokoelmien" vähämerkityksellisyys sähkötekniikan opiskelijoille. (ks. 
Kuvio 51.) 
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Kuvio 49. Dokumenttien löytyminen kirjaston monografiakokoelmista. 
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Kuvio 50. Dokumenttien löytyminen kirjaston näyttöluettelosta. 
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Kuvio 51. Dokumenttien löytyminen kirjaston aikakauslehtikokoelmista. 

Yhteenvetoa 
• Tärkein opinnäytetyön lähteeksi soveltuva painettu dokumentti on monografia. 

Aikakauslehti sijoittuu tässä vertailussa vasta kolmannelle sijalle muiden painettujen 
julkaisujen jälkeen. Vastaavasti tärkein elektroninen dokumentti on muu verkkojulkaisu, 
elektronisen aikakauslehden sijoittuessa toiselle sijalle ennen kirjoihin verrattavia 
verkkojulkaisuja. 

• Sukupuolten välinen vertailu osoitti, että naiset pitävät monografioita, aikakauslehtiä ja 
muuta painettua aineistoa tärkeämpinä kuin miehet. Miehet puolestaan pitävät elektronisia 
aikakauslehtiä tärkeämpinä kuin naiset. Muiden elektronisten aineistotyyppien osalta ei 
eroja havaittu. 

• Korkeakoulujen välisessä vertailussa havaittiin, että tiedekorkeakouluissa opiskelevat 
pitävät sekä painettuja että elektronisia aikakauslehtiä selvästi tärkeämpinä kuin 
ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Muiden painettujen dokumenttityyppien osalta suuria 
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eroja ei havaittu. Muut verkkodokumentit koettiin tärkeämmiksi tiedekorkeakouluissa ja 
kirjoihin verrattavat verkkojulkaisut puolestaan ammattikorkeakouluissa. 

• Koulutusaloittaisessa vertailussa selvisi, että rakennustekniikan opiskelijat pitävät 
monografioita ja muuta painettua aineistoa muita tärkeämpinä. Prosessitekniikassa 
arvostetaan painettuja aikakauslehtiä muita koulutusaloja enemmän, mutta elektronisia 
aikakauslehtiä ja kirjoihin verrattavia verkkojulkaisuja muita vähemmän. Informaatio- ja 
sähkötekniikan opiskelijat näyttävät kokonaisuutena arvostavan elektronisia dokumentteja 
korkeammalle kun muiden koulutusalojen opiskelijat. 

• Tärkein taho dokumenttien hankinnassa on opinnäytetyön teettäjä, joka on usein yritys. 
Internet ja tietoverkot sijoittuvat tässä vertailussa toiselle sijalle ja korkeakoulujen kirjastot 
niukasti kolmanneksi. Työn ohjaajan merkitys osoittautui tässä suhteessa vähäiseksi. 

• Sukupuolten välinen vertailu osoitti, että naiset arvostavat dokumenttien hankinnassa työn 
teettäjää ja korkeakoulujen kirjastoja miehiä enemmän. Samoin naiset pitävät Internetiä ja 
tietoverkkoja tässä mielessä tärkeämpinä kuin miehet. Miehet puolestaan arvostavat 
opinnäytetyön ohjaajaa enemmän kuin naiset. 

• Korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa ei havaittu dokumenttien hankintaan liittyviä 
eroja työn teettäjän eikä kirjastojen tärkeyden osalta. Internetiä ja tietoverkkoja 
tiedekorkeakoulujen opiskelijat pitävät tässä mielessä selvästi tärkeämpinä kuin 
ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Ammattikorkeakouluissa työn ohjaajan merkitys 
osoittautui dokumenttien hankinnan suhteen hieman tiedekorkeakouluja suuremmaksi. 

• Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että informaatiotekniikan opiskelijat eivät pidä 
korkeakoulujen kirjastoja tärkeinä dokumenttien hankintapaikkoina ja rakennustekniikan 
opiskelijat taas pitävät. Internet ja tietoverkot ovat tässä mielessä tärkein ja lähes ainoa 
kanava informaatiotekniikassa. Työn ohjaajan merkitys dokumenttien hankinnassa on 
suurinta sähkö- ja rakennustekniikassa. 

• Kolme tärkeintä painetun dokumentin valintaperustetta ovat asiasisältö, luotettavuus ja 
ajantasaisuus. Vastaavasti elektronisen dokumentin kolme tärkeintä valintaperustetta ovat 
asiasisältö, tavoitettavuus ja ajantasaisuus. Asiasisällön painoarvo jäi elektronisten 
dokumenttien osalta huomattavasti vähäisemmäksi kuin painettujen dokumenttien 
tapauksessa. Huomionarvoista on dokumentin tavoitettavuuden ennakoitua vähäisempi 
merkitys. 

• Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin miesten arvostavan painetun dokumentin 
asiasisältöä naisia enemmän. Elektronisten dokumenttien osalta ei vastaavaa havaittu. 
Painetun dokumentin luotettavuus osoittautui molemmille yhtä tärkeäksi ominaisuudeksi. 
Elektronisen dokumentin tavoitettavuus oli miehille tärkeämpi.  Naiset arvostivat sekä 
painetun että elektronisen dokumentin ajantasaisuutta miehiä enemmän. 

• Korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa selvisi, että painetun dokumentin asiasisältöä, 
luotettavuutta ja ajantasaisuutta pidetään tärkeämpänä tiede- kuin ammattikorkeakouluissa 
opiskelevien keskuudessa. Sama pätee elektronisten dokumenttien suhteen asiasisällön ja 
ajantasaisuuden osalta. Elektronisten dokumenttien tavoitettavuus sen sijaan näyttää olevan 
tärkeämpi ominaisuus ammatti- kuin tiedekorkeakoulujen opiskelijoille. 

• Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että rakennustekniikassa arvostetaan valintaperusteena 
muita koulutusaloja vähemmän painetun dokumentin ajantasaisuutta ja puolestaan enemmän 
asiasisältöä. Prosessitekniikassa tärkeäksi ominaisuudeksi tässä mielessä nousi painetun 
dokumentin luotettavuus.  

• Elektronisten dokumenttien asiasisältö on tärkeä ominaisuus informaatio- ja sähkötekniikan 
opiskelijoille. Elektronisen dokumentin tavoitettavuus korostui valintaperusteena 
sähkötekniikan opiskelijoiden keskuudessa. 
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• Parhaiten opinnäytetyön lähteeksi soveltuvia dokumentteja löydetään korkeakoulujen 
kirjastojen monografiakokoelmista, näyttöluettelosta ja aikakauslehtikokoelmista. 
Elektronisten FinElib-aineistojen merkitys tässä mielessä on erittäin vähäistä. 

• Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin, että dokumenttien löytyminen on naisille 
aikakauslehtikokoelmista helpompaa kuin miehille. Monografiakokoelmien ja 
näyttöluettelon osalta ei eroja havaittu. 

• Korkeakoulutyyppien välinen vertailu osoitti ammattikorkeakouluissa opiskelevien pitävän 
monografiakokoelmia tiedekorkeakouluopiskelijoita tärkeämpänä dokumenttien löytymisen 
kannalta. Näyttöluettelot ja aikakauslehtikokoelmat olivat näin arvioiden taas enemmän 
tiedekorkeakouluissa opiskelevien mieleen. 

• Koulutusaloittaisessa vertailussa havaittiin, että prosessitekniikan opiskelijoille 
monografiakokoelmat ja aineistoluettelo merkitsevät dokumenttien löytymisen suhteen 
vähemmän kuin muilla aloilla opiskeleville. Sähkötekniikkaa opiskelevien keskuudessa sekä 
monografia- että aikakauslehtikokoelmien merkitys tässä mielessä oli muihin aloihin 
verrattuna vähäinen. 

 

11.2. Elektronisten lehtien yleinen tuntemus  

Opiskelijoiden tietämys elektronisista lehdistä voi vaihdella paljon. Käytön yleistymisen kannalta 
on tärkeätä lisätä yleistä tietämystä niistä. Kasvava tieto vaikuttaa tutkijoiden, opetushenkilöstön 
sekä opiskelijoiden elektronisia lehtiä kohtaan tuntemiin asenteisiin. Asenteet ovat monessa 
mielessä keskeisessä roolissa tutkijayhteisöissä, kun ajatellaan esimerkiksi lähdeaineistojen valintaa 
ja vaikka tieteellisten aineistojen julkaisemista.  

Elektronisia lehtiä tunnetuksi tekevät tahot  
Opiskelijat voivat saada elektronisia lehtiä käsittelevää informaatiota monista lähteistä. Tavoittaako 
saatavilla oleva informaatio käyttäjän riippuu hänen omista lukutottumuksistaan, 
tiedonhankintatavoistaan ja aktiivisuudesta perehtyä uusiin asioihin. Opiskelijoita pyydettiin 
nimeämään kolme tärkeintä elektronisia lehtiä tunnetuksi tekevää tahoa. Valintavaihtoehdot olivat 
"kirjasto", "opiskelijatoveri", "opettaja", "painettu lehti", "Internet" ja "muu taho". 
 
Kaikki vastanneet huomioiden 61 % opiskelijoista mainitsi "Internetin" kolmen tärkeimmän tahon 
joukossa, vastaavasti 50 % kannatti "kirjastoa" ja 31 % "opiskelijatoveria". Muiden elektronisia 
lehtiä tunnetuksi tekevien tahojen kannatus oli vähäistä. Sanallisissa palautteissa Internetin ja 
kirjastojen keskeinen merkitys ilmeni mm. seuraavasti: 

"…löysin e-lehdet, kun etsin tietoa netissä työtäni varten" , ".törmäsin niihin sattumalta surffaillessani 
webissä"…kuulin niistä ekan kerran kirjastokäytönkurssilla", "tietoa tuli TTKK:n kurssilla  kirjallisuusselvitys 
tutkimusmenetelmänä" 

Miehet näyttävät arvostavan Internetiä elektronisia lehtiä koskevan tiedon saamisessa naisia 
enemmän. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 65 % sijoitti Internetin kolmen tärkeimmän tahon 
joukkoon, kun ammattikorkeakouluissa näin menetteli ainoastaan 50 %. Koulutusaloittaisessa 
vertailussa huomio kiinnittyy informaatiotekniikan opiskelijoiden selvästi muita aloja suurempaan 
osuuteen Internetiä tärkeänä pitävien osalta. Silmiin pistävää on myös prosessitekniikan 
opiskelijoiden samassa mielessä vähäinen osuus. (ks. Kuvio 52.)    
 
Kirjaston tai kirjastonhoitajan merkitys elektronisia lehtiä koskevan tiedon välittäjänä on miehille 
hieman naisia tärkeämpi. Tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien välisessä vertailussa erot 
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ovat selvemmät. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista vain 41 % nimesi kirjaston kolmen tärkeimmän 
tietoa levittävän tahon joukkoon, kun ammattikorkeakouluissa vastaava luku oli selvästi suurempi 
eli 66 %. Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että kirjaston merkitys elektronisia lehtiä koskevan 
tiedon välittäjänä on suurin konetekniikan ja vähäisin informaatiotekniikan opiskelijoille. (ks. 
Kuvio 53.) 
 
 
Opiskelijatoverin tai ystävä merkityksessä ei suuria naisten ja miesten välisiä eroja havaittu. Tiede- 
ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien väliset erot olivat samaten vähäisiä. Koulutusaloittain erot 
olivat selvempiä. Prosessitekniikan opiskelijoista vain16 % sijoitti opiskelijatoverin kolmen 
tärkeimmän elektronisista lehdistä tietoa jakavan tahon joukkoon, kun informaatiotekniikassa 
sentään 38 % oli tätä mieltä. (ks. Kuvio 54.) 
 

 
 
 
Kuvio 52. Internetin merkitys elektronisten lehtien tunnetuksi tekemisessä. 
 

Internet

29% 30%

13%

28%

8% 5%

50%
37%

Nainen Mies

n=112

33%

24%
28%

18%

4% 8%

34%

50%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

31% 33%
25% 26% 32%

46%

11%
21%

8% 10% 5% 0% 5%
15%

43% 45%

63%

42%

14%
25%

Informaatio Sähkö Kone Prosessi Rakennus

Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Merkityksetön



 112

 
 
 
 
 

 
 
 
Kuvio 53. Kirjaston merkitys elektronisten lehtien tunnetuksi tekemisessä. 
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Kuvio 54. Opiskelijatoverin merkitys elektronisten lehtien tunnetuksi tekemisessä. 
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Yleiset käsitykset elektronisista lehdistä 
Yleiset käsitykset elektronisten lehtien ominaisuuksista, saatavuudesta ja tarpeellisuudesta 
tulevaisuudessa vaihtelevat. Elektronisen lehden tuleva kehitys riippuu oleellisesti niiden 
saavuttamasta käyttäjien hyväksynnästä. Opiskelijoiden elektronisia lehtiä koskevien yleisten 
käsitysten selville saamiseksi heille esitettiin seuraavat väittämät: 
 

• Elektronisen lehden sisältö on yhtenevä samannimisen painetun lehden kanssa (väite 1). 
• Painettu lehti on yleensä saatavissa myös elektronisena lehtenä (väite 2). 
• Elektroniset lehdet syrjäyttävät painetut lehdet muutamassa vuodessa (väite 3). 
• Kirjastot voivat lopettaa painettujen lehtien tilaukset ja keskittyä elektronisiin lehtiin (väite 

4). 
   
Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat huomioiden "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa 
mieltä" ensimmäisestä väitteestä oli 65 %, toisesta väitteestä 24 %, kolmannesta väitteestä 22 % ja 
neljännestä väitteestä 13 %.    
  
Naisten usko väitteen "elektronisen lehden sisältö on yhtenevä samannimisen painetun lehden 
kanssa" todenperäisyyteen osoittautui selvästi miehiä vahvemmaksi. Tiedekorkeakouluissa 
opiskelevien keskuudessa usko väitteen pitävyyteen oli huomattavasti korkeampi kuin 
ammattikorkeakouluissa. Koulutusaloittainen vertailu nosti esiin sen, että kone-, prosessi- ja 
rakennustekniikan opiskelijat näyttävät suhteutuvan väitteen paikkansa pitävyyteen huomattavasti 
kriittisemmin kuin informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijat. (ks. Kuvio 55.)  
 
Väitteen "painettu lehti on yleensä saatavissa myös elektronisena lehtenä" todenperäisyyteen uskoo 
naisista hieman useampi kuin miehistä. Korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa ei suuri eroja 
tässä mielessä havaittu. Silmiinpistävää oli asiasta epävarmoja olevien suurempi osuus 
ammattikorkeakouluissa. Koulusalakohtaisessa vertailussa huomio kiinnittyy väitettä totena 
pitävien opiskelijoiden lievästi muita aloja vähäisempään määrään prosessi- ja rakennustekniikassa. 
Samoin huomion arvoista on asiaan kantaa ottamattomien selvästi muita suurempi osuus 
sähkötekniikassa. (ks. Kuvio 56.) 
 
Mielipiteet väitteen "elektroniset lehdet syrjäyttävät painetut lehdet muutamassa vuodessa" 
todenperäisyydestä vaihtelivat selvästi. Naisista 73 % oli "jokseenkin eri mieltä" tai täysin eri 
mieltä" tästä asiasta miesten vastaavan luvun ollessa alhaisempi eli 64 %. Tiedekorkeakouluissa 
opiskelevat epäilevät väitteen oikeellisuutta ammattikorkeakouluopiskelijoita enemmän. 
Koulutusaloista informaatiotekniikan opiskelijat uskovat väitteen oikeellisuuteen huomattavasti 
muiden alojen opiskelijoita enemmän. (ks. Kuvio 57.) 
 
 
Naiset vastustavat väitettä "kirjastot voivat lopettaa painettujen lehtien tilaukset ja keskittyä 
elektronisiin lehtiin" hieman miehiä voimallisemmin. Molemmista sukupuolista selvä enemmistö 
vastustaa väitteessä uumoiltua kehitystä. Tiedekorkeakouluissa väitteessä esitettyä kehityskulkua 
vastustavien määrä näyttää oleva hieman ammattikorkeakouluja korkeampi. Informaatiotekniikan 
opiskelijat näyttäisivät hyväksyvän esitetyn väitteen hieman muita paremmin. (ks. Kuvio 58.) 
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Kuvio 55. Elektronisten lehtien sisällöllinen vastaavuus painettuihin lehtiin nähden. 
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Kuvio 56. Elektronisten lehtien saatavuus painettuihin lehtiin nähden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väite 2: Painettu lehti on yleensä saatavissa
 myös elektronisena lehtenä
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Kuvio 57. Elektronisten lehtien tuleva kehitys painettuihin lehtiin nähden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väite 3: Elektroniset lehdet syrjäyttävät painetut lehdet 
muutamassa vuodessa
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Kuvio 58. Painettujen lehtien hankintatarve kirjastoihin tulevaisuudessa. 

Väite 4: Kirjastot voivat lopettaa painettujen lehtien tilaukset
 ja keskittyä elektronisiin lehtiin
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Oman alan elektroniset lehdet    
Oman koulutusalan elektronisten aikakauslehtien tuntemus on opiskelijan kannalta keskeistä. 
Opiskelijoiden tiedoissa voi olla tässä mielessä suurta vaihtelua. Käytön yleistymistä ajatellen on 
tärkeätä lisätä opiskelijoiden tietämystä oman alan lehdistä. 
 
Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan FinElibin avulla käytettävien sekä Internetistä löytyvien 
elektronisten lehtien tärkeyttä oman koulutusalan tarpeiden näkökulmasta. Valintavaihtoehdot 
olivat "erittäin tärkeä", "melko tärkeä", ei kovin tärkeä", "ei lainkaan tärkeä", "vaikea sanoa" ja "ei 
tunne palvelua". 
 
Kaikki vastanneet huomioiden FinElibin elektronisia lehtiä välittävien palveluiden merkitys 
osoittautui vähäiseksi. Niitä "erittäin tärkeänä" tai "melko tärkeänä" pitävien osuudet vaihtelivat 
palvelusta riippuen 4 %:sta 22 %:iin. Selvästi tärkein FinElibin palvelu näin arvioituna oli 
IEEE/IEE Electronic Library. Muiden verkosta tai Internetistä löytyvien elektronisia lehtiä 
sisältävien palveluiden merkitys osoittautui selvästi suuremmaksi. Opiskelijoista 38 % piti niitä  
"erittäin tärkeänä" tai "melko tärkeänä". 
 
Nais- ja miesopiskelijat näyttävät tuntevan FinElibin elektronisia lehtiä välittäviä palveluita kautta 
linjan yhtä huonosti. Ebsco Academic Search Elite ja Springer LINK näyttävät olevan naisille 
hieman tärkeämpiä ja IEEE/IEE Electronic Library puolestaan miehille. Muiden verkosta tai 
Internetistä löytyvien elektronisia lehtiä sisältävien palveluiden tuntemisessa erot sukupuolten 
välillä ovat olemattomia. Naiset pitävät niitä kuitenkin selvästi miehiä tärkeämpinä. (ks. Kuvio 59.) 
    
Tiedekorkeakouluissa opiskelevat tuntevat joiltakin osin FinElibin tarjontaa paremmin kuin 
ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Tiedekorkeakoulujen opiskelijat pitävät niitä myös selvästi 
tärkeämpiä. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 30 % piti IEEE/IEE Electronic Librarya "erittäin 
tärkeänä" tai "melko tärkeänä" vastaavan luvun ollessa ammattikorkeakouluissa vain 8 %. 
Tiedekorkeakoulujen opiskelijat pitävät myös muita verkosta tai Internetistä löytyviä elektronisia 
lehtiä tärkeämpinä kuin ammattikorkeakoulujen opiskelijat. (ks. Kuvio 60.) 
 
Koulutusaloittaisessa vertailussa voi nähdä, että prosessi- ja rakennustekniikkaa opiskelevat 
tuntevat FinElibin elektronisia lehtiä välittäviä palveluita muita aloja huonommin. Huomionarvoista 
on kuitenkin se, että millään koulutusalalla tuntemus ei ole suurta. Ainoastaan IEEE/IEE Electronic 
Library tunnetaan kohtuullisesti informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijoiden keskuudessa ja he 
pitävät sitä muita palveluita selvästi tärkeämpänä. Informaatiotekniikan opiskelijat tuntevat 
paremmin ja pitävät muita verkosta tai Internetistä löytyviä elektronisia lehtiä selvästi tärkeämpinä 
kuin muilla aloilla opiskelevat. (ks. Kuvio 61a. ja Kuvio 61b.) 
 
 
 
 
 



 120

 

 
 
 
Kuvio 59. Eräiden FinElib-palveluiden ja verkosta / Internetistä löytyvien elektronisten lehtien 
tuntemus nais- ja miesopiskelijoiden keskuudessa. 
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Kuvio 60. Eräiden FinELib-palveluiden ja verkosta / Internetistä löytyvien elektronisten lehtien 
tuntemus tiede- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. 
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Kuvio 61a. Eräiden FinELib-palveluiden ja verkosta / Internetistä löytyvien elektronisten lehtien 
tuntemus eri koulutusalojen opiskelijoiden keskuudessa. 
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Kuvio 61b. Eräiden FinELib-palveluiden ja verkosta / Internetistä löytyvien elektronisten lehtien 
tuntemus eri koulutusalojen opiskelijoiden keskuudessa. 
 
Lisäksi opiskelijoita pyydettiin arvioimaan oma sekä opinnäytetyön ohjaajan  FinElib-aineistojen  
tuntemus esittämällä heille seuraavat väittämät: 

• Tunnen mielestäni korkeakoulun kirjaston tarjoamat FinElibin tekniikan alan elektroniset 
lehdet hyvin (väite 5). 

• Työni ohjaaja tuntee mielestäni korkeakoulun kirjaston tarjoamat FinElibin tekniikan alan 
elektroniset lehdet hyvin (väite 6). 
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Naisten usko väitteen "tunnen mielestäni korkeakoulun kirjaston tarjoamat FinElibin tekniikan alan 
elektroniset lehdet hyvin" oikeellisuuteen on lievästi miehiä suurempi. Korkeakoulutyyppien 
välinen vertailu osoitti, että tiedekorkeakoulujen opiskelijat uskovat väitteen esittämässä mielessä 
itseensä ammattikorkeakouluopiskelijoita paremmin. Koulutusalojen suhteen huomio kiinnittyy 
rakennustekniikan opiskelijoiden osalta väitteestä "jokseenkin eri mieltä" tai "täysin eri mieltä" 
olevien suureen joukkoon. (ks. Kuvio 62.) 
 

 
Kuvio 62. Opiskelijan arvio omasta FinElib-palveluiden tuntemuksesta. 

Väite 5: Tunnen mielestäni korkeakoulun kirjaston tarjoamat 
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Sekä nais- että miesopiskelijat ovat melko yksimielisesti "jokseenkin eri mieltä" tai "täysin eri 
mieltä" väitteen "työni ohjaaja tuntee mielestäni korkeakoulun kirjaston tarjoamat FinElibin 
tekniikan alan elektroniset lehdet hyvin" oikeellisuudesta, joskin asiaan kantaa ottamattomien osuus 
on suuri. Korkeakoulujen välisessä vertailussa eroja ei ole nähtävissä. Koulutusaloittain 
opiskelijoiden luottamus väitteen esittämässä mielessä työn ohjaajaan on sähkötekniikassa hieman 
muita korkeampi. (ks. Kuvio 63.) 
 
 

 
 
Kuvio 63. Opiskelijan arvio opinnäytetyön ohjaajan FinElib-palveluiden tuntemuksesta. 

Väite 6: Työni ohjaaja tuntee mielestäni korkeakoulun kirjaston 
tarjoamat FinElibin tekniikan alan elektroniset lehdet hyvin
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Yhteenvetoa 
• Tärkein elektronisia lehtiä koskevaa informaatiota levittävä taho on Internet, mutta lähes 

yhtä merkittävänä voidaan pitää kirjastoa. Kolmanneksi tässä vertailussa sijoittuvat 
opiskelijatoverit. 

• Miehet pitävät Internetiä sekä kirjastoa naisia tärkeämpänä elektronisia lehtiä koskevan 
informaation välityksessä ja samoin tiedekorkeakoulujen opiskelijat 
ammattikorkeakouluissa opiskeleviin nähden. Koulutusaloittain Internet on tärkein 
informaatiotekniikassa ja  vähiten tärkein prosessitekniikassa. Kirjasto on vastaavasti tärkein 
konetekniikassa ja vähiten tärkein informaatiotekniikassa. 

• Vastanneista 65 % uskoo, että lehden painettu ja elektroninen versio ovat sisällöllisesti 
yhdenmukaisia. Naiset, tiedekorkeakouluissa opiskelevat sekä informaatio- ja 
sähkötekniikan opiskelijat ovat eniten tätä mieltä. 

• Vastanneista 24 % uskoo, että painetusta lehdestä on yleensä saatavissa myös elektroninen 
versio. Naiset uskovat tähän miehiä enemmän ja eniten epäilijöitä on 
ammattikorkeakouluissa ja prosessi- sekä rakennustekniikan opiskelijoissa. 

• Vastanneista vain 22 % uskoo, että elektroniset lehdet syrjäyttävät painetut lehdet 
muutamassa vuodessa. Miehet uskovat tähän naisia enemmän ja samoin 
ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Koulutusaloista usko asiaan on suurinta 
informaatiotekniikassa.   

• Vastanneista ainoastaan 13 % on sitä mieltä, että kirjastot voivat lopettaa painettujen lehtien 
tilaukset elektronisten kustannuksella. Sukupuolten välillä ei havaittu eroja, mutta tätä 
kehityskulkua vastustettiin hieman enemmän tiedekorkeakouluissa. Informaatiotekniikan 
opiskelijat kannattivat asiaa eniten. 

• Palvelusta riippuen vain 4-22 % opiskelijoista piti FinElib-aineistoja tärkeinä, kun samalla 
muita verkosta tai Internetistä löytyviä elektronisia lehtiä piti tärkeinä 38 %. FinElib-
palveluiden tuntemisessa ei sukupuolten välisiä eroja havaittu. Sen sijaan 
tiedekorkeakouluissa ne ja myös muut verkkolehdet tunnetaan ammattikorkeakouluja 
paremmin. Parhaiten tunnettu ja tärkein FinElib-palvelu on IEEE/IEE Electronic Library. 
Vähiten kaikkia mahdollisuuksia tuntevat prosessi- ja eniten informaatiotekniikan 
opiskelijat. 

• Omaa käsitystä FinElib-aineistojen tuntemisesta kysyttäessä naiset ja 
tiedekorkeakouluopiskelijat uskovat parhaiten omiin kykyihinsä. Vähiten itseensä tässä 
mielessä luottavat rakennustekniikan opiskelijat. 

• Opiskelijat arvioivat opinnäytetyön ohjaajien FinElib-aineistojen tuntemuksen huonoksi, 
joskin asiaan kantaa ottamattomien määrä on suuri. 
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11.3. Elektronisten lehtien arvostus lähdekirjallisuutena 

Elektronisen lehden arvostus on avain asemassa sen käytölle. Opiskelijoiden ja myös 
korkeakouluyhteisön asenteet vaikuttavat niiden käyttöön lähdekirjallisuutena. Asenteiden 
myönteisyys lisää käyttöä ja kielteisyys vähentää sitä. Asenteissa voi tältä kannalta ajatellen olla 
suuriakin eroja. 

Arvostus yleisessä mielessä 
Opiskelijoiden elektronisen lehden arvostus painettuun lehteen nähden vaihtelee. Samoin 
halukkuudessa julkaista omia artikkeleita elektronisissa lehdissä on eroja.  Näillä seikoilla on 
merkitystä myös lähdekirjallisuuden valinnalle. Yleisen arvostuksen selvittämiseksi opiskelijoita 
pyydettiin arvioimaan seuraavia väittämiä: 
 

• Elektronisissa ja painetuissa lehdissä julkaistut tieteelliset artikkelit ovat yhtä arvostettuja 
(väite 7). 

• Pyrin julkaisemaan oman tieteellisen artikkelini ensisijaisesti elektronisessa lehdessä (väite 
8). 

 
Naiset ovat miehiä enemmän sitä mieltä, että "elektronisissa ja painetuissa lehdissä julkaistut 
tieteelliset artikkelit ovat yhtä arvostettuja". Samoin opiskelijat tiedekorkeakouluissa uskovat tähän 
väitteeseen voimakkaammin kuin ammattikorkeakouluissa opiskelevat. Koulutusaloittaisessa 
vertailussa on merkille pantavaa rakennustekniikan opiskelijoiden muita aloja selvästi suurempi 
osuus väitteestä "jokseenkin eri mieltä" olevien osalta. (ks. Kuvio 64.) 
 
Väitteen "pyrin julkaisemaan oman tieteellisen artikkelini ensisijaisesti elektronisessa lehdessä" 
allekirjoittaa naisista miehiä suurempi osuus. Ammattikorkeakouluissa näyttää olevan selvästi 
enemmän halukkuutta toimia väitteen esittämällä tavalla kuin tiedekorkeakouluissa. Peräti 64 % 
tiedekorkeakoulujen opiskelijoista oli asiasta "jokseenkin eri mieltä" tai "täysin eri mieltä"  
vastaavan luvun ollessa ammattikorkeakouluissa vain 41 %. Koulutusaloittain tarkasteltuna 
elektronisen artikkelin julkaisuhalukkuutta on selvästi eniten informaatiotekniikan opiskelijoitten 
keskuudessa ja vähiten prosessitekniikassa. (ks. Kuvio 65.)  
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Kuvio 64. Elektronisen lehden arvostus painettuun verrattuna. 
 

Väite 7: Elektronisissa ja painetuissa tieteellisissä 
aikakauslehdissä julkaistut artikkelit ovat yhtä arvostettuja
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Kuvio 65. Artikkelin julkaisuhalukkuus elektronisena. 

Väite 8: Pyrin julkaisemaan oman tieteellisen artikkelini ensi 
sijaisesti elektronisessa lehdessä
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Arvostus korkeakouluyhteisössä 
Elektronisen lehden arvostus painettuun lehteen verrattuna vaihtelee korkeakouluyhteisön jäsenten 
keskuudessa. Myös halukkuudessa hyväksyä niitä lähdekirjallisuudeksi on eroja. Nämä asenteet 
vaikuttavat opiskelijan mahdollisuuksiin käyttää elektronisia lehtiä lähdekirjallisuutena. Näiden 
seikkojen selvittämiseksi opiskelijoille esitettiin seuraavat väittämät: 
 

• Korkeakoulussa suositaan yleisesti ajatellen elektronisia lehtiä lähdekirjallisuutena (väite 9). 
• Työn ohjaaja suositteli elektronisia lehtiä opinnäytetyön lähdekirjallisuudeksi (väite 10). 

 
Kuvio 66. Elektronisen lehden suosio lähdekirjallisuutena korkeakoulussa. 
Arviot väitteen "korkeakoulussa suositaan yleisesti ajatellen elektronisia lehtiä lähdekirjallisuutena" 
oikeellisuudesta vaihtelivat sukupuolten osalta jonkin verran. 
Naisista 69 % oli asiasta "jokseenkin ei mieltä" tai "täysin eri mieltä", kun vastaava 
luku miesten osalta oli 54 %. Kantaa ottamattomien osuus oli miehillä korkeampi. 
Korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa ei tämän väitteen suhteen havaittu eroja. 
Koulutusaloittain tarkasteltuna erot osoittautuivat myös vähäisiksi. Huomion arvoista on kuitenkin 

Väite 9: Korkeakoulussa suositaan yleisesti ajatellen 
elektronisia lehtiä lähdekirjallisuutena
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väitteestä "täysin eri mieltä" olevien opiskelijoiden muita aloja selvästi muita suurempi osuus 
konetekniikassa. (ks. Kuvio 66.) 
 

 
Kuvio 67. Elektronisen lehden suosio lähdekirjallisuutena työn ohjaajan osalta. 
 
Mielipiteet väitteen "työn ohjaaja suositteli elektronisia lehtiä opinnäytetyön lähdekirjallisuudeksi" 
osalta jakaantuivat sukupuolten välisessä vertailussa tasapuolisesti. Tiedekorkeakouluissa väitettä 
piti oikeana 21 % opiskelijoista, kun vastaava luku ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden osalta oli 
vain 11 %. Koulutusaloittain ajatellen näyttää siltä, että työn ohjaajat suosivat elektronisia lehtiä 
eniten sähkö- ja informaatiotekniikassa. Sen sijaan kone-, prosessi- ja rakennustekniikassa niiden 
suosio on tässä mielessä olematonta. (ks. Kuvio 67.) 

Halukkuus lukea elektronisia lehtiä 
Monessa tapauksessa opiskelijan valittavana on saman aikakauslehden painettu ja elektroninen 
versio. Arvostuskysymykset ratkaisevat sen, kumman hän valitsee lähdekirjallisuudeksi. 
Opiskelijoille esitettiin arvioitavaksi seuraava väittämä: 
 

Väite 10: Työn ohjaaja suositteli elektronisia lehtiä
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• Jos käytettävissäni on lehden painettu ja elektroninen versio, valitsen luettavakseni painetun 
(väite 11). 

 
 
Kuvio 68. Halukkuus lukea mieluummin painettua kuin elektronista lehteä. 
Painetun lehden arvostus lukemismielessä näyttää olevan hyvin vahva. Naisista 73 % ja miehistä 80 
% on väitteen "jos käytettävissäni on lehden painettu ja elektroninen versio, valitsen luettavakseni 
painetun" kannalla. Korkeakoulutyyppien välisessä tarkastelussa ei eroja ole nähtävissä. 78 % sekä 
tiede- että ammattikorkeakoulujen opiskelijoista lukee mieluummin painettua kuin elektronista 
lehteä. Koulutusaloittain vertailtuna painetun lehden lukuhalukkuus on vähäisintä 
informaatiotekniikassa ja lisääntyy muiden osalta tasaisesti järjestyksessä sähkö-, kone, prosessi- ja 
rakennustekniikka. (ks. Kuvio 68.) 

Luottamus elektronisen lehden sisältöön 
Elektronisen lehden sisällön luotettavuus on oleellinen tekijä ajatellen sen käyttöä 
lähdekirjallisuutena. Opiskelijoiden käsitykset luotettavuudesta vaihtelevat. Asian 

Väite 11: Jos käytettävissäni on lehden painettu ja 
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Kuvio 69. Elektronisen lehden sisällön luotettavuus painettuun verrattuna. 
 
selvittämiseksi heille esitettiin harkittavaksi seuraava kysymys: 
 

• Kuinka luotettava elektroninen artikkeli on sisältönsä osalta painettuun verrattuna ? (väite 
12) 

 
Luottamus elektronisen lehden sisällön oikeellisuuteen opiskelijoiden keskuudessa näyttää olevan 
vahva. Erot sukupuolten välillä ovat tässä mielessä olemattomia. Tiedekorkeakouluissa 
opiskelevista 78 % vastasi pitävänsä elektronisia artikkeleita sisältönsä puolesta "erittäin 
luotettavina" tai "melko luotettavina". Ammattikorkeakouluissa vastaava luku oli hieman 
alhaisempi eli 71 %. Koulutusaloittain vertailtuna usko luottamukseen on voimakkainta 
informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijoiden keskuudessa. (ks. Kuvio 69.) 

Väite 12: Kuinka luotettava elektroninen artikkeli on sisältönsä 
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Yhteenvetoa 
• Naiset ja tiedekorkeakouluissa opiskelevat näyttävät arvostavan elektronisia lehtiä yleisessä 

mielessä eniten. Koulutusaloista rakennustekniikan opiskelijat taas arvostavat niitä vähiten. 
• Artikkelin julkaisuhalukkuus ensisijaisesti elektronisena on suurinta naisten, 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä informaatiotekniikassa opintojaan suorittavien 
keskuudessa. 

• Enemmistö opiskelijoista, naisista 69 % ja miehistä 54 % arvioi, että elektronisia lehtiä ei 
korkeakoulussa yleisesti ajatellen suosita lähdekirjallisuutena.  

• Tiedekorkeakouluissa 79 % ja ammattikorkeakouluissa 89 % opiskelijoista ilmoitti, ettei 
opinnäytetyön ohjaaja suositellut elektronisia lehtiä lähdekirjallisuudeksi. 

• Painetun lehden arvostus lukemismielessä osoittautui opiskelijoiden keskuudessa hyvin 
vahvaksi. Kaikki vastanneet huomioiden 78 % valitsi mieluummin luettavakseen lehden 
painetun version elektronisen sijaan, jos se oli mahdollista. 

• Luottamus elektronisen lehden asiasisällön oikeellisuuteen osoittautui olevan vahva. Tässä 
mielessä tiedekorkeakouluissa oltiin vielä luottavaisempia kun ammattikorkeakouluissa. 
Informaatio- ja sähkötekniikassa luottamus oli erityisen korkeata tasoa. 

 

11.4. Elektronisten lehtien käyttö opinnäytetyöprosessissa 

Opiskelijat käyttävät opinnäytetyötä varten hankittua lähdekirjallisuutta monipuolisesti ja moniin 
eri tarkoituksiin. Tarve lähteiden käyttöön vaihtelee usein työn eri vaiheissa ja niiden merkitys 
vaihtelee työ edistyessä monesti paljon. Opinnäytetyöprosessissa elektronisia lehtiä käytetään eniten 
alkuvaiheessa. Tässä tutkimuksessa mukana olleista opiskelijoista 44 % kertoi tarvinneensa niitä 
taustakirjallisuuden kokoamisvaiheessa, 35 % täydentävissä tiedonhauissa ja 30 % alustavan tekstin 
kirjoitusvaiheessa. Työn edistyessä tarve elektronisten lehtien käytölle puolestaan väheni.    

Elektronisten lehtien käyttötavat 
Opiskelijoilta kysyttiin elektronisten aikakauslehtien käyttötapoja opinnäytetyöprosessissa. 
Vaihtoehdot olivat "yleinen ideointi", "taustatietojen hankinta", "faktatietojen hankinta", teorioiden 
ja metodien etsiminen" ja "aiempien tutkimusten etsiminen". 
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Kuvio 70. Elektronisten lehtien käyttötavat nais- ja miesopiskelijoiden keskuudessa. 
Koko otos huomioiden 50 % opiskelijoista kertoi hyödyntäneensä elektronisia aikakauslehtiä 
"taustatietojen hankinnassa", vastaavasti 48 % "faktatietojen etsimisessä", 39 % "aiempien 
tutkimusten etsimisessä" 28 % "yleiseen ideointiin" ja 24 % "teorioiden ja metodien etsimisessä". 
Mukana olleista 39 % ei hyödyntänyt aineistotyyppiä mitenkään. 
 
Elektroninen aikakauslehti "yleisen ideoinnin" apuvälineenä näyttää olevan miesopiskelijoille 
selvästi tärkeämpi kuin naisopiskelijoille. Tiedekorkeakouluissa elektronisia lehtiä käytetään 
"yleisen ideoinnin" yhteydessä jonkin verran ammattikorkeakouluja enemmän. 
Koulutusaloittaisessa vertailussa huomio kiinnittyy informaatiotekniikan opiskelijoiden selvästi 
muita suurempaan osuuteen elektronisia lehtiä "yleiseen ideointiin" hyödyntävien ryhmässä. (ks. 
Kuviot 70, 71 ja 72.) 
 
Nais- ja miesopiskelijat näyttävät käyttävän elektronisia lehtiä "taustatiedon hankintaan" yhtä 
paljon. Sen sijaan tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 54 % käytti niitä tähän tarkoitukseen, kun 
vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli vain 45 %. Koulutusaloittainen vertailu nosti esiin sen, 
että informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijat käyttävät elektronisia lehtiä "taustatietojen 
hankintaan" muiden alojen opiskelijoita enemmän. (ks. Kuviot 70, 71, ja 72.) 
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Kuvio 71. Elektronisten lehtien käyttötavat tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien 
keskuudessa. 
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Kuvio 72. Elektronisten lehtien käyttötavat eri koulutusaloilla opiskelevien keskuudessa. 
 
Käytön motiivina "faktatietojen etsiminen" näyttää olevan naisilla selvästi miehiä yleisempää. 
Tiedekorkeakouluissa enemmistö opiskelijoista eli 57 % käytti elektronisia lehtiä apuvälineenä 
"faktatietojen etsimisessä" vastaavan luvun ollessa ammattikorkeakouluissa alhainen eli 32 %. 
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Koulutusaloittaisessa vertailussa huomio kiinnittyy prosessi- ja rakennustekniikan opiskelijoiden 
kohdalla elektronisen lehden vähäiseen merkitykseen "faktatiedon etsinnässä". (ks. Kuviot 70, 71 ja 
72.) 
 
"Teorioiden ja metodien etsimisessä" ei sukupuoltenvälisiä eroja ole nähtävissä. Sen sijaan 29 % 
tiedekorkeakoulujen opiskelijoista käytti elektronisia lehtiä tähän tarkoitukseen, kun vastaava luku 
ammattikorkeakouluissa oli vain 14 %. Myös tämä käytön motiivin osalta informaatio- ja 
sähkötekniikan opiskelijat erottuivat muiden alojen opiskelijoista aktiivisempina. (ks. Kuviot 70, 71 
ja 72.) 
 
Naiset ja miehet näyttävät käyttävän elektronisia lehtiä lähes yhtä paljon "aiempien tutkimusten 
etsimiseen". Korkeakoulutyypeittäin erot ovat tässä mielessä selvät. Tiedekorkeakoulujen 
opiskelijoista 49 % käytti elektronisia lehtiä tähän tarkoitukseen, kun vastaavasti 
ammattikorkeakouluissa opiskelleista vain 19 %. Koulutusaloittaisessa vertailussa esille nousee 
rakennustekniikan osalta elektronisten lehtien vähäinen merkitys "aiempien tutkimusten 
etsimisessä". (ks. Kuviot 70, 71 ja 72.) 

Käyttäjäkoulutus korkeakouluissa  
Elektronisten lehtien käytön perusedellytys on , että opiskelijat omaavat riittävät valmiudet niiden 
käyttöön. Valmiuksia voidaan lisätä neuvonnalla ja käyttäjäkoulutuksella. Opiskelijoilta kyseltiin 
mielipiteitä opiskeluaikana korkeakouluissa annetusta käyttäjäkoulutuksesta. Heille esitettiin 
seuraavat väittämät: 
 

• Elektronisten lehtien käyttäjäkoulutusta antaa pääosin korkeakoulun kirjasto (väite 13). 
• Elektronisten lehtien käyttö ja käytön oppiminen on helppoa eikä käyttäjäkoulutusta tarvita 

(väite 14). 
• Elektronisten lehtien käyttäjäkoulutusta on korkeakoulussa riittävästi (väite 15). 
• Elektronisten lehtien käyttäjäkoulutus on korkeakoulussa korkeatasoista (väite 16). 

 
Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat huomioiden "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa 
mieltä" ensimmäisestä väitteestä oli 52 %, toisesta väitteestä 49 %, kolmannesta väitteestä 21 % ja 
neljännestä väitteestä 18 %.    
  
Väitteen "elektronisten lehtien käyttäjäkoulutusta antaa pääosin korkeakoulun kirjasto" osalta ei 
havaittu merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen välisiä eroja oli 
havaittavissa. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 55 % oli "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin 
samaa mieltä", kun vastaava luku ammattikorkeakouluissa oli alhaisempi eli 45 %. 
Koulutusaloittain prosessi- ja informaatiotekniikan opiskelijoista löytyi muita aloja enemmän 
väitteen puoltajia. (ks. Kuvio 73.) 
 
Naiset puoltavat väitettä "elektronisten lehtien käyttö ja käytön oppiminen on helppoa eikä 
käyttäjäkoulutusta tarvita" jonkin verran miehiä enemmän. Korkeakoulutyyppien välisessä 
vertailussa nousee esiin selvä ero siten, että 61 % tiedekorkeakoulujen opiskelijoista on asiasta 
"täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa mieltä", kun ammattikorkeakoulujen vastaava luku on 
ainoastaan 29 %. Koulutusaloittain väitteen kannattajia on selkeästi eniten informaatiotekniikassa ja 
vähiten rakennustekniikan opiskelijoissa. (ks. Kuvio 74.)  
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Kuvio 73. Korkeakoulukirjasto käyttäjäkoulutuksen järjestäjänä. 
Väitteen "elektronisten lehtien käyttäjäkoulutusta on korkeakoulussa riittävästi" osalta sukupuolten 
väliset mielipide-erot ovat vähäisiä, joskin miehet kannattavat sitä hieman naisia enemmän. Myös 
korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa ei suuri eroja ole havaittavissa. Väitettä kannatetaan 
tiedekorkeakouluissa lievästi enemmän kuin ammattikorkeakouluissa. Koulutusaloittaisessa 
vertailussa huomio kiinnittyy siihen, että prosessi- ja rakennustekniikan opiskelijoista yksikään ei 
ole väittämän kanssa "täysin samaa mieltä" ja ainoastaan 5 % "jokseenkin samaa mieltä". (ks. 
Kuvio 75.) 
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Kuvio 74. Elektronisten lehtien käytön ja oppimisen helppous. 
 
 
Mielipide-erot sukupuolten että korkeakoulujen välillä osoittautuivat väitteen "elektronisten lehtien 
käyttäjäkoulutus on korkeakoulussa korkeatasoista" osalta vähäisiksi. Koulutusaloittain 
tarkasteltuna huomion arvoista on se, ettei rakennustekniikan opiskelijoista kukaan ole väitteestä 
"täysin samaa mieltä" tai edes "jokseenkin samaa mieltä". (ks. Kuvio 76.) 
 

Väite 14: Elektronisten lehtien käyttö ja käytön oppiminen on 
helppoa eikä käyttäjäkoulutusta tarvita
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Kuvio 75. Korkeakoulussa järjestetyn käyttäjäkoulutuksen riittävyys. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väite15: Elektronisten lehtien käyttäjäkoulutusta
 on korkeakoulussa riittävästi

8% 9%8%
15%

42%
30%31% 33%

12% 14%

Nainen Mies

n=112

12%

3%

13% 13%

36%

26%29%

39%

10%

18%

Tiedekorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

8%

29%

5% 0% 0%

27%

10%
15%

5% 5%

42%

5%

38%

53%

15%
24%

50%

37%

8%
14%

25%
14%

5%

24%

43%

Informaatio Sähkö Kone Prosessi Rakennus

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa
 



 142

 

 
 
Kuvio 76. Korkeakoulussa järjestetyn käyttäjäkoulutuksen tasokkuus. 

Väite 16: Elektronisten lehtien käyttäjäkoulutus on
korkeakoulussa  korkeatasoista 
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Elektronisten lehtien käyttämättä jättämisen syyt 
Opiskelijoilta pyydettiin vapaamuotoisia kommentteja myös elektronisten lehtien käyttämättä 
jättämisen syistä. Palautteessa usein toistuneiden kommenttien perusteella elektronisten lehtien 
käyttämättä jättämiseen johtaneet syyt voidaan luokitella kolmeen ryhmään, jotka ovat: 
 
Ryhmä 1: Tietämättömyys elektronisista lehdistä. Tätä ilmentävät seuraavat kommentit: 

"en tiennyt niistä tarpeeksi",  "en kokenut niitä mielekkääksi",  "en käyttänyt e-lehtiä, koska niitä kai olisi pitänyt 
tilata",  "en ole varma mikä on elektroninen lehti", "en ole koskaan nähnyt kokonaista elektronista tieteellistä 
aikakauslehteä verkossa" 

Ryhmä 2: Tarvetta elektronisten lehtien käytölle ei ole olemassa. Tätä ilmentävät seuraavat 
kommentit: 

"en joutunut ottamaan selvää, kun aineistoa oli muutenkin riittävästi käytössäni", "tutkimukseni ei vaatinut niiden 
käyttöä", "en käynyt koulun kirjastossa ollenkaan vaan tukeuduin omiin kirjoihini ja kaupungin kirjastoon", "huono 
valikoima verrattuna painettuihin", "ei ollut tarvetta eikä niitä ollut helppo löytää", "ei ollut tarvetta koska kirjoista 
sai kaiken mitä tarvitsi", "ei ollut tarvetta eikä kyllä tietoakaan mistä olisi hakenut" 

Ryhmä 3: Tutkimusaiheen kannalta soveliaita elektronisia lehtiä ei löydetä tai niitä ei ole olemassa. 
Tätä ilmentävät seuraavat kommentit: 

"aiheeseeni sopivia lehtiä ei joko ole olemassa tai sitten en tunne niitä", "aiheeni oli sellainen, ettei siitä löydy 
niitä", "eivät käsitelleet aihetta riittävän syvällisesti", "sopivia artikkeleita ei löytynyt", "biotekniikkaan liittyviä 
ilmaisia elektronisia lehtiä en ole löytänyt, mutta onneksi Suomeen tulee kattavasti alan painettuja lehtiä",  "alalta 
(konetekniikka) ei ollut lehtiä saatavilla", "eivät liittyneet mitenkään työni sisältöön", "en löytänyt sopivia"   

Näiden yleisten käyttämättömyyteen vaikuttaneiden syiden lisäksi opiskelijoiden vastauksissa 
ilmeni myös se, että elektronisten lehtien käyttömukavuus näyttöruudulta ei ole paras mahdollinen. 
Tästä esimerkkinä seuraava toteamus: 

"…tarvitsemani artikkelit eivät olleet helposti löydettävissä eivätkä luettavissa mikrolla, joten hain ne loppujen 
lopuksi paperikopioina kirjastosta" 

Opiskelijoita pyydettiin arviomaan näyttöruudulta lukemista seuraavan väittämän avulla: 
 

• Luin opinnäytetyötä tehdessäni artikkeleita yhtä mielelläni mikron näytöltä kuin 
paperikopionakin (väite 17). 

 
Artikkelin lukemista näyttöruudulta ei pidetä miellyttävänä. Koko otos huomioiden ainoastaan 18 % 
opiskelijoista oli väitteestä "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa mieltä". 
 
Sukupuolten välisiä eroja halukkuudessa näyttöruudulta lukemiseen ei havaittu. Sen sijaan 
ammattikorkeakouluissa opiskelevat näyttävät lukevan artikkeleita  näytöltä jonkin verran 
tiedekorkeakouluissa opiskelevia halukkaammin. Koulutusaloittaisessa vertailussa huomio kiintyy  
sähkötekniikan opiskelijoiden muita aloja suurempaan haluttomuuteen lukea artikkeleita 
näyttöruudulta. (ks. Kuvio 77.) 
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Kuvio 77. Halukkuus lukea tekstiä näyttöruudulta. 

Väite 17: Luin opinnäytetyötä tehdessäni artikkeleita yhtä 
mielelläni mikron näytöltä kuin paperikopionakin 
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Yhteenvetoa 
• Keskeiset motiivit elektronisen aikakauslehden käytölle ovat tutkimuksen taustatietojen 

hankinta, erilaisten faktatietojen etsiminen ja aiempien tutkimusten kartoitus. Elektronisten 
aikakauslehtien käytön painopiste on opinnäytetyöprosessin alkupuolella. Niiden 
opiskelijoiden määrä, jotka eivät missään työnsä vaiheessa käytä elektronisia aikakauslehtiä 
on huomattavan suuri. 

• Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin, että elektronisten aikakauslehtien 
hyödyntäminen on naisilla miehiä yleisempää yleisessä ideoinnissa ja faktatietojen 
etsimisessä. Muita sukupuolten välisiä eroja ei valinnan motiivien suhteen havaittu. 

• Korkeakoulutyyppien välinen vertailu osoitti, että elektronisten aikakauslehtien käyttöä 
keskeisesti motivoivat tarpeet ovat korostuneemmin esillä tiede- kuin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden keskuudessa. 

• Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijat valitsevat 
elektroniset aikakauslehdet muita aloja useammin apuvälineeksi eri tilanteissa. 

• Kirjasto vastaa pääosin elektronisia lehtiä koskevasta käyttäjäkoulutuksesta 
korkeakouluissa. Käytön oppiminen koetaan tiedekorkeakouluissa ammattikorkeakouluja 
helpommaksi. Informaatiotekniikkaa opiskelevat oppivat käytön muiden alojen opiskelijoita 
helpommin. 

• Korkeakouluissa opiskelijoille ei anneta elektronisia lehtiä koskevaa käyttäjäkoulutusta 
riittävästi. Käyttäjäkoulutuksen tasoa pidetään myös huonona.  

• Elektronisia aikakauslehtiä ei valita lähteiksi, koska niistä ei tiedetä tarpeeksi, niitä ei koeta 
tarpeellisiksi ja tutkimusaiheen kannalta sopiva julkaisuja ei löydetä. 

• Halukkuus lukea artikkeleita näyttöruudulta on alhainen. Tiedekorkeakouluissa ja 
sähkötekniikassa opiskelevat pitävät sitä erityisen vastenmielisenä painetun artikkelin 
lukemiseen verrattuna. 
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11.5. Elektronisten lehtien käyttö teknisessä mielessä 

Käytön tekninen helppous ja mukavuustekijät ovat keskeisiä elektronisten tieteellisten 
aikakauslehtien käytössä. Korkeakoulujen opiskelijoille tarjoamat mikrojen käyttömahdollisuudet 
sekä tulostus-,  kopiointi- yms.  mahdollisuudet ovat käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. 
Teknisesti ongelmaton atk-ympäristö on käytettävyyden suhteen avainasemassa. 

Yleisiä näkökohtia käytettävyydestä  
Opiskelijoiden näkökulmasta ajateltuna korkeakoulussa veloituksetta käytettävissä olevat tekniset 
välineet ovat elektronisten lehtien käytön suhteen keskeisiä.  Mitä paremmat tekniset valmiudet 
ovat sitä todennäköisemmin elektronisia lehtiä valitaan lähdekirjallisuudeksi. Korkeakoulujen 
väliset erot tässä mielessä voivat olla merkittäviä. Yleistä käytettävyyttä selvitettiin esittämällä 
opiskelijoiden arvioitaviksi seuraavat väittämät:  
  

• Elektronisten lehtien tekniset käyttömahdollisuudet korkeakoulussa ovat yleisesti ottaen 
hyvät (väite 18). 

 
• Elektronisesta artikkelista saa korkeakoulussa tarvittaessa helposti paperitulosteen (väite 

19). 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat huomioiden "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa 
mieltä" ensimmäisestä väitteestä oli 59 % ja toisesta väitteestä 48 %. 
 
Miehet allekirjoittivat väitteen "elektronisten lehtien tekniset käyttömahdollisuudet korkeakoulussa 
ovat yleisesti ottaen hyvät" naisia runsaslukuisemmin. Tiedekorkeakoulujen opiskelijoista 69 %  oli  
asiasta "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa mieltä", kun vastaava luku 
ammattikorkeakouluissa oli huomattavasti alhaisempi eli 42 %.  Sähkötekniikan opiskelijat pitävät 
käyttömahdollisuuksia selvästi muita aloja selvästi parempina. (ks. Kuvio 78.) 
 
Sukupuolten välisiä mielipide-eroja väitteen "elektronisesta artikkelista saa korkeakoulussa 
tarvittaessa helposti paperitulosteen" osalta ei havaittu. Paperitulosteen saamisen helppouteen ollaan 
sen sijaan hieman tyytyväisempiä tiede- kuin ammattikorkeakouluissa. Koulutusaloittain tässä 
mielessä tyytymättömimmät opiskelijat löytyvät rakennustekniikassa. (ks. Kuvio 79.) 
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Kuvio 78. Elektronisten lehtien käyttömahdollisuudet korkeakoulussa. 
 
 

Väite 18. Elektronisten lehtien tekniset käyttö-
mahdollisuudet ovat korkeakoulussa yleisesti ottaen hyvät
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Kuvio 79. Paperitulosteen ottaminen korkeakoulussa. 

Tarve artikkelin tulostukseen, tallennukseen ja selailuun 
Teknisessä mielessä artikkelien käyttötavat voivat vaihdella merkittävästi. Osa opiskelijoista haluaa 
tallentaa lähteenä käyttämänsä artikkelin tiedostoksi, toinen säilyttää sen paperikopiona ja joillekin 
riittää näytöltä selailu. Näiden seikkojen selvittämiseksi opiskelijoille esitettiin seuraavat väittämät:  
 

• Halusin yleensä tulostaa elektronisesta artikkelista paperitulosteen myöhempää käyttöä 
varten (väite 20). 

 
• Halusin yleensä tallentaa elektronisen artikkelin tiedostoksi myöhempää käyttöä varten 

(väite 21). 
• Halusin yleensä vain selata elektronisten artikkelien otsikoita näyttöruudulla (väite 22). 

Väite 19. Elektronisesta artikkelista saa korkeakoulussa 
tarvittaessa helposti paperitulosteen
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Kuvio 80. Paperitulosteen tarpeellisuus. 
 
Kaikki vastanneet huomioiden ensimmäisestä väitteestä  "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin 
samaa mieltä" oli 73 % opiskelijoista, toisesta väitteestä 43 % ja kolmannesta 45 %. 
 
 
Naiset ilmoittivat haluavansa paperitulosteen huomattavasti miehiä runsaslukuisemmin. Samoin 
tiedekorkeakoulujen opiskelijoilla oli selvästi suurempi tarve paperitulosteen saamiseksi kuin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla. Koulutusaloista suurin tarve paperitulosteelle näyttää olevan 
sähkötekniikan opiskelijoilla. (ks. Kuvio 80.) 
 
Artikkelien tiedostomuotoinen tallennustarve näyttää olevan yhtäläistä sekä naisilla että miehillä. 
Korkeakoulutyyppien väliset erot ovat tässä mielessä myös vähäisiä, joskin ammattikorkeakouluissa 
opiskelevien tallennushalukkuus korostuu hieman. Koulutusaloittaisessa vertailussa huomio 

Väite 20: Halusin yleensä tulostaa elektronisesta artikkelista 
paperikopion myöhempää käyttöä varten
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kiinnittyy rakennustekniikan opiskelijoiden muita aloja suurempaan tarpeeseen tallentaa artikkeleita 
tiedostoiksi. (ks. Kuvio 81.) 
 

 
Kuvio 81. Tiedostomuotoisen tallennuksen tarpeellisuus. 
Naiset kannattavat väittettä "halusin yleensä vain selata elektronisten artikkelien otsikoita 
näyttöruudulla" hieman miehiä enemmän. Samoin tiedekorkeakoulujen opiskelijat ovat 
ammattikorkeakouluja enemmän tällä kannalla. Koulutusaloista rakennustekniikassa opiskelevat 
näyttävät arvostavan muita aloja enemmän artikkelien otsikoiden selailua näyttöruudulla. (ks. Kuvio 
82.) 
 

Väite 21: Halusin yleensä tallentaa elektronisen artikkelin 
tiedostoksi myöhempää käyttöä varten
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Kuvio 82. Näytöltä selailun tarpeellisuus. 

Väite 22: Halusin yleensä vain selata elektronisten
artikkelien otsikoita näyttöruudulla
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Halukkuus maksaa paperitulosteista  
Paperikopiointi aiheuttaa korkeakoulun kirjastolle kustannuksia, jotka on kyettävä kattamaan. Eräs 
tapa tähän on periä opiskelijoilta kopioista maksu. Kopiomaksut voivat olla esteenä elektronisten 
lehtien valinnalle lähdekirjallisuudeksi. Asian selvittämiseksi opiskelijoita pyydettiin ottamaan 
kantaa seuraavaan väittämään: 
   

• Olen tarvittaessa valmis maksamaan kopiomaksun elektronisten artikkelien paperitulosteista 
(väite 23) 

 

 
Kuvio 83. Halukkuus maksaa artikkelin paperitulosteista. 
 
 
 
 

Väite 23: Olen tarvittaessa valmis maksamaan kopiomaksun 
elektronisten artikkelien paperitulosteista
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Kaikki kyselyyn vastanneet huomioiden enemmistö, eli 54 % opiskelijoista on "täysin samaa 
mieltä" tai "jokseenkin samaa mieltä" väitteestä. 
 
Naisten keskuudessa maksuhalukkuus on hieman suurempi kuin miehillä. Tiedekorkeakoulujen 
opiskelijat ovat myös hieman ammattikorkeakoulujen opiskelijoita valmiimpia hyväksymään 
maksut artikkelikopioista. Koulutusaloista maksuja tässä mielessä näyttävän vieroksuvan muita 
enemmän sähkötekniikan opiskelijat. (ks. kuvio 83.) 

Kehittämistarpeet 
Opiskelijoita pyydettiin arviomaan sitä, missä määrin elektronisia lehtiä välittävissä palveluissa on 
kehittämistarvetta. Arvioitavat ominaisuudet olivat "käyttöliittymän selkeys", "hakuominaisuudet", 
"tulostusominaisuudet", "ulkoasu (fontit yms.)" ja "muut ominaisuudet". 
 
Koko otos huomioiden 54 % opiskelijoista arvioi, että "käyttöliittymän selkeyttä" tulisi parantaa 
"erittäin paljon" tai "melko paljon". Vastaava luku "hakuominaisuuksien" osalta oli 56%, 
"tulostusominaisuuksien" suhteen 29 % , "ulkoasun" puolesta 29 % ja "muille ominaisuuksille" 8 
%. 
 
Miesten mielestä "käyttöliittymän selkeydessä" on kehittämisen tarvetta huomattavasti enemmän 
kuin naisten arvioiden mukaan. Korkeakoulutyyppien välisessä vertailussa sen sijaan merkittäviä 
eroja tässä mielessä ei ole nähtävissä. Koulutusaloista konetekniikan opiskelijat näyttävät kaipaavan 
muita aloja enemmän parannuksia "käyttöliittymien selkeyteen" ja rakennustekniikan opiskelijat 
vähiten. (ks. Kuviot 84, 85, 86a ja 86b.) 
 
Sukupuolten välisessä vertailussa nousi "hakuominaisuuksien" osalta esille se, että miehet kaipaavat 
niihin naisia enemmän parannuksia. Tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien välinen vertailu 
ei tuonut esiin suuria eroja tässä mielessä.  Muista koulutusaloista poiketen rakennustekniikan 
opiskelijat ovat melko tyytyväisiä nykyisiin "hakuominaisuuksiin". (ks. Kuviot 84, 85, 86a ja 86b.) 
 
"Tulostusominaisuuksissa" miehet näkevät lievästi naisia enemmän kehittämistarvetta. Tiede- ja 
ammattikorkeakouluissa opiskelevien välillä ei tässä suhteessa havaittu merkittäviä eroja. 
Koulutusaloista  parempia "tulostusominaisuuksia" kaipaavat eniten informaatiotekniikan ja vähiten 
rakennustekniikan opiskelijat. (ks. Kuviot 84, 85, 86a ja 86b.) 
 
Elektronisten artikkelien "ulkoasun" parannusta toivovat miehet naisia enemmän. Samoin 
tiedekorkeakouluissa opiskelevat ovat enemmän tätä mieltä kuin opiskelijat 
ammattikorkeakouluissa. Koulutusalakohtaisessa vertailussa eniten "ulkoasun" parantamista 
haluavat sähkötekniikan ja vähiten rakennustekniikan opiskelijat. (ks. Kuviot 84, 85, 86a ja 86b.) 
 
 
Kehitystarpeet "muiden ominaisuuksien" osalta näyttävät olevan vähäisiä. Huomionarvoista on 
tiedekorkeakouluopiskelijoiden sekä sähkötekniikkaa opiskelevien muita selvempi toive parantaa 
palveluita tässä mielessä. He eivät kuitenkaan vastauksissaan kertoneet mitä "muita ominaisuuksia" 
tarkoittavat. (ks. Kuviot 84, 85, 86a ja 86b.) 
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Kuvio 84. Palveluiden kehitystarpeet nais- ja miesopiskelijoiden näkökulmasta.  
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Kuvio 85. Palveluiden kehitystarpeet tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien näkökulmasta. 
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Kuvio 86a. Palveluiden kehitystarpeet eri koulutusalojen opiskelijoiden näkökulmasta. 
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Kuvio 86b. Palveluiden kehitystarpeet eri koulutusalojen opiskelijoiden näkökulmasta 
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Yhteenvetoa 
• Elektronisten lehtien atk-laitteisiin perustuvat käyttömahdollisuudet ovat yleisesti arvioituna 

hyvät. Miehet ja sähkötekniikan opiskelijat ovat tässä mielessä tyytyväisimpiä. 
Parannettavaa tietoteknisissä valmiuksissa on eniten ammattikorkeakouluissa. 

• Paperitulosteen saaminen on korkeakouluissa yleisesti ajatellen melko helppoa. 
Tulostusmahdollisuuksiin kaivataan parannuksia etenkin ammattikorkeakouluissa sekä 
rakennustekniikan opiskelijoiden keskuudessa. 

• Elektronisen artikkelin paperitulosteen merkitys osoittautui kiistattoman tärkeäksi. 
Paperitulosteen tärkeyttä korostivat eniten naiset, tiedekorkeakoulujen opiskelijat sekä 
sähkötekniikassa tutkintoaan suorittavat. 

• Tiedostomuotoinen elektronisten artikkelien tallennustarve on opiskelijoiden keskuudessa 
vähästä lukuun ottamatta rakennustekniikassa opiskelevia. 

• Elektronisten lehtiartikkelien näyttöruudulta selailu on muita tärkeämpää naisille, 
tiedekorkeakoulujen sekä rakennustekniikan opiskelijoilla. 

• Halukkuus maksaa kohtuullisesti elektronisten lehtiartikkelien paperitulosteita on yleisesti 
ottaen hyvä. Naisilla ja tiedekorkeakouluissa opiskelevilla näyttää olevan muita suurempi 
maksuhalukkuus. Eniten maksuja vastustetaan sähkötekniikan opiskelijoiden keskuudessa. 

• Eniten kehittämistarvetta on palveluiden hakuominaisuuksissa ja käyttöliittymien 
selkeydessä. Miehet näyttävät eniten kaipaavan parannuksia näihin ominaisuuksiin.
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11.6. Elektronisten lehtien yleistymistä edistävät ja rajoittavat ominaisuudet 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on selvittää seikkoja, jotka edistävät tai vastavuoroisesti 
rajoittavat elektronisen aikakauslehden yleistymistä ja käytön lisääntymistä sekä yleisesti että 
opinnäytetöiden lähteinä. Kyselyyn osallistuneita opiskelijoita pyydettiin vapaamuotoisesti 
kommentoimaan omia käsityksiään näistä seikoista. Lisäksi heitä pyydettiin luettelemaan oman 
näkemyksensä mukaisia elektronisten aikakauslehtien vahvuuksia ts. käyttöä lisääviä 
ominaisuuksia. Vastaavasti heitä pyydettiin myös luettelemaan niiden heikkouksia ts. käyttöä 
rajoittavia tekijöitä. Opiskelijat antoivat kyselyn tähän osioon runsasta ja monipuolista palautetta. 
 
Seuraavassa on käsitelty tätä palautetta ja pyritty ryhmittelemään sitä sillä periaatteella, että 
saataisiin määriteltyä mahdollisimman selkeästi keskeiset elektronisten lehtien yleistymistä ja sitä 
rajoittavat tekijät. Eri tekijöiden yhteydessä on esitetty esimerkinomaisesti ja asian 
havainnollistamiseksi opiskelijoiden kommentteja. Ryhmittelyssä on pyritty tekemään rinnastuksia 
aiemmin luvussa 7.2 esitettyihin elektronisten lehtien "hyviin" ja "huonoihin" ominaisuuksiin.  

Edut, vahvuudet ja yleistymistä edistävät tekijät 
Elektronisten lehtien käyttöä edistävistä ominaisuuksista "vuorokaudenajasta riippumaton 
paikallis- ja etäkäytön mahdollisuus" sai tukea. Opiskelijapalautteessa korostettiin 
"riippumattomuutta fyysisestä sijainnista sekä tavoitettavuutta".  

"…ehdottomasti hyvä ominaisuus on se, ettei artikkelin saatavuus ole enää riippuvaista itse lehden fyysisestä 
sijaintipaikasta", "…tavoitettavuus paranee sfääreihin", "…ovat tavoitettavissa ja luettavissa omalla mikrolla 
omassa työhuoneessa", "nopeata ja helppoa käyttää, kun ei tarvitse lähteä kirjastoon", "voi lukea omalta mikrolta, 
valita vain itseään kiinnostavat artikkelit ja printata jutut heti omaan tulostimeen"  

Käyttöä edistävinä ominaisuuksina "aikavyöhykkeestä riippumattomuus, nopeus, ei vaadi aikaa 
vievää postitusta" saivat myös vahvistusta. Opiskelijat painottivat kommenteissaan "julkaisujen 
viiveettömyyttä ja nopean levityksen mahdollisuutta, artikkelien ilmestymisen nopeutta ja 
ajantasaisuutta". Lisäksi he pitivät tärkeänä "artikkelien hankkimisen ja saatavuuden helppoutta ja 
nopeutta".  

"…etuna on ehdottomasti pidettävä helppoa saatavuutta", "…artikkeleita ei tarvitse tilailla kirjastoista ympäri 
maailmaa", "…helppo ja nopea hankkia kunhan osaa vain käyttää verkkopalveluja", "…elektronisten lehtien 
saatavuus on koulun kirjastossa hyvä", "…plussaa on nopea saatavuus", "…nopeampi ja vaivattomampi kuin 
kirjaston kaukopalvelu", "…erittäin positiivista on se, ettei tarvitse odotella paperikopion saapumista postitse 
viikkoja", "…painoajoista, jakelusta ja postituksesta viivettä aiheutuvat tekijät häviävät", "…uusi tieto on 
luettavissa elektronisessa muodossa nopeammin kuin painetussa", "…sisältävät yleensä ajan tasalla olevaa tietoa", 
"…elektroniset lehdet saatavissa painettuja nopeammin", "…uusimman tiedon löytyminen nopeata", 
"…elektronisen julkaisun levitys nopeasti maailmanlaajuisesti on mahdollista" 

 
Vahvimmin tukea opiskelijapalautteessa sai elektronisten lehtien käyttöä edistävistä 
ominaisuuksista "tiedonhakumahdollisuus hakukoneilla ja hyperlinkeillä".  Opiskelijat korostivat 
"tiedon löytymisen helppoutta", pitivät positiivisena "hakupalveluiden kehittymistä, käytön 
helppoutta ja hakuominaisuuksien kehittymistä", arvostivat "aihehaun helppoutta sekä 
soveltuvuutta alustavaan tiedonhakuun" ja olivat tyytyväisiä "monipuolisuuteen ja 
monikäyttöisyyteen". 

"…jos ei etukäteen tarkalleen tiedä mitä tai mistä etsii, on melkein mahdotonta löytää tietoa painetuista lähteistä tai 
esim. kirjaston näyttöluettelosta. Elektronisista lehdistä saa käsiinsä usein parilla klikkauksella sopivan artikkelin, 
joten kyllähän se elämää helpottaa", "…alustavaan tiedon hankintaan ehdottomasti parasta mitä on käytettävissä", 
"…omaan aiheeseen liittyvää tietoa on huomattavan paljon helpompi etsiä, kun paperilehdistä", "…jatkossa 
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hakupalveluiden hakuominaisuudet luultavasti paranevat",  "…hakumahdollisuudet lisääntyvät ja kehittyvät 
nopeasti, etsimisestä tulee yhä vaivattomampaa", "…artikkelien löytyminen hakukoneilla tulee helpommaksi",  
"…hakukoneiden hyvä toimivuus  sekä helppo ja yksinkertainen käyttö lisäisi  verkkolehtien  käyttöä nykyisestä", 
"…saa paljon tietoa samasta käyttöliittymästä", "…artikkelien haku on nykyisin tosi nopeata, jos sitä vertaa lehtien 
selailuun", "…elektroninen lehti on sopiva silloin, kun kerätään tietoa jostakin tietystä aiheesta tai halutaan lukea 
joku yksittäinen artikkeli", "…elektronista lehdistä on helppo hakea tiettyyn asiaan liittyviä artikkeleita", 
"…helppo kartoittaa mitä maailmalla on jostakin aiheesta tutkittu ja kuka on tutkinut", "…tietyn aihealueen 
hakeminen on helpompaa kuin paperilehdistä. Olisi pitänyt käyttää artikkeleita enemmän työn alkuvaiheessakin. 
Heräsin käyttöön vasta myöhemmässä vaiheessa täydentämään aikaisempia löydöksiäni", "…käyttö on joustavaa ja 
esim. multimediasovellukset ovat mukana", "…on mahdollista visualisointiin ja animaatioihin", "…löytyneet 
artikkelit on mahdollista viestittää muillekin esim. sähköpostilla", "…useampi henkilö voi lukea samoja lehtiä yhtä 
aikaa", "…voi lukea ruudulla ja sitten heti printata", "…voi samalla kertaa ja samalla mikrolla ensin hakea 
viitetiedoilla ja sitten vasta katsoa koko artikkelia, jos se näyttää kiinnostavalta" 

Jossain määrin saatu palaute vahvisti myös ajatusta, että "sisällysluetteloiden selattavuuden 
helppous" on elektronisten lehtien käyttöä edistävä ominaisuus. Opiskelijat painottivat 
kommenteissaan jonkin verran "artikkelien nopean silmäilemisen mahdollisuutta ja helppoutta". 

"…elektronisia artikkeleita on helppo selailla lukea esim. vain abstraktit", "…lyhennelmien salailu verkossa 
nopeampaa ja mukavampaa kuin lehtihyllyssä lehtien selaaminen", "…kun niihin pääsee käsiksi on sähköisten 
artikkelien selailu paljon helpompaa kuin paperilehtien" 

Elektronisten lehtien ominaispiirteistä sekä "tilansäästö, ei varastointia, ei vaadi hyllytilaa" että "ei 
vaadi työvoimavaltaista käsittelyä ja järjestyksenpitoa" saivat opiskelijapalautteessa myös 
kannatusta. He arvostivat kommenteissaan "artikkelien tiedostomuotoisen talletuksen, arkistoinnin 
ja varastoinnin helppoutta".  

"…elektroniset lehdet eivät vie tilaa hyllyillä eivätkä muutenkaan", "…elektronisessa muodossa artikkelit pysyvät 
järjestyksessä ja tallessa sekä lisäksi niiden etsiminen on helppoa", "…mahtuu paljon pieneen tilaan ja arkistointi 
helpottuu" 

Opiskelijoiden antama palaute vahvisti myös käsitystä ominaisuuden "ei katoamisongelmia, ei 
vaadi palautusta eikä karhuamista" oikeellisuudesta. Palautteessa korostui  "lehtien 
hävikkiongelmien vähentyminen".  

"… elektroninen lehti ei mene hukkaan eikä sitä varasteta", "…elektroniset lehdet eivät unohdu viikkokausiksi 
opettajien ja proffien pöydälle lehtikierrossa ollessaan",  "…lehtikierto-ongelmat työpaikoilla loppuvat" 

 
Uusina elektronisten lehtien käyttöä edistävinä tekijöinä opiskelijapalautteessa nousi esille kolme 
aiemmin luvussa 7.2 mainitsematonta ominaisuutta. Opiskelijat arvostivat "käytön ilmaisuuden" 
merkitystä, korostivat "elektronisesta muodosta johtuvan tekstin edelleen käytön helppoutta" ja 
uskoivat käytön yleistyvän "mikrojen ja Internetin kotikäytön lisääntymisen" seurauksena. 

"…ei maksa opiskelijalle mitään, ei tarvitse maksaa kaukolainamaksuja ts. ilmaisuus", "…joten materiaalia voi 
suoraan ja helposti hyödyntää omissa dokumenteissaan", "…tekstiä voi käyttää suoraan eli kopioida omiin 
juttuihin", "…kotona tapahtuva Internetin käytön kasvu lisää varmasti myös elektronisten lehtien käyttöä ja 
suosiota", "…kotoa käsin on paljon mukavampi tehdä hakuja lehtien elektronisista versioista ja tallentaa sopivat 
artikkelit myöhempää tarkastelua ja mahdollista printtausta varten, kun majoittua kirjastoon selaamaan n+1 lehden 
sisällysluetteloita ja käydä kopioimassa nivaska aina, kun jokin artikkeli tuntuu liippaavan läheltä", "…jahka 
sähköiset kirjat yleistyvät niin myös elektronisten aikakauslehtien käytön suosio kasvaa", "…kotona on 
mukavampi istua ja haeskella koneelta sopivia artikkeleita, kun raahautua kirjastoon" 

Haitat, heikkoudet ja yleistymistä rajoittavat tekijät 
Aiemmin luvussa 7.2 mainittujen elektronisten aikakauslehtien käyttöä edistävien ominaisuuksien 
osalta opiskelijapalautteen tuki oli jonkin verran vähäisempää. Toisaalta palautteessa nousi esiin 
monia uusia, aiemmin mainitsemattomia käyttöä edistäviä ominaisuuksia. 
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Käsitys sen suhteen, että "käyttäjiltä vaaditaan huippuunsa kehitetyt tietotekniikkasovellukset 
palveluiden käyttämiseksi" sai vahvistusta. Opiskelijat kritisoivat palautteessa "laitteisto- ja verkko-
ongelmia, hankalaa käytettävyyttä ja laitesidonnaisuutta". 

"…tietoon ei aina pääse käsiksi, serverit kaatuilevat, palveluiden sallitut käyttäjämäärät ylittyvät yms.", "…jos 
vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan niin se hukkuu ja unohtuu alle viikossa", "…tekniikka ja laitteistot tai 
oikeastaan niiden puute on esteenä", "…koneiden vähyys", "…tietokoneet kaatuilevat, sekoilevat ja v…vat 
käyttäjille", "…koneiden tehot on meidän koululla vaatimattomat, joten käyttöliittymä tökkii", "…artikkelit 
lataantuvat hitaasti", "lataantuminen kestää pahimmillaan hirveän pitkään", "…eivät aina käytettävissä, jos esim. 
käyttöoikeus vaan kirjastossa eikä työnantajalla", "…pakko omistaa tietokone", "…jos ei omista mikroa ja kirjasto 
on kiinni niin etpähän käytä", "…minulla ainakin on huono laitteisto- ja ohjelmistotuntemus" 

Opiskelijapalaute lisäsi myös varmuutta siitä, että "artikkelien hidas latautuminen näytölle ja 
paikalliset tulostusvaikeudet" ovat todellisia ongelmia. Opiskelijoiden kommenteissa korostui 
"näyttöruudulta lukemisen vaikeus, rasittavuus ja epämiellyttävyys" ja kritiikkiä osakseen sai myös 
elektronisten lehtien "lukemiseen liittyvä käyttömukavuuden puute".  

"…monitorilta on vaikeaa ja rasittavaa lukea tekstiä eli se pitää aina tulostaa, jos on pitemmästä artikkelista kyse", 
"…huono luettavuus ruudulta", "…itse en pidä ruudulta lukemisesta, joten tulostan artikkelit aina kuitenkin 
paperille, vaikka se onkin työlästä", "…parempi lukea paperilta kuin näytöltä", "…vaikeampaa lukea ruudulta", 
"…tosin luen paperimuotoisen artikkelin mieluummin kuin elektronisen ruudulta", "…sohvalla on mukava lukea 
paperilehteä", "…kun istuu tuntitolkulla tietokoneen ääressä, puutuvat hartiat ja niska, silmät alkavat harittaa eli ei 
kovin mukavaa", "…monitorin tuijottaminen on rasittavaa"  

 
 
Käyttöä rajoittavana ominaisuutena se, että "URL-osoitteiden vaihtuessa alkuperä ja lähteen 
luotettavuus on vaikea todentaa" sai lisätukea opiskelijoilta. He painottivat kommenteissaan 
elektronisten lehtien negatiivisena ominaisuutena "verkon elämistä ja tiedon uudelleen löytymisen 
vaikeutta". Samoin esille nousi useissa mielipiteissä "huono luotettavuus aineiston autenttisuuteen, 
arvostuksen puute, turvallisuusseikat ja uskottavuuden puute". 

"…tiedon uudelleen löytyminen on epävarmaa, tiedon sijainti muuttuu, URL:it vaihtuvat, verkko elää", "…ei 
stabiili ts. tänään löytyy ja huomenna taas ei löydy", "…elektronisten lehtiartikkelien luotettavuus ei ole kovin 
korkeata tasoa", "…eivät yhtä luotettavia kun painetut lehdet", "…niitä ei pidetä samanarvoisina painettujen 
kanssa", "…vaikea tarkistaa autenttisuutta ja luotettavuutta",  "…mielikuvat siitä, että verkkoon voi kuka tahansa 
laittaa mitä tahansa, mutta arvostettuun paperimuotoiseen lehteen tulee aina jossain määrin laadukasta tavaraa", 
"…netti ei ole vielä luotettava eikä turvallinen ts. jonkinlaista varmennusta olisi oltava siitä, ettei joku ole vähän 
näpelöinyt artikkeleita" 

Elektronisten lehtien käyttöä rajoittavina ominaisuuksina "palveluiden tarjoajien suuri määrä, 
käyttöliittymien monimuotoisuus ja käytettävyyteen liittyvät ongelmat" saivat opiskelijapalautteessa 
voimakasta tukea. Kommenteissa arvosteltiin palveluiden "hajanaisuutta, hankalia käyttöliittymiä 
ja hakujen vaikeutta" sekä painotettiin "käytön aloittamisen vaikeutta ja korkeaa käyttökynnystä". 
Oman huomionsa kritiikissä saivat myös "informaatiotulva ja infoähky". 

"…käyttöliittymien hahmottaminen, oppiminen ja käyttäminen on vaikeata",  "…hajanaisuus ts. miljoona 
käyttöliittymää estää käyttöä", "…huonot hakupalvelut, käyttöliittymät ovat usein melkoisen mystisiä", "…ei viitsi 
nähdä käytön opettelemisen vaivaa", "…palveluissa on paljon parantamisen varaa", "…mikäli hakupalvelu ei löydä 
järkeviä tuloksia annetuilla hakusanoilla on palvelun käyttö inhottavaa", "…keskitetty porttaalityyppinen palvelu 
puuttuu", "…ärsyttävät käyttöliittymät", "…julkaisujen huono löytyvyys hakukoneilla", "…haettava erikseen 
tietyistä hakuapparaateista, eivät löydy esim. omasta tutusta Teemusta kirjaston muiden teosten joukosta", 
"…artikkelien löytyminen on työlästä", "…korkea käyttökynnys, tietokantoja on miljoona, samaten 
hakusysteemejä, ei ole mitään käsitystä siitä millä systeemillä ja miten niistä hakisi tai miten niihin ylipäätään 
pääsisi käsiksi", "…kynnys käytön aloittamisessa on korkea", "…löytyy liikaa artikkeleita, joiden sisältö on lähellä 
aihetta, mutta kuitenkin aiheen vierestä", "…informaatiosaaste lisääntyy taatusti", "…liika tarjonta, vaikea löytää 
oikeata jos ei tasan tarkkaan tiedä mitä hakee", "…johtaa infoähkyyn" 

Elektronisten lehtien käyttöä rajoittavina tekijöinä opiskelijapalautteessa nousi esille myös luvussa 
7.2 mainitsematta jääneitä ominaisuuksia. Osaa näistä on sivuttu aiemmin muissa yhteyksissä (ks. 
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luvut 7.3, 8.3 ja 11.4). Nämä voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään, jotka ovat "painetun lehden 
vahva asema", "tietämättömyys elektronisista lehdistä" sekä "sopivien lehtien olemassaolon puute". 
 
Opiskelijoiden esittämissä kommenteissa korostui voimallisesti "paperitulosteiden suuri merkitys ja 
tulostamisen välttämättömyys". Yhtälailla he painottivat "lukutottumuksia, painetun tekstin vahvaa 
asemaa sekä asenteita" ja kritisoivat ”merkintöjen teon mahdollisuuden puuttumista".  

"…yleensä aina järkevintä tulostaa kuitenkin paperille ja arkistoida itselle", "…pakko kuitenkin aina tulostaa",  
"…ruudulta on lähes mahdotonta lukea täyspitkää artikkelia, joten käytännössä tulostus on pakollinen ja kaikilla ei 
ole tulostusmahdollisuutta", "…nykyiset eivät edes säästä paperia, kun artikkelit kuitenkin printataan omiin 
arkistoihin", "…printtaaminen lienee välttämätöntä joka tapauksessa",  "…ihmiset ovat tottuneet lukemaan 
painettua tekstiä", "…paperiversio kuitenkin aina miellyttävämpi lukea",  "…kutsuttakoon minua vanhanaikaiseksi, 
mutta kirja on sentään kirja!", "…paperilta aina miellyttävämpi lukea, joten paperiversioiden suosio säilynee 
jatkossakin",."…tieteellisenkin/ammatillisenkin lehden selailu/lukeminen on mukavaa/terveellistä./.hyödyllistä 
vaihtelua näytön killittämiselle", "…ulkoasu ei varmaan näissä FinELib-jutuissakaan ole kovin häävi", "…proffat 
eivät osaa käyttää eivätkä arvosta elektronisia juttuja", "…ei pysty tekemään omia merkintöjä lukemien yhteydessä 
tekstiin", "…ei voi tehdä omia merkintöjä" 

Opiskelijoiden kommenteissa korostui usein käyttöä rajoittavina tekijöinä "tiedon puute, heikko 
aineistojen tuntemus ja elektronisten lehtien tuntemattomuus". Samalla tavoin esiin nousivat 
negatiivisessa mielessä elektronisia lehtiä koskevan "tiedotuksen puute, opetuksen vähyys ja huono 
taso". 

"…niistä ei tiedetä", "…en ole varma mikä on elektroninen lehti, en ole koskaan nähnyt sellaista verkossa", 
"…huono tunnettuvuus, niihin on vaikea törmätä sattumalta ts. niitä on vaikea löytää", "…elektronisia lehtiä ei 
löydy helposti", "…heikko tunnettuvuus eli tiedon puute lienee suurin este käytölle", "…elektronisten lehtien 
tuntemattomuus, niitä on vaikea löytää nettiviidakosta", "…niistä ei ole tarpeeksi tietoa", "…tiedon puute, meidän 
koulussa niistä ei kerrottu mitään", "…opetuksen heikkous ja puute on ainakin minulla käytön esteenä", 
"…tiedotus palveluista on olematonta" 

Opiskelijapalautteessa esiintyi lisäksi kritiikkiä "aineistojen ja nimekkeiden vähäisen määrän, 
lehtien liiallisen yleisluonteisuuden sekä kuvien ja kaavojen puuttumisen" osalta. Elektronisten 
lehtien käytön esteenä opiskelijat pitivät myös "vanhan artikkeliaineiston puuttumista". 

"…heikko saatavuus verrattuna paperisten lehtien määrään",  "…huono valikoima verrattuna painettuihin", 
"…usein löytyykin vain pelkkä abstrakti eikä kokotekstiä ollenkaan", "…lehtiä löytyy joillakin aloilla suhteellisen 
pieni valikoima", "…soveltuvat varmaan jollekin humanistille tai yleisempiä asioita käsitteleville, mutta esim. 
kapea-alaisessa tekniikkaan liittyvässä tutkimuksessa verkosta ja e-lehdistä ei löydy juuri mitään", 
"…matemaattiset kaavat ja kuviot puuttuvat usein kokonaan, jolloin artikkeli on hyödytön", "…aikaisemmin 
ilmestyneet lehdet puuttuvat yleensä tai sitten ne on tallennettu vaikealukuisilla formaateilla", "…vanhoja lehtien ei 
löydy elektronisina", "…lehtiä saatavissa ainakin tietyiltä aloilta vain viimeisiltä vuosilta" 
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12. Loppuyhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimukselle asetettiin alun perin kaksi päätavoitetta. Ensiksi tutkimuksella haluttiin lisätä 
ymmärrystä ja tietämystä elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä julkaisufoorumina ja 
opetuksen sekä opiskelun apuvälineenä tiede- ja ammattikorkeakouluissa. Toiseksi tutkimuksella 
haluttiin syventää kuvaa ja saada faktatietoja siitä, miksi ja millä tavoin tiede- ja 
ammattikorkeakoulujen opiskelijat hyödyntävät painettuja ja elektronisia aikakauslehtiartikkeleita 
opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimukseen liitettiin 
empiirisen osuuden lisäksi laaja aihepiirin kirjallisuuskatsaus. 
 
Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin ydinkysymystä: 1) "Missä määrin elektronista 
aikakauslehteä ja sen käyttöä on tutkittu: mikä on tunnusomaista elektroniselle aikakauslehdelle ja 
miten se määritellään?".  Katsauksessa käsiteltiin lyhyesti ammatillista tiedon hankintaa painottaen 
erityisesti tekniikan alan tiedonhankinnasta tehtyjä tutkimuksia. Painettu tieteellinen aikakauslehti 
ja sen vakaaseen asemaan johtanut kehitys käsiteltiin pääpiirteittäin. Katsauksen painopiste oli 
elektronisessa tieteellisessä aikakauslehdessä. Tarkastelun kohteena olivat elektronisen lehden 
kehitysvaiheet, leviäminen maamme kirjastoihin, monimuotoisuus ja erilaiset yleiset 
aikakauslehteen liittyvät uskomukset. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin myös elektronisia lehtiä 
koskevaan aiempaan tutkimukseen. Tarkastelun kohteena olivat sekä ulkomaiset että kotimaiset 
alan tutkimukset. Kotimaisten tutkimusten osalta painopiste oli FinElib-käyttäjäkartoituksissa.           
 
Tutkimuksen empiirisen osuuden avulla selvitettiin ydinkysymyksiä: 2) "Missä määrin opiskelijat 
käyttävät elektronisia aineistoja ja erityisesti elektronisia lehtiä: mikä on elektronisten 
aikakauslehtien osuus opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena?", 3) "Missä määrin opiskelijat ovat 
tietoisia elektronisista aineistoista ja erityisesti elektronisista lehdistä: mitkä ovat elektronisten 
aikakauslehtien mahdollisuudet tulla hyväksytyiksi opinnäytetöiden lähdekirjallisuudeksi?", 4) 
"Missä määrin elektroniset aineistot ja erityisesti elektroniset lehdet vastaavat opiskelijoiden 
tarpeita ja arvoja: ovatko elektroniset aikakauslehdet varteenotettava vaihtoehto painetuille 
aikakauslehdille opinnäytetöiden lähdekirjallisuutena?" ja 5) "Missä määrin elektronisten 
aineistojen ja erityisesti elektronisten lehtien käytettävyys vaikuttaa opiskelijoiden tiedonlähteiden 
valintaan: millaisilla kriteereillä valitaan elektronisia aikakauslehtiä ja millaisilla painettuja 
aikakauslehtiä opinnäytetöiden lähdekirjallisuudeksi?". Tutkimuksen painopiste oli keväällä 2000 
kootun lomakekyselyaineiston analyysissä sekä samanaikaisesti suoritetussa opinnäytetöiden 
lähdeluetteloita koskevassa määrällisessä lähdeanalyysissä.  
 
Tutkimus suoritettiin otantatutkimuksena perusjoukosta, johon kuuluivat vuoden 2000 tammi-
toukokuun aikana maamme tiede- ja korkeakouluissa perustutkinnon suorittaneet diplomi-insinöörit 
ja insinöörit. Tutkimuksen otoksessa oli mukana opiskelijoita Teknillisestä korkeakoulusta ja 
Tampereen teknillisestä korkeakoulusta sekä Hämeen-, Kemi-Tornion- ja Satakunnan 
ammattikorkeakouluista. Ositetulla satunnaisotannalla suhteellisen kiintiöinnin periaatteella valitun 
otoksen koko oli 200 henkilöä. Tämä vastaa noin 10 %:n osuutta perusjoukon osasta, joten 
tilastollisesti tutkimuksen estimoinnin virhemarginaali on 95 %:n tarkkuudella ± 3.94 %. 
Analysoitavaksi kelpuutettuja vastauksia kyselyyn saatiin 112 vastausprosentin ollessa  53 %. 
Lähdeanalyysiin saatiin hankittua 103 lähdeluetteloa. Tutkimuksen perusteella tehdyt 
johtopäätökset koskevat vain tutkimuksessa mukana olleita korkeakouluja eikä niitä pidä 
varauksetta yleistää koskemaan kaikkia maamme korkeakouluja. 
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Tutkimuksen yleinen merkitys voi olla monivaikutteinen. Tutkimustuloksista voivat hyötyä 
elektronisia palveluita suunnittelevat, kehittävät ja tarjoavat tahot, mutta ennen kaikkea kirjastot ja 
tietopalvelut sekä viimekädessä elektronisia aineistoja käyttävät tutkijat ja opiskelijat, ts. kirjastojen 
asiakkaat. Elektronisia aikakauslehtiä koskevan tiedon ja tietämyksen lisääntyminen parantaa 
kaikkien em. tahojen toimintamahdollisuuksia. Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen sekä 
empiirisen osuuden yhteydessä tehtyjen havaintojen ja analyysien pohjalta tutkimuksen keskeisiä 
tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. 

12.1. Yleisiä tutkimukseen liittyviä johtopäätöksiä 

Havaintoaineiston kokoaminen nosti esille joitakin varteenotettavia seikkoja sekä kyselyn 
toteutuksesta että diplomi- ja opinnäytetöiden lähdeluetteloiden tasosta. Vaikka nämä seikat ovat 
yleisluonteisia eivätkä varsinaiseen tutkimusaiheeseen kuuluvia, niitä voidaan kuitenkin pitää 
huomionarvoisina saavutettuina tuloksina. 
 
Tutkimus osoitti, että opiskelijoiden keskuudessa näyttää vallitsevan jonkinasteinen 
”kyllästyminen” kyselytutkimuksiin. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että opinnäytetöiden 
suunnittelussa pitäisi painottaa tätä seikkaa ja pyrkiä käyttämään muita tutkimusaineiston 
hankintaan soveltuvia menetelmiä. Toinen tutkimuksessa todettu asia on opinnäytetöiden 
lähdeluetteloiden tason kirjavuus ja bibliografisten viitteiden merkitsemisen epätäydellisyys. Myös 
tämän seikan korjaamiseen pitäisi panostaa enemmän. Keskeistä näiden ongelmien korjaamisessa 
on diplomi- tai opinnäytetyötä ohjaavan opettajan, opiskelijan ja kirjaston vuorovaikutus, joskin 
merkittävimmässä roolissa on työn tarkastaja. Ongelmien vähentämiseksi voi suositella 
lähdeluetteloiden laadintaa koskevin ohjeistusten yhtenäistämistä ja selkeyttämistä. 
 
Vastausaktiivisuus tämäntyyppisessä kyselytutkimuksessa on aina arvoitus. Tässä tapauksessa 
saavutettiin keskinkertaisena pidettävä 53 %:n vastausprosentti. Tulos saavutettiin yhdellä kysellä 
ilman erillistä karhuntaa. Tämä on melko hyvin sopeutettavissa kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin 
kyselytutkimuksiin, joissa vastausprosentit ovat yleisesti 50 %:n  tienoilla. Tutkimuksessa nousi 
esille naisten miehiä aktiivisempi ote kyselyyn vastaamisessa erityisesti tiedekorkeakouluissa. Koko 
tekniikan alan kannalta tarkasteltuna havaittiin, ettei opiskelupaikalla ole suurta merkitystä 
vastausaktiivisuuteen. Ammattikorkeakoulujen tiedekorkeakouluja korkeampi vastausaktiivisuus 
tässä tutkimuksessa johtui mitä todennäköisemmin kyselyn toteutuksessa olleista eroavaisuuksista. 
(ks. luku 9.2) 

12.2. Yleisiä elektronisiin lehtiin liittyviä johtopäätöksiä 

Tutkimuksessa nousi esiin elektronisten lehtien rakenteellinen ja käsitteellinen monimuotoisuus. 
Kirjallisuuskatsauksessa korostui erityisesti elektronisen tieteellisen aikakauslehden 
määrittelemisen vaikeus. Aihepiirin kirjallisuudesta ei löydy yleisesti hyväksyttyä elektronisen 
lehden määritelmää. Tämä on samalla vahva osoitus siitä, että elektroninen lehti on jatkuvassa 
muutoksen sekä kehittymisen tilassa. Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tuloksena voidaan pitää 
pohdinnan tuloksena esitettyä ehdotusta elektronisen tieteellisen aikakauslehden määritelmäksi, 
joka tässä vielä toistetaan: 

"Elektroninen tieteellinen aikakauslehti on kausijulkaisu, joka tavallisesti jaetaan tietokoneverkon välityksellä ja on 
käytettävissä mitä tahansa elektronisen julkaisun lukemiseksi tarkoitettua välinettä käyttäen. Julkaisu ilmestyy 
säännönmukaisesti, jatkuvana ja sen perättäiset osat on numeroitu. Julkaisu sisältää artikkeleita, joissa raportoidaan 
jonkin alan tutkimustuloksia yhdessä muun vastaavan tiedon kanssa, ts. julkaisu täyttää tieteelliselle aikakauslehdelle 
asetetut yleiset tasovaatimukset ollen virallinen tai epävirallinen tiedeyhteisön hyväksymä julkaisu". 
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Kirjallisuuskatsaus osoitti, että aihepiirin tutkimus on toistaiseksi ollut vilkkainta Yhdysvalloissa ja 
Isossa Britanniassa. Tehty tutkimus on liittynyt paljolti elektronisten lehtien kehitysprojekteihin 
sekä painettujen lehtien digitalisointiin. Case-tyyppisten selvitysten osuus tutkimuksesta on 
merkittävä. Aiheesta on tehty myös joitakin käyttö- ja käyttäjätutkimuksia sekä muutama 
bibliometrinen tutkimus. Suomessa kiinnostus aihepiirin tutkimukseen on vasta heräämässä lähinnä 
FinElib-ohjelman myötävaikutuksella. Tarve kotimaisen tutkimuksen lisäämiseksi on ilmeinen. 
 
Alan kirjallisuuden perusteella voi arvella yleisenä käsityksenä olevan sen, että Internetin lisääntyvä 
käyttö tulee muuttamaan tutkijoiden ja opiskelijoiden toimintatapoja nykyisestä elektronisia lehtiä 
suosivaan suuntaan. Kirjallisuudesta ilmeni samalla se, että suurin osa tieteellisistä artikkelista 
julkaistaan toistaiseksi painettuina ja halukkuus tähän ei ole hiipumassa tutkijapiireissä. 
Elektronisten lehtien käyttö lähdekirjallisuutena tuntuu olevan yleistä, mutta jostakin syystä 
lähdeluetteloihin valitaan mieluummin painetun aikakauslehden bibliografiset tiedot. Tästä voi 
päätellä, että tutkijoiden elektronisen aikakauslehden arvostus ei vielä ole painetun lehden 
arvostuksen luokkaa. 
Painetun lehden merkitys sekä kiistattoman vakaa asema ilmeni alan kirjallisuudessa monin tavoin. 
Eri tutkimustulosten mukaan tieteellisten artikkelien lukeminen on jatkuvasti lisääntynyt, alle kaksi 
vuotta vanhoja artikkeleita luetaan eniten, oman alan keskeiset lehdet tilataan omaan käyttöön ja 
tutkijat ovat myös valmiita maksamaan niiden käytöstä. Suurin osa käyttäjistä ei ole halukas 
korvaamaan painettuja lehtiä elektronisilla edes pitkällä aikavälillä. Kirjaston merkitys 
aikakauslehtien hankinnassa on tärkeä ja kirjallisuudesta saatiin viitteitä myös siitä, että kirjastojen 
lehtihyllyjen välissä tapahtuva sisällysluetteloiden selailu on edelleen atk-pohjaisia artikkelien 
hakumenetelmiä suositumpaa. Näiden havaintojen perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että 
elektroniset tieteelliset aikakauslehdet eivät lähivuosina syrjäytä painettuja aikakauslehtiä. 
 
Elektronisia lehtiä koskettava kirjallisuus vahvisti sitä käsitystä, että tieteellistä aikakauslehteä 
arvostetaan sen relevanssin, laadun, tarkkuuden ja täsmällisyyden takia. Samalla oli nähtävissä se, 
että elektroninen lehti on nostanut esiin saatavuuden, tavoitettavuuden, käytön helppouden ja 
kustannustekijöiden merkityksellisyyden. Käytettävyyden kannalta tärkeitä kirjallisuudessa esiin 
nousseita elektroniselta lehdeltä vaadittavia ominaisuuksia ovat fyysinen käyttömukavuus, kuvien ja 
tekstin selattavuus, visuaalisuus, mahdollisuus tehdä löytöjä sattumalta, kopion saamisen helppous, 
tekstin siirrettävyys ja merkintöjen tekemisen mahdollisuus. Tutkimuksissa korostettiin myös se, 
että elektronisilta lehdiltä puuttuu usein painettujen lehtien laadun ja luotettavuuden varmistava 
vertaisarviointi. Tekijäinoikeudelliset kysymykset todettiin useissa yhteyksissä ongelmallisiksi. 
Aikakauslehtien vanhojen vuosikertojen digitalisointia pidettiin tärkeänä ja paperitulosteita lähes 
korvaamattomina. Kirjallisuusselvityksessä saatiin vahvistusta myös sille käsitykselle, että 
elektronisten lehtien yleistymisen vaikutukset kirjastojen toimintaan ovat merkittäviä. Samoin 
havaittiin merkkejä elektronisten lehtien käyttöön ja arvostukseen liittyvistä tieteenaloittaisista 
eroista.    
  
Elektroninen tieteellinen aikakauslehti täyttää monessa mielessä innovaation tunnusmerkit. 
Kyseessä on uusi idea, josta käydään korkeakouluissa vilkasta keskustelua. Elektronisen lehden 
diffuusio edistyy jatkuvasti, mutta lopullista hyväksymistä saadaan vielä odottaa. Rogersin termein 
ilmaistuna tällä hetkellä eletään omaksumisen osalta "varhaisenemmistön" ajan viimeisiä hetkiä. 

12.3. Lähdekirjallisuuden hankintaan liittyviä johtopäätöksiä 

Tutkimuksessa analysoitiin määrällistä lähdeanalyysia soveltaen otoksessa mukana olleiden 
opiskelijoiden  diplomi- ja opinnäytetöiden lähdeluettelot. Analyysi paljasti, että enemmistössä 
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tapauksista oli käytetty 11 - 50 viitettä. Vieraskielisiin lähteisiin viittaaminen oli kotimaisiin 
lähteisiin viittaamista yleisempää ja painettujen aikakauslehtien osuus lähteistä oli vähäinen. 
Ammattikorkeakouluissa lähdekirjallisuuden määrää tulisi lisätä. Vieraskielisen lähdekirjallisuuden 
osuutta tulisi myös pyrkiä kasvattamaan. Nämä tavoitteet pitäisi samalla huomioida kirjastojen 
voimavarojen lisäyksenä sekä hankintapäätöksiä tehtäessä.  
 
Empiiristen havaintojen mukaan tärkein diplomi- ja opinnäytetöiden lähdekirjallisuudeksi  
soveltuva painettu dokumentti on monografia. Aikakauslehti sijoittuu tässä mielessä vasta 
kolmannelle sijalle muiden painettujen dokumenttien jälkeen. Vastaavasti tärkeimmäksi 
elektroniseksi dokumentiksi todettiin muu verkkojulkaisu elektronisen aikakauslehden ollessa 
toiseksi tärkein. Lähdeanalyysin mukaan painettujen aikakauslehtien osuus lähteistä oli vähäinen ja 
muiden painettujen lähteiden osuus merkittävä, joten tukea tuloksille saadaan myös sitä kautta. 
Näiden tulosten voidaan ajatella olevan ristiriidassa monessa yhteydessä korostetun aikakauslehtien 
suuren merkityksen kanssa. 
 
Tieteellisten aikakauslehtien osalta havaittiin, että naiset pitivät painettuja lehtiä ja miehet 
puolestaan elektronisia lehtiä tärkeämpinä. Tutkimus toi esille lisäksi sen, että tiedekorkeakoulujen 
opiskelijat pitävät sekä painettuja että elektronisia lehtiä selvästi tärkeämpinä kuin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Koulutusaloittainen vertailu osoitti, että painettuja 
aikakauslehtiä pidetään muita tärkeämpinä ja vastaavasti elektronisia lehtiä vähiten tärkeinä 
prosessitekniikan opiskelijoiden keskuudessa. Lähdeanalyysin mukaan puolet miehistä ei käyttänyt 
painettuja aikakauslehtiä lähteinä ollenkaan ja elektronisten lähteiden käyttö oli puolestaan miesten 
keskuudessa yleisempää. Painettujen aikakauslehtien käyttö lähteinä oli lähdeanalyysin mukaan 
yleisempää tiede- kuin ammattikorkeakouluissa. Nämä lähdeanalyysin havainnot tukevat 
kyselytutkimuksen tuloksia. Ammattikorkeakouluissa näyttäisi näiden havaintojen perusteella 
olevan selvästi tarvetta lisätä tieteellisten aikakauslehtien käyttöä ja niiden esiin tuomista. Kehitys 
tällä alueella ei voi olla vaikuttamatta samalla elektronisten lehtien käyttöön.  
 
Tärkeimmäksi tahoksi dokumenttien hankinnassa osoittautui opinnäytetyön teettäjä. Internet ja 
tietoverkot sijoittuivat toiselle sijalle ja korkeakoulujen kirjastot niukasti kolmanneksi. 
Merkittävänä havaintona voitaneen pitää sitä, että opinnäytetyön ohjaajan merkitys tässä mielessä 
osoittautui kokonaisuutena vähäiseksi. Kuitenkin tulokset nostivat esiin samalla sen, että sekä 
miehet että ammattikorkeakoulujen opiskelijat arvostivat työnsä ohjaajan tässä mielessä korkealle. 
Tiedekorkeakoulujen opiskelijat pitivät Internetiä ja tietoverkkoja tärkeämpinä lähteiden 
hankinnassa kuin ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Kirjastojen merkitys osoittautui 
vähäisimmäksi informaatiotekniikan opiskelijoiden keskuudessa. Havaintojen perusteella työn 
ohjaajan rooliin lähdekirjallisuuden hankinnassa tulisi panostaa. Kirjastot voisivat huomioida tämän 
nykyistä paremmin myös elektronisia lehtiä koskevassa koulutuksessa ja tiedottamisessa. Erityisesti 
tähän seikkaan tulisi kiinnittää huomiota ammattikorkeakouluissa. 
 
Tutkimustulosten mukaan kolme tärkeintä painetun dokumentin valintaperustetta 
lähdekirjallisuuden hankinnassa ovat asiasisältö, luotettavuus ja ajantasaisuus. Vastaavasti 
elektronisten dokumenttien osalta asiasisältö, tavoitettavuus ja ajantasaisuus. Tiedekorkeakoulujen 
opiskelijat kiinnittivät dokumenttien hankinnassa selvästi ammattikorkeakouluopiskelijoita 
enemmän huomiota tämänkaltaisiin asioihin. Ammattikorkeakouluissa suurin merkitys näytti 
olevan elektronisten dokumenttien tavoitettavuudella, joskin voi ihmetellä elektronisen dokumentin 
tavoitettavuuden kokonaisuutena vähäiseksi koettua merkitystä. Näiden tulosten osalta näyttää siltä, 
että tietoverkon merkitys dokumenttien hankintaa nopeuttavana tekijänä on luultua pienempi. Tässä 
mielessä elektroninen lehti menettää yhden kilpailuvalttinsa painettuun verrattuna. Lisäksi 
voitaneen todeta, että ammattikorkeakouluissa tehtävissä opinnäytetöissä tulisi lähdekritiikkiä lisätä.  
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Helpoimmat tavat hankkia sopivaa lähdekirjallisuutta ovat korkeakoulukirjastojen 
monografiakokoelmat, näyttöluettelo ja aikakauslehtikokoelmat. Huomioitavaa tässä suhteessa on 
FinElib-aineistojen todettu vähäinen merkitys. Naiset arvostivat aikakauslehtikokoelmia 
tiedonhaussa miehiä enemmän. Tiedekorkeakoulujen opiskelijat pitivät kirjastojen näyttöluetteloita 
tiedonhaussa ammattikorkeakoulujen opiskelijoita tärkeämpinä. Koulutusaloista informaatio- ja 
sähkötekniikkaa opiskeleville aikakauslehdet eivät olleet kovin merkittäviä tiedonhankinnassa. 
Näiden tulosten mukaan kirjastojen merkitys opinnäytetöiden lähdekirjallisuuden hankintapaikkana 
on edelleen merkittävä. Painettujen aikakauslehtien merkitystä ei ilmeisesti pitäisi väheksyä. 
Havainnot eivät tue ajatusta siitä, että elektroniset lehdet syrjäyttäisivät painetut lehdet nopeassa 
tahdissa. 

12.4. Elektronisten lehtien tuntemukseen liittyviä johtopäätöksiä  

Tutkimus osoitti, että elektronisten tieteellisten aikakauslehtien tuntemus opiskelijoiden 
keskuudessa ei ole kovin hyvä. Tietämättömyys uudesta julkaisutyypistä ilmeni opiskelijoiden asiaa 
koskevissa kommenteissa. Niissä korostuivat tiedon puute, heikko elektronisten aineistojen 
tuntemus ja korkea käytön aloittamisen kynnys. 
 
Tärkeimmäksi elektronisia lehtiä koskevaa informaatiota levittäväksi tahoksi osoittautui Internet. 
Yli 60 % opiskelijoista oli tällä kannalla. Vahvistusta asialle saatiin sanallisessa palautteessa, jonka 
mukaan elektronisiin lehtiin tutustuminen tapahtui usein WWW-surffailun seurauksena. Lähes yhtä 
tärkeäksi todettiin kirjasto. Opiskelijoista 50 % oli tätä mieltä. Opetushenkilöstön merkitys jäi tässä 
suhteessa vähäiseksi. Kirjaston merkitys  elektronisia lehtiä koskevan informaation välittäjän 
korostui ammattikorkeakouluissa tiedekorkeakouluja enemmän. 
 
Tutkimuksessa samanaikaisesti havaittu opetushenkilöstön vähäinen merkitys informaation 
välityksessä osoittaa kuitenkin, etteivät kirjastot ole onnistuneet elektronisia lehtiä koskevassa 
tiedonvälitystehtävässä opetushenkilöstön osalta. Tämän puutteen korjaamiseen tulisi kiinnittää 
huomiota. Kirjaston merkitys Internetin käyttömahdollisuuksien tarjoajana sekä aktiivisena 
FinELib-aineistoista tiedottajana sai kuitenkin myös vahvistusta, joten kirjastojen tulisi edelleenkin 
panostaa näiden alueiden kehittämiseen. 
 
Elektroniset lehdet eivät kirjallisuuden perusteella sisältönsä osalta vastaa painettuja lehtiä. Tähän 
tutkimukseen osallistuneista 65 % uskoo, että lehden painettu ja elektroninen versio ovat 
yhdenmukaisia. Naiset, tiedekorkeakouluissa opiskelevat sekä informaatio- ja sähkötekniikkaa 
lukevat ovat vahvimmin tällä kannalla. Näiden virheellisten käsitysten oikomiseen tulisi kiinnittää 
huomioita tiedottamista ja koulutusta suunniteltaessa.         
 
FinElib-käyttäjäkyselyn tulosten mukaan tiedekorkeakouluissa 68 % ja ammattikorkeakouluissa 44 
% tuntee nämä palvelut. Näille havainnoille ei saatu vahvistusta, sillä tutkimukseen osallistuneille 
opiskelijoille ne olivat melko tuntemattomia. Lähdeanalyysin mukaan viittauksia FinElibin kautta 
käytettävissä oleviin elektronisiin lehtiin ei löydetty yhtään kappaletta. Tuntemusta kysyttäessä 
parhaiten omiin kykyihinsä uskoivat naiset ja tiedekorkeakouluissa opiskelevat ja vähiten 
rakennustekniikkaa opiskelevat. Opiskelijoiden käsityksen mukaan myös opinnäytetöiden ohjaajien 
FinElib-aineistojen tuntemus on huono. Tekniikan alan  palveluista vain IEEE/IEE Electronic 
Library tunnettiin kohtalaisesti. Muut Internetistä löytyvät elektroniset lehdet tunnetaan FinElibin 
aineistoja paremmin. Edes sanallinen palaute ei antanut tarkempaa selvitystä mistä muista lehdistä 
oli kyse. Elektronisia lehtiä koskevaa tiedottamista, opetusta ja neuvontaa olisi pyrittävä 
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tehostamaan. Nämä tulokset kuvannevat sitä, että elektronisen tieteellisen aikakauslehden 
tunnetuksi tekeminen ja markkinointi ei panostuksesta huolimatta ole onnistunut toivotulla tavalla 

12.5. Elektronisten lehtien arvostukseen liittyviä johtopäätöksiä 

Elektronisessa muodossa julkaistua tieteellistä artikkelia ei arvosteta yhtä korkealle kuin vastaavaa 
painettua artikkelia. Arvostuksen puute tuli sanallisessa palautteessa esille painetun lehden etujen ja 
vertaisarvioinnin merkityksen korostamisena. Painetun lehden arvostus lukemismielessä osoittautui 
vahvaksi. Opiskelijoista 78 % ilmoitti lukevansa mieluummin painettua lehteä, jos valittavana ovat 
molemmat julkaisumuodot. 
 
Tiede- ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö ei varauksetta kannata uutta julkaisumuotoa. 
Enemmistö opiskelijoista, naisista 69 % ja miehistä 54 % arvioi, että elektronisia lehtiä ei 
korkeakoulussa yleisesti ajatellen suosita lähdekirjallisuutena. Tiedekorkeakouluissa 79 % ja 
ammattikorkeakouluissa 89 % opiskelijoista ilmoitti, ettei opinnäytetyön ohjaaja suositellut 
elektronisia lehtiä lähdekirjallisuudeksi. Halukkuus julkaista oma tieteellinen artikkeli ensisijaisesti 
elektronisena osoittautui opiskelijoiden keskuudessa vähäiseksi. 
 
Kirjallisuudessa esitetty  väite, että elektroniset lehdet syrjäyttävät painetut lehdet muutamassa 
vuodessa ei saanut juurikaan lisävahvistusta. Tutkimuksessa mukana olleista opiskelijoista 
ainoastaan 22 % oli tällä kannalla. Eniten väite sai kannattajia miehistä, 
ammattikorkeakouluopiskelijoista sekä informaatiotekniikkaa lukevista. Tutkimuksessa vahvistui 
myös käsitys siitä, että kirjastojen ei pidä lopettaa painettujen aikakauslehtien tilaamista 
elektronisten kustannuksella. Ainoastaan 13 % opiskelijoista oli valmis hyväksymään tällaisen 
toiminnan korkeakouluissa. Kirjastojen tulisi mitä ilmeisimmin harkita tarkkaan painettujen lehtien 
tilausten lopettamispäätöksiä.  
 
Tutkimus antoi viitteitä myös siitä, että elektronisten aikakauslehtien käyttöön liittyvät asenteet ovat 
muokkautuneet hyväksymistä suosivaan suuntaan. Tutkimustuloksista on pääteltävissä se, että niin 
opiskelijat kuin opetushenkilöstökin ovat hyväksyneet uuden julkaisutyypin pysyväksi. Tuskin 
kukaan epäilee enää sen olemassaolon jatkumista. Luottamus elektronisten lehtien asiasisällön 
oikeellisuuteen oli tutkimuksessa mukana olleilla vahva. Tässä mielessä tiedekorkeakoulujen 
opiskelijat olivat vielä luottavaisempia kuin ammattikorkeakouluopiskelijat.  
 
Elektronisten lehtien laajamittaista käyttöä ajatellen julkaisumuodon arvostus ei ole saavuttanut 
näiden havaintojen mukaan riittävän korkeata tasoa. Käytön lisääntymistä rajoittavia kielteisiä 
asenteita pitäisi kyetä muuttamaan. Tällaiseen kehitykseen voisivat parhaiten vaikuttaa palveluita 
kehittävät ja tarjoavat tahot tekemällä elektronisista lehdistä houkuttelevampia. Arvostusta tulisi 
nostaa korkeakouluissa myös opetushenkilöstön koulutusta lisäämällä.  

12.6. Elektronisten lehtien käyttöön liittyviä johtopäätöksiä 

Tutkimus osoitti että elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttö diplomi- ja opinnäytetöiden 
lähteinä on ainakin toistaiseksi ollut vähäistä. Yhtä selkeästi huomattiin, että FinELibin tarjonnan 
kautta käyttöön saatujen elektronisten lehtien käyttö ei vielä ole yleistynyt. 
 
Tutkimuksessa saavutettu tulos voi olla osittaista seurausta siitä, että ollaan tekemisessä verrattain 
uuden ilmiön kanssa. Toisaalta tulos voi johtua myös siitä, että tutkimuksessa mukana olleet 
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edustavat opiskelijasukupolvea, jolle tietoa uudesta aineistotyypistä ei opiskelun yhteydessä ole 
intensiivisesti jaettu. Tästä johtuen olisikin hyödyllistä tehdä muutaman vuoden kuluttua vertaileva 
tutkimus tämän asian kehittymisestä. 
 
Opiskelijoiden  vapaamuotoisen palautteen mukaan elektronisia lehtiä ei käytetty opinnäytetöiden 
lähdekirjallisuutena, koska niistä ei tiedetty tarpeeksi, koska niitä ei koettu tarpeellisiksi ja koska 
tutkimusaiheen kannalta sopivia julkaisuja ei löydetty. Käyttöä rajoittava tekijä oli myös 
haluttomuus lukea artikkeleita näyttöruudulta. Opiskelijoista 82 % oli tällä kannalla. Tämä tulos on 
merkittävästi korkeampi kuin FinELibin vuoden 2000 käyttäjäkyselyssä havaittu arvo. 
 
Keskeiset motiivit elektronisten lehtien käytössä olivat tutkimusaiheeseen liittyvien tausta- ja 
faktatietojen hankinta sekä aiempien tutkimusten etsiminen. Käyttö oli suurinta 
opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. Tutkimus toi esille myös sen, että niiden opiskelijoiden määrä 
oli suuri, jotka eivät missään työnsä vaiheessa käyttäneet elektronisia lehtiä. Käytön motiivit olivat 
korostuneempia tiede- kuin ammattikorkeakouluissa. Informaatio- ja sähkötekniikan opiskelijat 
käyttivät elektronisia lehtiä apuvälineinä muita enemmän. Ammattikorkeakouluissa pitäisi 
opinnäytetöiden teoreettisia vaatimuksia tarkistaa. Vaatimustason nostaminen motivoisi 
opiskelijoita sekä painettujen että elektronisten lehtien käyttäjiksi tiedonhankintatarpeiden kasvun 
myötä.  
 
Opiskelijapalautteen mukaan korkeakoulujen kirjastot vastaavat pääosin elektronisia lehtiä 
koskevasta käyttäjäkoulutuksesta. Käytön oppiminen koettiin tiedekorkeakouluissa 
ammattikorkeakouluja helpommaksi. Informaatiotekniikan opiskelijat oppivat käytön muita 
helpommin. Lähes 50 % opiskelijoista arveli, ettei käytön oppimisessa tarvita koulutusta ollenkaan. 
Tutkimuksessa ilmeni samalla, ettei käyttäjäkoulutusta ole riittävästi saatavilla sitä tarvitseville. 
Opiskelijoista 79 % oli tällä kannalla. Korkeakoulussa annettavan käyttäjäkoulutuksen tasoa piti 
huonona 82 % opiskelijoista. Korkeakouluissa annettava elektronisia lehtiä koskeva 
käyttäjäkoulutus tulisi liittää kiinteämmin muuhun opetukseen ja opiskeluun. Kirjastojen ohella 
opetushenkilöstön tulisi lisätä osuuttaan koulutuksen antajina. Elektronisten lehtien käyttöaste 
nousisi todennäköisesti näillä keinoilla.  Korkeakouluissa olisi tarkkaan harkittava sitä, kannattaako 
elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttöön saamiseksi panostaa merkittäviä henkisiä ja 
taloudellisia voimavaroja, jos ei ole valmiuksia huolehtia niiden tehokkaasta käyttöön ottamisesta 
koulutuksen muodossa. 

12.7. Elektronisten lehtien käyttömahdollisuuksiin liittyviä johtopäätöksiä 

Tutkimuksessa ilmeni, että tiede- ja ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden käytettävissä olevat atk-
laitteet ja tietotekniset valmiudet ovat korkeatasoisia ja nykypäivän tarpeita vastaavia. Elektronisten 
tieteellisten aikakauslehtien käyttömahdollisuudet ovat yleisesti ottaen hyvät. 
Korkeakoulukirjastojen lähiaikojen haasteena on nykyisen tietoteknisen tason ylläpitäminen eikä 
niinkään uuden teknologian käyttöönottaminen. Taloudellinen resursointi pitäisi keskittää 
henkilöstöön, koulutukseen ja sisältöjen tuotantoon. Tämä johtaisi todennäköisesti elektronisten 
tieteellisten aikakauslehtien käytön lisääntymiseen. 
 
Elektronisten lehtien käyttö ilman paperitulostetta ei tutkimustulosten mukaan ole mielekästä. 
Tulostamisen merkitystä korostivat eniten naiset, tiedekorkeakoulujen opiskelijat sekä 
sähkötekniikkaa opiskelevat. Korkeakouluissa tulostusmahdollisuudet on järjestetty tutkimuksen 
havaintojen perusteella hyvin. Jonkin verran parantamista näyttäisi olevan ammattikorkeakouluissa. 
Tarve tiedostomuotoiseen tallennukseen oli vähäistä. Artikkelien sisällysluetteloiden näyttöruudulta 
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tapahtuva selailu oli tärkeintä naisille, tiedekorkeakoulujen opiskelijoille sekä rakennustekniikkaa 
opiskeleville. Naiset ja tiedekorkeakoulujen opiskelijat olivat muita halukkaampia maksamaan 
kopiomaksun elektronisten  
 
lehtiartikkelien paperitulosteista. Sähkötekniikkaa opiskelevat vastustivat maksuja eniten. 
Kopiointimaksuja määriteltäessä olisi kirjastojen hyvä pyrkiä yhtenäiseen hinnoitteluun. 
Tekijänoikeudellisia kysymyksiä ei pidä tässä yhteydessä unohtaa. 
 
Teknisessä mielessä elektronisia lehtiä tarjoavien tahojen käyttöliittymissä on tutkimuksessa saadun 
palautteen mukaan kehittämistarpeita. Eniten parannuksia toivottiin hakuominaisuuksiin. 
Opiskelijoista 56 % oli tällä kannalla. Käyttöliittymien selkeyttä kritisoitiin myös paljon. 
Parannusta asiaan toivoi 54 % opiskelijoista. Palveluiden tuottajien tulisi huomioida käyttäjien 
tarpeet aikaisempaa paremmin. 

12.8. Tulosten arviointia 

Tutkimus antoi lisävalaistusta elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytöstä ja merkityksestä 
tiede- ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimus toteutettiin kuitenkin melko pienellä aineistolla ja 
vähäisin voimin. Saadut tulokset ovat yleistettävissä vain tarkastelussa mukana olevaan aineistoon  
ja korkeakouluihin.  Jatkotutkimuksessa on tärkeätä suurempien aineistojen käyttö sekä ajallisen 
kattavuuden lisääminen. 
 
Opiskelijoiden lähdeaineiston valintoja selittävinä tekijöinä sukupuoli, korkeakoulutyyppi ja 
koulutusala osoittautuivat hedelmällisiksi. Yleiseltä kannalta ajatellen erottelu sukupuolen mukaan 
tässä tarkoituksessa voi tuntua jopa perusteettomalta. Tekniikan alalla naisopiskelijoiden määrä on 
perinteisesti melko alhainen, mutta tulevaisuudessa heidän osuutensa lisääntyy. Tästä on nähtävissä 
merkkejä ainakin ammattikorkeakouluissa. Käyttäytymiserot sukupuolten välillä lähdeaineistojen 
käytössä ja hankinnassa on syytä huomioida ainakin käyttäjäkoulutusta järjestettäessä. Erot tiede- ja 
ammattikorkeakoulujen välillä olivat pääosin odotettavissa ainakin, jos ajatellaan opinnäytetöiden 
vaatimuksia ja opiskelija-ainesten valikoitumista. Koulutusaloittainen vertailu oli pienestä 
aineistosta johtuen vaikeinta. 
 
Yleisesti ottaen empiiriset tulokset vahvistavat ja tukevat useissa tapauksissa aiemman 
kirjallisuudessa esitetyn tutkimuksen havaintoja. Yllättävintä ja hämmentävintä oli tutkimuksessa 
korostunut FinElib-aineistojen vähäinen merkitys lähteinä. 
 
Tiede- ja ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöt eroavat toisistaan. Tämä nousi esille myös 
tutkimuksessa. Opiskelijat käyttävät elektronisia lehtiä eri tavoin ja kirjastojen palvelut poikkeavat 
toisistaan. Tutkimus tuki näitäkin väitteitä. Esitetty käytön tason malli (ks. Kuvio 2.) on näin ollen 
käyttökelpoinen. Nelikentässä ammattikorkeakoulut sijoittunevat lohkon D keskelle, jossa 
käyttöaste on aika matala, mutta palvelun taso kuitenkin melko korkea. Tiedekorkeakoulut 
voitaneen sijoittaa lohkon D yläreunan keskivaiheille, jossa käyttöaste on hieman korkeampi ja 
palvelun taso samaa luokkaa. Mallia voidaan soveltaa tarkempien korkeakoulukohtaisten analyysien 
tekemisessä myöhemmissä tutkimuksissa.  
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Liitteet 

Liite 1: Suorien lainausten alkuperäistekstit 
a) "In its broadest definition, an e-journal is some grouping of information which is sent out in electronic form with 
some periodicity." (Brandt, 1992) 
 
b) "Electronic journals are any serials produced, published and distributed nationally and internationally via electronic 
networks such as Bitnet and the Internet". (McMillan,1991, 97.) 
 
c) "Electronic journal is a scholarly journal delivered electronically over networks". (Keating, Reinke & Goonman, 
1993, 456.) 
 
d) "Consider a true e-journal to be a serial whose creation and distribution to the public is entirely in electronic format". 
(Dworaczek &Wiebe, 1994, 106.) 
 
e) "The term electronic journal for those titles that have only available electronically and phrase online journal.for titles 
that have a printed counterpart". (Moothart, 1995,61.)  
 
f) "Electronic journal is a publication in any medium issued in successive parts bearing numerical or chronological 
designation and intended to be continued indefinitely and is a periodical publication, especially dealing with matters of 
current interest; often used of official or semiofficial publications of special groups." (Chan 1999, 10-11.) 
 
g) "An electronic journal is a periodical - regular or irregular - and moderated unit made available in an electronic 
format, either on a static medium or via computer networks." (Tomney & Burton, 1998, 420.) 
 
h) "...the present state of electronic dissemination of information in journal form is  to describe an elektronic journal as 
the concept of storing articles on, and enabling user access over, a computer network, or of distribution of articles over a 
network to subscribers." (Tomney  & Burton ,1998, 420.) 
 
i) "An  electronic journal is defined as one which: (1) publishes original scholarly writings; (2) is peer-reviewed or 
edited; (3) is available in (although not necessarily exclusively) electronic format." (Tomney & Burton (1998, 420.)   
 
j)  "...define it as a digital periodical dedicated to publishing, on the Internet, articles, essays, and analyses that have 
been read and commented upon initially by a select group of editors and reviewers, to meet a certain arbitrary standard 
of excellence (as determined by the editors) for a given discipline addressed by the journal itself. The medium 
distinguishes an electronic scholarly journal from its print counterparts the process of developing content for both print 
and electronic peer-review scholarly journals is generally the same." (Valauskas, 1997) 
 
k) "As the transition actually occured, however, I became less and less enthusiastic about the developments and 
implications and, eventually, downright hostile toward them....Perhaps the most adverse outcome of contemporary 
technologies is that they are imposing a dehumanization effect on society....Unfortunately, too many libraians have been 
completely uncritical of information technologies...Unfortunately, many librarians seem to assume that more access 
means better access...I have observed a considerable decline in the service ideal among librarians, and I believe that the 
overemphasis on technology is larely to blame for this." (Lancaster, 1999, 806-809.) 
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Liite 2 a. Elektronisten lehtien kehitysprojekteja 
CORE 
Core-projekti (The Chemistry Online Retrieval Experiment) toteutettiin vuosina 1991-1995 (ks. esim. Entlich et al, 
1995). Projektin puitteissa digitalisoitiin kaksikymmentä American Chemical Societyn (ACS) julkaisemaa painettua 
tieteellistä aikakauslehteä. Projekti toteutettiin yhteistyönä, johon osallistuivat American Chemical Society, Bellcore, 
the Chemical abstarcts Service, Cornell University´s Mann Library ja OCLC. Lehdet, yhteensä n. 400.000 sivua, olivat 
Cornell Universityn opiskelijoiden ja henkilökunnan verkkokäytössä vuosina 1993-1995. Keskeisiä projektin 
yhteydessä tehtyjä havaintoja verrattaessa paperiversiota elektroniseen ovat käyttäjien tyytyväisyys lehtiartikkelien 
helppoon ja nopeaan saatavuuteen verkon välityksellä ja toisaalta tyytymättömyys artikkelien näyttöruudulta 
lukemiseen ja selailuun. Negatiivisena koettiin myös se, että omien merkintöjen tekemisen mahdollisuus katosi 
aikakauslehtiartikkelin elektronisen muodon mukana. (Nisonger, 1998, 29;  Stewart, 1996, 339-340.) 
 
ELVYN 
Elvyn-projekti (Electronic Version whY Not) (ks. esim. Project ELVYN, 1995; Rowland, McKnight & Meadows, 
1996, 690-700) toteutettiin Isossa Britanniassa vuonna 1994. Projektin osapuolina olivat Institute of Physics Publishing 
Ltd, Standing Conference of National and University Libraries (SCONUL), Loughborough University ja British 
Library. Projektissa selvitettiin painetun aikakauslehden digitalisoinnista aiheutuvia kustannuksia sekä käytännön 
ylläpitoon ja tieteellisille kirjastoille tapahtuvan elektronisen version jakeluun liittyviä kysymyksiä. Digitalisoitava 
tieteellinen aikakauslehti oli nimeltään Modelling and Simulation in Material Science and Engineering. Projektin 
loppuyhteenvedossa todettiin mm, että kustannukset, vaaditut ponnistelut sekä tarvittavat tietotekniset taidot projektin 
toteuttamiseksi olivat merkittäviä. (Nisonger, 1998,30; McKnight, 1995.) 
 
JSTOR 
Jstor-projekti (Journal Storage) (ks. JSTOR Journal Storage, 2000) on ei-kaupallinen vuonna 1995 käynnistynyt hanke. 
Projektin rahoittaja on The Andrew W. Mellon Foundation. Projektin puitteissa on digitalisoitu tieteellisiä 
aikakauslehtiä takautuvasti tarkoituksena luoda vanhojen aikakauslehtiartikkelien arkisto tieteellisten kirjastojen 
käyttöön. Alkuvaiheessa digitoitiin viisi historian alan ja viisi taloustieteisiin liittyvää aikakauslehteä.  Testipaikkoina 
näiden julkaisujen verkkokäyttäjinä oli seitsemän akateemista kirjastoa, Bryn Mawr, Denison, Harvard, Haverford, 
Swarthmore, University of Michican ja Williams. Vuonna 1997 JSTOR organisoitui itsenäiseksi yksiköksi ja alkoi 
tuottaa tietokantaa, johon aluksi ryhdyttiin digitalisoimaan pääasiassa sosiaali- ja humanististen tieteiden 
aikakauslehtien artikkeleita. Ensimmäisen kolmen vuoden tavoite oli noin 100 nimekkeen mukaan saaminen. (Gurthie, 
1997;  Nisonger, 1998, 30; Sully, 1997.) 
 
MUSE 
Muse-projektissa  (ks. Project Muse Scholarly Journals Online, 2000) digitalisoitiin WWW-käyttöön soveltuviksi 
vuonna 1993 yhteensä 42 tieteellisen aikakauslehden artikkelit. Lehdet edustivat pääosin sosiaali- ja humanistisia 
tieteitä. Lehtien lukijoille tarjottiin mahdollisuus tilata joko painettu tai elektroninen versio julkisuista. Myös 
molempien versioiden yhteistilaus oli mahdollinen. Kehitysvaiheessa tilaajille tarjottiin ilmainen 
koekäyttömahdollisuus neljän nimekkeen osalta. Nykyisin  Muse-projektin kotisivu tarjoaa näytteitä, 
hakumahdollisuudet ja tietoja kaikista palvelun sisältämistä lehdistä joskin kokotekstiartikkelien laajempi käyttö 
edellyttää luonnollisesti tilaamista. Nykyisin palvelun kautta näyttää olevan käytettävissä 113 tieteellistä aikakauslehteä 
(ks. Project Muse Scholarly Journals Online: journals, 2000) Yhteistyöosapuolina Muse-projektissa ovat Johns Hopkins 
University Press, University Library  (Milton S. Eisenhover Library) ja University Computing Center (Homewood 
Academic Computing). Muse-palvelu ei ole FinELib-palvelussa. (Machovic, 1997; Nisonger, 1998, 31.) 
 
 
QUARTET 
Vuosikymmenen vaihteessa, n. 1989-1991, toteutettiin QUARTET-projekti. Sen toteutti British Library Research and 
Development Department yhdessä Loughborough University of Technologyn kanssa. Projektissa tutkittiin tuolloin 
käytössä olevan informaatioteknologian vaikutuksia tieteelliseen kommunikointiin ja yhtenä projektin merkittävänä 
saavutuksena mainitaan maailman ensimmäisen hypertekstiin perustuvan elektronisen lehden kehittäminen. Tämä 
julkaisu tunnetaan nimellä HyperBit ja se oli paperimuotoisen aikakauslehden Behaviour and Information Technology 
hypertekstimuotoinen versio. (Nisonger, 1998, 29; McKnight, 1995) 
 
RED SAGE 
Red Sage-projekti (ks. esim. Lucier & Brantley, 1995) toteutettiin vuosina 1992-1993. Yhteistyökumppaneina tässä 
pilottiprojektissa olivat AT&T Bell Laboratories, Springer Verlag ja University of California. Projektin puitteissa 
saatettiin elektroniseen muotoon 40 painettua tieteellistä aikakauslehteä. Mukana oli New England Journal of Medicine, 
16 Wileyn kustantamaa biologian aihealueen aikakauslehteä sekä 24 Springer-Verlagin kustantamaa 
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molekyylibiologiaan ja radiologiaan liittyvää julkaisua. Nämä elektronisessa muodossa olevat julkaisut olivat kahden 
vuoden ajan 1994-1995 University of Californian ja San Francisco  Medical Schoolin opiskelijoiden ja henkilökunnan 
käytössä. Julkaisujen jakelu suoritettiin Unix-pohjaisen järjestelmän avulla verkossa. (Nisonger, 1998, 29.) 
 
TULIP 
Tulip-hanke (The University Licensing Project) (ks. esim. TULIP final report, 1996; Gusack & Lynch, 1995, 7-74) on 
eräs tunnetuimmista elektronisiin lehtiin liittyvistä hankkeista. Se toteutettiin vuosina 1991-1993 Elsevier Sciencen ja 
useiden amerikkalaisten yliopistokirjastojen yhteistyönä. Mukana olivat University of California, Carnegie Mellon, 
Cornell, Georgia Institute of Technology, University of Michigan, Massachusetts  Institute of Technology, University 
of Virginia, Virginia Polytechnic, University of Washington ja  University of Tennesee. Projektin puitteissa 
digitalisoitiin ja saatettiin yliopistojen kampuksilla käytettäviksi verkkojulkaisuksi yli 40 Elsevier Sciencen ja 
Pergamon Pressin kustantaman kone- ja materiaalitekniikan aikakauslehden artikkelit vuosilta 1992-1995.  Hunterin  
(1996, 209-210) mukaan projektista saadut kokemukset osoittavat, että laajamittaisten elektronisten 
aikakauslehtikokoelmien  hallitseminen kirjastoissa paikallisesti on vaikeampaa ja kalliimpaa kuin vastaavien 
painettujen aikakauslehtikokoelmien hallinta ja ylläpito. Kaikilla kirjastoilla ei myöskään näytä olevan valmiuksia 
elektronisten kokoelmien ylläpitoon. (Nisonger, 1998, 29) 
 
SUPERJOURNAL 
Isossa Britanniassa toteutettiin vuosina 1995-1998 SuperJournal-projekti (eLib). (ks. esim. Baldwin, 1998; Pullinger & 
Baldwin, 1996; The SuperJournal Project, 2000). Projektin puitteissa digitalisoitiin 13 tieteellisen aikakauslehden 
artikkelit ja niiden käyttö oli mahdollista neljän erilaisen käyttöliittymän avulla SuperJANET-tietoverkossa. Projektissa 
tutkittiin mm. värillisten kuvien ja matemaattisten kaavojen tiedonsiirron onnistumista. Projektin tuloksena syntyi 
SuperJournal konsortio, johon kuuluu 17 yhteisöä, yliopistoa ja kaupallista kustantajaa, Manchester Computing 
University of Manchesterista, Loughboroug University sekä testipaikkoina 13 yliopistoa Isossa Britanniassa. Nykyisin 
konsortion käytössä elektronisessa muodossa on 48 tieteellistä aikakauslehteä neljältä eri aihealueelta eli yhteensä yli 
14.000 artikkelia. (Hitchcock, Carr & Hall, 1997; Nisonger, 1998, 30; Pullinger, 1999, 168.)  
 
SCAN 
University of California Press ja University of California Berkeley Library toteuttivat yhteistyönä vuonna 1994 SCAN-
projektin (Scholarship from California on the Net). Projektin puitteissa digitalisoitiin humanististen tieteiden 
aikakauslehtiä ja myös monografioita käytettäväksi Internetissä. Ensimmäiset käyttöön sadut aikakauslehdet olivat  
Nineteenth Century Literature ja Classical Antiquity lehdet. Näiden kahden lehden elektroniset versiot ilmestyivät 
kuukautta painettuja vastineitaan aikaisemmin ja niitä tarjottiin lukijoille noin 20 % halvemmalla kuin painettuja 
julkaisuja. Projektin yhtenä päämääränä oli helpottaa tutkijoiden elektronisen julkaisumuodon käyttöönottamista ja 
saada heitä ymmärtämään kirjastojen painettujen aikakauslehtien varastoinnista ja käsittelystä johtuvia vaikeuksia. 
(Nisonger, 1998, 30.) 
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Liite 2 b. Elektronisten lehtien kehitysprojekteja vuosilta 1978-1998 
NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI 
 

LISÄTIETOJA 

BLEND 
Loughborough 
University of 
Technology, UK; 
University of 
Birmingham, UK 

n. 1978-
1980 

Project BLEND 
(Birmingham and 
Loughborough 
Electronic Network 
Development), 
tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena Computer 
Human Factors -
nimisen elektronisen 
lehden kehittäminen 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

Schakel, B. (1982) 
The BLEND System: 
programme for the 
study of some 
electronic journals. 
Journal of the 
American Society for 
Information Science 
(JASIS) 32(1982), 
22-30 

CORE 
American Chemical 
Society, Bellcore, 
Chemical Abstracts 
Service, Cornell 
University´s Mann 
Library, OCLC 

n. 1991-
1995 

Project CORE (The 
Chemistry Online 
Retrieval 
Experiment),  ACS:n 
kustantamien 
tieteellisten 
aikakauslehtien 
digitalisointi 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

http://www.oclc.org:
5047/oclc/research/pr
ojects/core/    
http://www.dlib.org/
dlib/december95/brie
fings/12core.html 

EIES 
New Jersey Institute 
of Technology 

n. 1978-
1980 

Project EIES 
(Electronic 
Information 
Exchange System),  
tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena Mental 
Workload-nimisen 
elektronisen lehden 
kehittäminen 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

Turoff, M. & Hiltz, 
R. S. (1983) The 
electonic journal: a 
progress reprort. 
Journal of the 
American Society for 
Information Science 
(JASIS) 33(1983), 
195-202 

ELVYN 
Institute of Physics 
Publishing Ltd, 
Standing Conference 
of National and 
University Libraries 
(SCONUL), 
Loughborough 
University, British 
Library 

1994 Project ELVYN 
(Electronic Version 
whY Not), tutkimus 
painetun 
aikakauslehden 
digitalisoinnista 
aiheutuvista 
kustannuksista sekä 
käytännön ylläpitoon 
ja tieteellisille 
kirjastoille 
tapahtuvan 
elektronisen version 
jakeluun liittyvitä 
kysymyksistä.  

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

Project ELVYN : an 
experiment in 
electronic journal 
delivery. 1995. 
Fytton Rowland, 
Cliff McKnight and 
Jack Meadows 
(toim.). London : 
Bowker-Saur. 181 
sivua. 
 
Meadows, J., 
Pullinger, D. & Such, 
P. 1995. The costt of 
implementing an 
electronic journal. 
Journal of Scholarly 
Publishing 26(July), 
s. 227-233. 
 
 
 
 

JSTOR 
The Andrew W. 
Mellon Foundation 

n. 1995 Project JSTOR 
(Journal Storage), 
vanhojen 
aikakauslehtartikkeli

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

http://www.jstor.org 
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NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI 
 

LISÄTIETOJA 

en digitalisointi ja 
säilytys 

Muse 
Johns Hopkins 
University Press, 
University Library  
(Milton S. 
Eisenhover Library), 
University 
Computing Center 
(Homewood 
academic 
Computing) 

n. 1993- Project Muse, yli  40 
tieteellisen 
aikakauslehden 
digitalisointihanke, 
palvelu sisältää 
myöhemmin yli 100 
nimekettä. 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 
 

http://muse.jhu.edu 
http://muse/jhu.edu/j
ournals 
 
 

QUARTET 
Loughborough 
University of 
Technology, British 
Library Research and 
Development 
Department 

n. 1989-
1991 

Project QUARTET, 
tutkimus olemassa 
olevan 
informaatioteknologi
an vaikutuksia 
tieteelliseen 
kommunikointiin 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

McKnight, C., 
Dillon, A. and 
Richardson, J. (1991) 
Hypertext in 
Context. Cambridge: 
Cambridge 
University Press. 

Red Sage 
AT&T Bell 
Laboratories, 
Springer Verlag ja 
University of 
California. 

n. 1992-
993 

Project Red Sage, 40 
biologian alan 
aikakauslehden 
digitalisointi  

Kehitys- ja  
tutkimusprojekti 

http://www.dlib.org/
dlib/august95/lucier/
08lucier.html 

SCAN 
University of 
California Press, 
University of 
California Berkeley 
Library  

1994 Project SCAN 
(Scholarship from 
California on the 
Net), humanististen 
tieteiden 
aikakauslehtien ja 
monografioiden 
digitalisointi 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

Hafrey, L. (1994). At 
Cyberspace 
University Press, 
paperless publishing 
looks good. New 
York Times Book 
Review 144 (October 
30, 1994):32 

SuperJournal (eLib) 
Manchester 
Computing 
University of 
Manchester, 
Loughboroug 
University 

1995-1998 Project SuperJournal, 
13 tieteellisen 
aikakauslehden 
artikkelien 
digitalisointi ja 
niiden käyttö oli  
mahdollista neljän 
erilaisen 
käyttöliittymän 
avulla SuperJANET-
tietoverkossa. 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

http://www.superjour
nal.ac.uk/sj/ 
http://www.ariadne.a
c.uk/issue14/superjo
urnal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULIP 
Elsevier Science,  
University of 
California, Carnegie 
Mellon, Cornell, 
Georgia Institute of 
Technology, 
University of 
Michigan, 

n. 1991-
1993 

Project TULIP,  yli 
40 Elsevier Sciencen 
ja Pergamon Pressin 
kustantaman kone- ja 
materiaalitekniikan 
aikakauslehden 
artikkelien 
digitalisointi  
vuosilta 1992-1995. 

Kehitys- ja 
tutkimusprojekti 

http://www.elsevier.c
om/homepage/about/
resproj/trmenu.htm 
 
Gusack, N. & Lynch, 
C. A. 1995. Special 
theme: the TULIP 
project. Library 
HiTech 13(4),  s. 7-
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NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI 
 

LISÄTIETOJA 

Massachusetts  
Institute of 
Technology, 
University of 
Virginia, Virginia 
Polytecnic, 
University of 
Washington ja  
University of 
Tennesee. 

74. 
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Liite 3 a. Kaupallisten kustantajien projekteja ja palveluita 
Academic Pressin (ks.Academic Press, 2000) Academic Press IDEAL (International Digital Electronic Access 
Library) palvelu aloitti vuonna 1996. Tuolloin digitalisoitiin 174 lehteä elektroniseen muotoon. Nykyisin palvelussa on 
lähes 250 Academic Pressin, W.B.Saunders and Churchill Livingstonen kustantamaa tieteellistä aikakauslehteä. 
Artikkelit ovat käytettävissä Acrobat PDF (Portable Document Format) muotoisena, sisällysluettelot ja lyhennelmät 
puolestaan HTML-kielisenä. Academic Press  ylläpitää kahta palvelinta, toinen on San Josessa, Californiassa  ja toinen 
Bathissa Englannissa. Academic Press IDEAL on käytettävissä FinELib-palvelussa. (ks. Academic Press IDEAL, 
2000.)  
 
Blackwell Science (ks. Blackwell Science, 2000) on johtava tieteen ja tekniikan sekä lääketieteen aikakauslehtien 
kustantaja. Machovecin (1997) mukaan Blackwell kustantaa noin 225 tieteellistä tiedeyhteisöissä julkaistavaa 
aikakauslehteä ollen näin maailman suurimpia tieteellisten yhteisöjen lehtien kustantaja. Elektronisessa muodossa 
käytettävissä olevien aikakauslehtiartikkelien kokotekstit ovat luettavissa PDF-muotoisina ja viitetiedot sekä 
lyhennelmät SGML-kielisinä. Blackwell Science poikkeaa monista muista kustantajista siinä, että heillä ei ole omaa  
elektronisten lehtien välitykseen soveltuvaa online-palvelua vaan kustantaja julkaisut ovat käytettävissä muiden 
välityspalveluiden kautta. Näitä ovat IngentaJournals (aiemmin BIDS), Swets and Zeitlingerin SwetsNet, EBSCO 
Online, OCLC:n Electronic Collections Online, Dawson/Faxonin Information Quest ja  OVIDin Ovid Full Text. 
Blackwell ei ole mukana FinELib-palvelussa. (Machovec, 1997.)   
 
Elsevier (ks. Elsevier Science, 2000) on yksi suurimmista elektronisia aikakauslehtiä tarjoavista kustantajista. 
Ensimmäiset kustantajan aikakauslehdet digitalisoitiin jo TULIP-projektissa. Nykyisin Elsevier Science tarjoaa yli 1100 
tieteellisen aikakauslehden artikkelit elektronisessa muodossa. Elsevier markkinoi tarjoamansa julkaisut itse ja on 
kieltäytynyt antamasta niitä muiden välittäjäpalveluiden (esim. EBSCO, OCLC) käyttöön. Ainoa poikkeus tässä 
suhteessa lienee Lexis/Nexis-palvelu. Elsevierin kautta käytettäviä tekniikan tai  sen lähialojen julkaisuja löytyy mm. 
kemian ja prosessitekniikan, ympäristötekniikan, materiaalitekniikan , tietotekniikan, konetekniikan ja energiatekniikan 
alueilta. Elsevier ei ole FinELib-palvelussa. (Brown & Duda, 1996;  Machovec, 1997.) 
 
High Wire Press (ks. High Wire Press, 2000) on  yhteistyöprojekti, jossa osallisina ovat Stanford University Libraries 
ja Academic Information Resources. Tämä kehityskuvio on  Machovecin (1997) mukaan ainutkertainen siksi, että siinä 
yhdistyvät ehkä ensimmäistä kertaa elektronisen lehden kehitystyössä kaikki tiedeyhteisön osapuolet ts. tutkijat, 
kirjastonhoitajat, tietotekniikan asiantuntijat sekä opiskelijat. Tämän palvelun välityksellä on nykyisin käytettävissä 
luonnontieteiden, lääketieteen, humanististen tieteiden ja fysiikan alalta noin 160 tieteellisen aikakauslehden artikkelit. 
Palvelu tarjoaa runsaasti myös ilmaisia kokotekstiartikkeleita. High Wire on käytettävissä myös American Association 
for  the Advancement of Sciencen (AAAS) Science Online-palvelun kautta (ks. American Association for the 
Advancement of Science, 2000). High Wire ei kuulu FinELib-palveluun. 
 
MCB University Press Emerald Intelligence + Fulltext Engineering Libraryn kautta on käytettävissä 16 tekniikan 
alan tieteellistä aikakauslehteä kokotekstimuodossa. Kokonaisuutena palvelu tarjoaa 119 tieteellistä aikakauslehteä ja 
painottuu talouden ja hallinnon aloille. Kokotekstiartikkelit ovat luettavissa sekä HTML- että PDF-muotoisina.  Palvelu 
on käytettävissä FinELibin avulla. (ks. MCB University Press, 2000.) 
 
Springer-Verlag (ks. Springer Science, 2000) kustantaa yli 400 tieteen ja tekniikan sekä lääketieteen aikakauslehteä. 
Tekniikan alalta tai siihen läheisesti liittyen mukana on tieteellisiä aikakauslehtiä usealta aihealueelta ja julkaisujen 
tieteellinen taso vaikuttaa hyvältä. Tekniikan alaa palvelevia julkaisuja palvelussa on yhteensä 295 nimekettä 
seuraavilta aihealueilta. Computer science 38 nimekettä, chemical science 34 nimekettä, engineering 48 nimekettä, 
environmental science 33 nimekettä, mathematics 59 nimekettä, geosciences 46 nimekettä ja physics and astronomy 37 
nimekettä. Artikkelit ovat näistä nimekkeistä luettavissa kokotekstinä. Kokotekstiartikkelit ovat PDF-muodossa ja 
luettavissa Acrobat Reader ohjelmalla. Springer Science Onlinen kautta on käytettävissä Springer LINK (The LINK 
Information Service) palvelu. Springerin kustantamia elektronisia aikakauslehtiä ei ole käytettävissä muiden 
kaupallisten välityspalveluiden kautta. Springer LINK on käytettävissä FinELib-palvelussa. (ks. Machovec, 1997;  
Springer Science: the LINK Information Service, 2000). 
 
Wiley InterScience tarjoaa  John Wiley & Sons Ltd kustantamia tieteellisiä aikakauslehtiä. Palvelu käynnistyi vuonna 
1995 ja sen  kautta on  nykyisin käytettävissä elektronisessa muodossa noin 300 nimekettä. Artikkelien viitetiedot 
lyhennelmineen ovat kaikkien käytettävissä. PDF- ja HTML-muotoiset kokotekstiartikkelit ovat lehtien tilaajien 
luettavissa. (ks. Wiley publishing without boundaries, 2000.) 
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Liite 3 b. Kaupallisten kustantajien palveluita vuosilta 1991-2000 
NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

Academic Press 
(AP) 
Academic Press 
IDEAL 

1996- Käytettävissä n. 250 
elektronista tieteellistä 
aikakauslehteä, 
monialainen.  

Kustanta-
jan palvelu 

http://ww.academicpress.c
om/ 
http://www.europe.idealibr
ary.com/ 

Portland Press 
[Biochemical 
Society, Iso 
Britannia)] 

n. 1996- Tarjoaa 16 biokemian ja 
kliinisten tieteiden  
tieteellistä aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa. 

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.biochemistry.o
rg/ 
http://www.portlandpress.c
om/ 
http://www.portlandpress.c
om/services/ejournals.htm 

Blackwell Science 
(Blackwell's) 

n. 2000- Johtava tieteen ja tekniikan 
sekä lääketieteen 
aikakauslehtien kustantaja. 
Kustantaa noin 225 
tieteellistä tiedeyhteisöissä 
julkaistavaa 
aikakauslehteä, jakelu 
välittäjien kautta. 

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.blackwell-
science.com/ 
http://www.blackwell.co.u
k/ 

Elsevier Science n. 1991- Yli 1100 elektronista 
aikakauslehtinimekettä, 
lähes 800.000  
kokotekstiartikkelia  

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.elsevier.nl/ho
mepage/ 
http://www.elsevier.com/ 

High Wire Press 
Stanford 
University 
Libaries, Academic 
Information 
Resources 

1997- High Wire Press, 
elektronisia lehtiä 
luonnontieteiden, 
lääketieteen, humanististen 
tieteiden ja fysiikan alalta 

Kustanta-
jan palvelu 
 

http://highwire.stanford.ed
u/ 
http://www.highwire.org/ 
http://highwire.stanford.ed
u/help/slow.dtl 

MCB University 
Press, 
MCB University 
Press Emerald 
Intelligence+fullte
xt 

2000- Tarjoaa noin 120 
elektronista tieteellistä 
aikakauslehteä vuodesta 
1994 lähtien. Abstraktit 
osittain v. 1989 lähtien. 

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.mcb.co.uk/. 
http://www.emerald-
library.com/EMR/ 
 

Springer Science 
Online 
Springer LINK 

1997- Yli  400 tieteellistä 
aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa, 
monitieteinen. 

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.springer.de/ 
http://link.springer.de/ol/in
dex.htm 

John Wiley & Sons 
Wiley InterScience 

1995- Tarjoaa n. 300 tieteellistä 
aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa, 
monialainen. 

Kustanta-
jan palvelu 

http://www.wiley.co.uk/ 
http://www.wiley.co.uk/ 
http://www3.interscience.
wiley.com/about.html 
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Liite 4 a. Yhteisöjen palveluja  
ACS Publications on American Chemical Societyn (ACS) kustannustoimintaa hoitava osa. ACS perustettiin vuonna 
1876 ja se on maailman suurin tieteellinen yhdistys jossa on jäseniä lähes 160.000. ACS Publication kustantaa ja 
julkaisee 33 kemian alaan keskittynyttä tieteellistä aikakauslehteä.  Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1996 lähtien. 
Artikkelihaku viitetietojen muodossa on  vapaasti kaikkien käytettävissä, mutta artikkelien PDF-muotoinen  
kokotekstikäyttö on maksullista. Palvelu on käytettävissä FinELib-palvelussa. (ks. American Chemical Society 
Publications, 2000.) 
 
American Astronomical Society (AAS) on perustettu vuonna 1899. (ks. History of the Society, 2000). AAS:n kautta 
on käytettävissä kolme alan elektronista lehteä, jotka ovat Astronomical Journal, Astrophysical Journal ja Bulletin of 
the AAS. Palvelu ei kuulu FinELibin tarjontaan. (ks. American Astronomical, Society, 2000.) 
 
American Institute of Physics (AIP) tarjoaa Online Journal Publishing Service (OJPS)-palvelun kautta yli 70 
fysiikan alan elektronista lehteä. Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1997 ja siinä on mukana American Institute of 
Physicsin  11 oman julkaisun lisäksi myös usean muun yhdistyksen kustantamia  nimekkeitä. Yhdistysten julkaisuja on 
mukana mm. seuraavilta tahoilta: American Physical Society, Russian Academy of Science Nauka/Interperiodica, 
American Association of Physics Teachers, American Society of Civil Engineers, IEEE Computer Society, American 
College of Medical Physics, ASME, SPIE/ IS&T - The Society for Imaging Science & Technology, SPIE, National 
Institute of Standards and Technology, The Society of Rheology, Acoustical Society of America, Optical Society of 
America, American Vacuum Society, AAPM, SPIE, The American Physical Society.  Palvelu ei ole ainakaan 
toistaiseksi käytettävissä FinELib-palvelun kautta. (ks. American Institute of Physics: Online Journal Publishin Service 
(OJPS), 2000.) 
 
American Mathematical Society (AMS) kustantaa ja julkaisee kahdeksaa tieteellistä matematiikkaan keskittynyttä 
aikakauslehteä elektronisessa muodossa. Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1996 alkaen. Palvelu ei ole käytettävissä 
FinELibin kautta. (ks. American Mathematical Society, 2000.)  
 
Biochemical Society on Isossa Britanniassa toimiva yhteisö. Yhteisön julkaisu- ja kustannustoimintaa hoitaa Portland 
Press Ltd. Elektronisessa muodossa käytettäviä biokemian ja kliinisten tieteiden aikakauslehtiä on palvelun kautta 
käytettävissä 16 nimekettä. Lehtien sisältämien artikkelien viitetiedot ja lyhennelmät ovat selattavissa ilmaiseksi. 
Kokotekstiartikkelien lukeminen edellyttää sopimuksia. Palvelu ei kuulu FinELibin tarjontaan. (ks. Biochemical 
Chemistry, 2000; Portland Press, 2000.) 
 
Institution of Electrical Engineers (IEE) on perustettu vuonna 1871. Yhteisöön kuuluu yli 140.000 eurooppalaista 
jäsentä. Yhteisön oma elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä välittävää palvelu on IEE Online Journals (IOJ). Palvelun 
käyttö edellyttää käyttäjän organisaation jäsenyyttä yhteisössä. (ks. Institution of Electrical Engineers (IEE), 2000 
Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE) on puolestaan monien yhdistysten muodostama yhteisö, johon 
kuuluu yli 350.000 jäsentä 150 maasta.  IEEE:llä on oma "Electronic Publications"-niminen palvelu, josta löytyy 
erilaisia yhteisön tarjoamien palveluiden käyttömahdollisuuksia. (ks. Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE), 2000.) Yksi näistä on IEEE/IEE Electronic Library (IEL), joka on  Suomessa FinELibin kautta käytössä 
konsortiossa mukana oleville kirjastoille. IEL sisältää IEEE:n ja IEE:n  kustantaman 120 tieteellisen aikakauslehden 
artikkelit sekä konferenssijulkaisut kokotekstimuotoisina. Palvelu käsittää lisäksi myös IEEE:n standardit kokotekstinä. 
Julkaisujen aihealue kattaa sähkötekniikan sekä elektroniikan alat melko täydellisesti. Julkaisujen tieteellinen taso on 
korkea. Palvelun kautta on käytettävissä yli 500,000 elektronisessa muodossa olevaa tieteellistä aikakauslehtiartikkelia 
noin 12,000 julkaisusta vuodesta 1988 alkaen.  Palvelu on kesäkuusta 2000 alkaen kantanut nimeä IEEE Xplore. 
Artikkelit ovat PDF-muodossa ja luettavissa Acrobat Reader ohjelmalla. (ks. IEEE Xplore, 2000.)  
 
 
 
 
 
Institute of Physics (IOP) perustettiin vuonna 1874. Jäseniä yhdistyksessä on yli 26.000. Yhdistys kustantaa ja 
julkaisee 34 elektronisessa muodossa käytettävissä olevaa fysiikan alan tieteellistä aikakauslehteä. Yhdistyksen 
kustannustoiminnasta vastaa Institute of Physics Publishing ja elektroniset aikakauslehdet ovat käytettävissä Institute 
of Physics (IOP) Online Service-palvelun kautta. Palvelu aloitti toimintansa vuonna 1996. Palvelu ei ole ainakaan 
vielä käytettävissä FinELib-palvelussa. (ks. Institute of Physics, 2000.) 
 
Materials Research Society (MRS) on perustettu vuonna 1973 ja siihen kuuluu jäseniä yli 12000 noin 50 eri maasta. 
Yhteisö kustantaa ja julkaisee materiaalitekniikan kolmea tieteellistä aikakauslehteä elektronisessa muodossa. Nämä 
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ovat  MRS Bulletin, Journal of Materials Research ja MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research. Palvelu 
ei kuulu FinELibin piiriin. (ks. Materials research Society, 2000) 
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Liite 4 b. Yhteisöjen palveluita vuosilta 1988-2000 
NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

American 
Association for the 
Avancement of 
Science (AAAS) 

n. 1999- Tarjoaa useiden eri 
yhteisöjen palveluita 

Yhteisön 
palvelu 

http://aaas.org/ 

American 
Astronomical 
Society (AAS) 

n. 2000- Tarjoaa muuutamia alan 
elektronisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä. 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.aas.org/ 
http://www.aas.org/publica
tions/index.htm 

American 
Chemical Society 
(ACS) 
American 
Chemical Society 
Publications (ACS) 

1996- Käytettävissä 33 
elektronista tieteellistä 
kemian alan 
aikakauslehteä. 

Yhteisön 
palvelu 

http://pubs.acs.org/ 
http://pubs.acs.org/about.ht
ml 
 

American Institute 
of Physics (AIP) 
American Institute 
of Physics (AIP) / 
Online Journal 
Publishing Service 
(OJPS) 

1997- Käytettävissä 71 tieteellistä 
aikakauslehteä 
elektronisessa 
muodossa.Artikkelien 
viitetietojen selailu on 
kaikkien käytössä. 
Kokotekstiartikkelien 
lukeminen edellyttää 
lehtien tilaamista ja 
käyttösopimusta. 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.aip.org/ 
http://ojps.aip.org/ 
http://www.aip.org/ojs_ad.
html 
 

America 
Mathematical 
Society (AMS) 

1996- Tarjoaa kahdeksan 
matematiikan tieteellistä 
aikkauslehteä 
elektronisessa muodossa. 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.ams.org/ 
http://www.ams.org/jourht
ml/sitemap.html 
http://www.ams.org/journal
s/home.html 

Biochemical 
Society (Iso 
Britannia) 
Ks. myös Portland 
Press Ltd. 

n. 1996- Tarjoaa 16 biokemian ja 
kliinisten tieteiden  
tieteellistä aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa. 

Yhteisön 
palvelu  

http://www.biochemistry.or
g/ 
http://www.portlandpress.c
om/ 
http://www.portlandpress.c
om/services/ejournals.htm 

Institution of 
Electrical 
Engineers (IEE), 
Insitute of  
Electrical and 
Electronics 
Engineers (IEEE), 
IEEE Xplore 

1988- Tarjoaa yli 500.000 
elektronisessa muodossa 
olevaa tieteellistä 
aikakauslehtiartikkelia noin 
12.000 julkaisusta,  sisältää 
myös standardeja, aihealue 
tekniikka, elektroniikka 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.ieee.org/ 
http://www.iee.org.uk/Wel
come.html 
http://ieeexplore.ieee.org/lp
docs/epic03/periodicals.ht
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institution of 
Physics (IOP) 
Institute of Physics 
(IOP) Online 

1996- Käytettävissä 34 fysiikan 
alan tieteellistä 
aikakauslehtieä 
elektronisessa muodossa. 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.iop.org/ 
http://www.iop.org/online.
html 
http://www.iop.org/EJ/welc
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Services ome 
http://www.iop.org/Journal
s/ 
http://www.iop.org/Journal
s/bytitle 

Journalismi 
verkossa, 
Wysivyg, 
Journalistiliitto 

1994- Linkkilista noin 200 
kotimaisesta elektronisesta 
aikauslehdestä 

Yhteisön  
palvelu 

http://www.wysiwyg.fi/jv/ 

Materials Research 
Society (MRS) 

n. 1996- Muutamia 
materiaalitekniikan 
elektronisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.mrs.org/ 
http://www.mrs.org/publica
tions/ 

TILKE: 
suomalaisia 
elektonisia lehtiä ja 
sarjoja 
Helsingin 
yliopiston kirjasto 

n. 1995- Tarjoaa yli 600 suomalaista 
elektronista lehteä, 
sanomalehteä ja sarjaa. 

Yhteisön 
palvelu 

http://www.helsinki.fi/~hy
k_ml/lehdet.html 
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Liite 5 a. Välittäjäorganisaatioiden palveluita 
EBSCO Information Services tarjoaa kirjastoille monipuolisia palveluita, joista uusimpana EBSCO Online. 
Elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä välittävä Academic Search Elite on käytössä Suomessa FinELibin kautta. Tämä 
palvelumuoto on laaja sekä monialainen sisältäen sekä tieteellisten aikakauslehtien artikkeliviitteitä että artikkeleita 
kokotekstinä. Palvelun tieteelliset aikakauslehdet lehdet kattavat laajan aihealueen ja myös tekniikan ala on edustettuna. 
Tekniikan tieteellisten aikakauslehtien osuus koko tarjonnasta ei ole helposti selvitettävissä, koska palvelu ei tarjoa 
aiheenmukaista listausta julkaisuistaan. Artikkelien tieteellinen taso näyttäisi vaihtelevan hyvin kansanomaisista ja 
yleisluonteisista erittäin korkeatasoisiin. Academic Search Eliten avulla käytettävissä olevien kokotekstimuotoiset 
artikkelit sisältävien tieteellisten aikakauslehtien määrä on yli 1200 nimekettä ja käytettävissä olevien 
kokotekstimuotoisten artikkelien yhteismäärä lähentelee 5 miljoonaa. Lisäksi sellaisten tieteellisten aikakauslehtien 
määrä, joista saatavilla on ainoastaan artikkelien viitetiedot sekä lyhennelmä  on samaan aikaan lähes 3000 nimekettä. 
Palvelun kautta saatavissa olevat kokotekstiartikkelit ovat luettavissa HTML-muotoisina dokumentteina selaimella. (ks. 
EBSCO Information Services, 2000.) 
 
The OCLC FirstSearch Service on vuonna 1967 perustetun (ks. OCLC Online Compute Library Center: history of 
OCLC, 2000) Online Computer Library Centerin (OCLC) ylläpitämä käyttöliittymä, joka mahdollistaa 85 online-
tietokannan käytön. Tietokantojen sisältämien kokotekstiartikkelien määrä on yli viisi miljoonaa. Mukana olevat 
OCLC:n tietokannat ovat WorldCat, OCLC FirstSearch Electronic Collections Online, OCLC NetFirst, OCLC 
ArticleFirst, OCLC ContentsFirst,  OCLC PapersFirst, OCLC ProceedingsFirst, and OCLC Union Lists of Periodicals. 
FirstSearch-palvelussa on useita erilaisia artikkelien välitysmahdollisuuksia.  Palvelu on uusiutunut siten, että sen uusi 
muoto "The New OCLC FirstSearch Service" saatiin käyttöön elokuussa vuonna 2000. Tässä uusitussa versiossa 
yhdistyvät "vanha" The OCLC FirstSearch Service ja OCLC FirstSearch Electronic Collections Online Services. 
Palvelu mahdollistaa yli 2500 aikakauslehtinimekkeen artikkelien käytön elektronisessa muodossa. Palvelumuoto ei ole 
FinELibin tarjonnassa. (ks. OCLC Online Computer Library Center: the new FirstSearch, 2000.) 
 
OVID Technologies on perustettu vuonna 1984. Elektronisia tieteellisiä tieteen, tekniikan ja lääketieteen aikakauslehtiä 
OVID tarjoaa OVID Online-palvelun kautta. Tämä kokotekstipalvelu on maksullinen ja käytettävissä on vuodesta 1993 
alkaen 363 aikakauslehtinimekkeen artikkelit. Journals@Ovid -palvelun kautta on käytettävissä em. aikakauslehtien 
sisällysluettelot sekä lehtiartikkelien viitetiedot ja lyhennelmät, mutta tämäkin palvelumuoto edellyttää lehtien 
tilaamista. FinELibin kautta tämä kokotekstipalvelu ei ole käytettävissä. FinELib mahdollistaa ainoastaan kolmen 
viitetietokannan (Medline, Cinahl, Ebmr) käytön tästä palvelusta. (ks. OVID Technologies, 2000.)  
 
Swets Blackwellin Swetsnet Navigator korvaa entisen Swets & Zeitlingeriin kuuluneen Swets Subscription Servicen 
tuottaman Swets Net-palvelun. Swets Netin välityksellä on käytettävissä useiden eri kustantajien tieteellisiä 
aikakauslehtiä yhteensä 14979 nimekettä. Elektronisessa muodossa palvelun kautta on saatavissa 2293 nimekettä. 
Tekniikan alaan tai siihen läheisesti liittyviä (technology+science) kokotekstijulkaisuja käytettävissä on yhteensä 1071 
(430+641) nimekettä. Lisäksi käytettävissä on vielä 945 (424+521) nimekettä, joista luettavissa on lyhennelmä 
artikkeleista. Swets Blackwellin Swetsnet Navigator on aloittanut toimintansa kesällä 2000 ja tätä kirjoitettaessa Swets 
Blackwellin omat www-sivut olivat vielä valmisteilla. Palvelu tarjoaa yli 3200 nimekettä 65.000 kustantajalta.  Palvelu 
ei kuulu FinELibin valikoimaan. (ks. Swetsnet Navigator, 2000.) 
 
University Microfilms International (UMI) on Bell & Howell Information and Learning Companyn osa, joka 
perustettiin vuonna. 1938. Monien muiden palvelumuotojensa ohella UMI tarjoaa asiakkailleen elektronisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä. FinELibin kautta on käytettävissä UMI Proquest Direct ABI Inform, joka on keskittynyt kaupallisen 
alan tieteellisiin aikakauslehtiin, joiden  aihealueita ovat markkinointi, kauppa ja hallinto. Palvelu tukee tekniikan alaa 
ainoastaan välillisesti. Palvelun sisältämässä ABI/Inform-viitetietokannassa on indeksoitavia lehtiä 1519, joista 1513 on 
abstraktit  mukana. Kokotekstimuotoisia tieteellisiä aikakauslehtiä tietokanta sisältää 782 Näiden kaikki artikkelit ovat 
luettavissa PDF-muodossa Acrobat Readerilla. Lisäksi 702 kokotekstilehden artikkelit ovat saatavissa myös HTML-
muotoisena. (ks. Bell & Howell Information and Learning, 2000.) 
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Liite 5 b. Välittäjien palveluita vuosilta 1988-2000 
NIMITYS 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

EBSCO 
Information 
services, 
EBSCO Academic 
Search Elite 
 

1998- Tarjoaa yli 1200 
aikakauslehteä elektronissa 
muodossa, monialainen. 

Välittäjä
palvelu 

http://www.epnet.com/ 
http://www-
us.ebsco.com/home/default.
asp 
http://www-
uk.ebsco.com/home/default
.asp 
http://www-
nl.ebsco.com/home/default.
asp 
http://www.epnet.com/ehos
t/finland/login.html 
http://www.lib.helsinki.fi/F
inELib/asfe.html 
http://www.lib.helsinki.fi/F
inELib/bse.html 

Information Quest n. 1999- Yli 22.000 aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa 
vuodesta 1990 alkaen, 
aihealueet tiede, tekniikka, 
lääketiede, liiketalous 

Välittäjä
palvelu 

http://www.informationque
st.com/ 
 

Ingenta 
(ingenta.com - the 
global research 
gateway= ent 
BIDS) 

1998- Entinen BIDS-palvelu 
(Bath, Englanti)., sisältää 
87 aikakauslehden 
artikkelit, monialainen 

Välittäjä
palvelu 

http://www.ingenta.com/ 
 

Kansallinen 
elektroninen 
kirjasto - FINELIB, 
Helsingin yliopisto 

1997- Kansallinen hanke ja 
palvelu, jonka  tavoite on 
korkeimman opetuksen ja 
tutkimuksen tukeminen ja  
jonka tehtävänä on hankkia 
ulkomaisia ja kotimaisia 
elektronisia aineistoja, 
kuten tieteellisiä lehtiä, ja 
erikoisalojen 
viitetietokantoja 
kansalliseen käyttöön. 
Hankkeessa pyritään 
mahdollisimman monia 
tieteenaloja palvelevaan 
aineistotarjontaan ja 
tavoitteena on parantaa 
verkkoaineistojen 
löytyvyyttä. 

Välittäjä
palvelu 

http://www.lib.helsinki.fi/F
inELib 
http://www.lib.helsinki.fi/F
inELib/lisens.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCLC (Online 
Computet Library 
Center), 
OCLC First Search 

n. 1997- Yli 2500 aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa 

Välittäjä
palvelu 

http://www.oclc.org/oclc/m
enu/home1.htm 
http://www.oclc.org/oclc/m
enu/eco.htm 
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(Electronic 
Collections Online) 

http://www.oclc.org/oclc/m
enu/fs_new.htm 
http://www.oclc.org/oclc/m
enu/fs.htm 

OVID Tehnologies, 
Journals@Ovid 
 

n. 1988 Yli 300 aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa 

Välittäjä
palvelu 

http://www.ovid.com/index
.cfm 
http://www.ovid.com/produ
cts/fulltext/journals/journal
s.cfm 

Swets Blackwell 
(ent. SwetsNet) 
Swetsnet Navigator 

2000- Tarjoaa monialaisesti yli 
3200 aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa.  

Välittäjä
palvelu 

http://www.swetsblackwell.
com/ 
http://www.swetsblackwell.
nl/ 
http://www.swetsnet.nl/ 
http://www.swetsnet.nl/pub
lic/SB_journals 

UMI ProQuest 
Direct ABI Inform, 
Bell & Howell 
Information 
Learning  

1999- Tarjoaa yli  700 kaupallisen 
alan tieteellistä 
aikakauslehteä 
elektronisessa muodossa.  

Välittäjä
palvelu 

http://www.umi.com/pqdau
to 
http://www.umi.com/ 
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Liite 6. Kansallinen elektroninen kirjasto-FinELib-hanke 
Opetusministeriö asetti tammikuussa 1997 työryhmän laatimaan suunnitelman tutkimuksen sähköisten tietopalveluiden 
kehittämiseksi ja kansallisen elektronisen kirjaston toteuttamiseksi. Työryhmä sai työnsä päätökseen toukokuussa 1997 
ja luovutti asiasta muistion opetusministerille 12.5.1997. Muistiossa todettiin elektronisen primaariaineistoon 
laskettavien tieteellisten aikakauslehtien osalta mm., että elektronisessa muodossa ilmestyvän tieteellisen tietoaineiston 
määrä on kasvanut nopeasti muutaman kuluneen vuoden aikana. Kasvu on ollut erityisen voimakasta luonnontieteiden, 
lääketieteen ja tekniikan aloilla. Muistiossa todettiin edelleen, että eräiden arvioiden mukaan painettu tieteellinen lehti 
katoaa kokonaan ja korvautuu elektronisella vastineella 10-20 vuoden kuluessa. Samalla, kun sähköisen julkaisemisen 
määrä lisääntyy, koko tieteellisen julkaisemisen käytäntö on muuttumassa.  Työryhmän muistiossa esittämien 
näkemysten mukaan yhä enemmän aikakauslehtiä ilmestyy pelkästään elektronisessa muodossa tai ainoastaan suppean 
painetun version kera. Elektroniset julkaisut mahdollistavat multimedian, kuva- yms. tietopankkien hyväksikäytön sekä 
uudenlaisen interaktiivisuuden. Lisäksi tutkimuksen ja julkaisemisen sykli kiihtyy, kun tutkimustulokset ovat entistä 
nopeammin saatavilla. Erityisesti luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan aloilla julkaisun saantinopeudella on 
muistiossa esitettyjen käsitysten mukaan erittäin suuri merkitys. Työryhmä antaa muistiossaan seuraavan tieteellisiä 
aikakauslehtiä koskevan toimenpidesuosituksen (ks. Hormia-Poutanen, 1998, 47; Kansallinen elektroninen kirjasto-
työryhmän muistio, 1997.): 
 
"Keskeisten tiedekustantajien (Elsevier Science, Academic Press, Springer Verlag, Blackwell Science) sähköiset 
kausijulkaisut hankitaan kansallisin lisenssein yliopistokirjastoihin. Hankintojen kokonaisuutta koordinoi 
yhteistyöryhmä. Ensimmäisessä vaiheessa sopimus tehdään Academic Pressin kanssa. Sopimusten tulee olla sellaisia, 
että aineiston pysyväiskäyttö sekä käyttö kaukopalvelun välityksellä on turvattu mahdollisimman hyvin."  
 
Työryhmän muistio sai kokonaisuutena suopean vastaanoton ja Anne Luoto-Halvari opetusministeriöstä kirjoitti (1997, 
168): 
 
"Muistio on erinomainen aloitus yhteisen sähköisen kirjaston luomiseksi. Sen pohjalta on hyvä jatkaa monien 
ongelmallisten asioiden eteenpäinvientiä. Kansallinen elektroninen kirjasto-työryhmän esitys luo toteutuessaan 
suomalaiselle tiedeyhteisölle hyvät mahdollisuudet hyödyntää verkotettuja tietovarantoja." 
 
Nopeassa tahdissa tämän jälkeen seurasi Kansallisen elektroninen kirjasto- eli  FinELib-hankkeen käynnistyminen (ks. 
Kansallinen elektroninen kirjasto-FinELib, 2000 a). Hankkeen tavoitteeksi määriteltiin korkeimman opetuksen ja 
tutkimuksen tukeminen ja sen tehtäväksi määrättiin hankkia ulkomaisia ja kotimaisia elektronisia aineistoja, kuten 
tieteellisiä lehtiä, ja erikoisalojen viitetietokantoja. Ohjelmassa pyritään mahdollisimman monia tieteenaloja 
palvelevaan aineistotarjontaan ja tavoitteena on parantaa verkkoaineistojen löytyvyyttä. 
 
Opetusministeriö määritteli hankkeelle vastuutahot. Ohjelmaa johtamaan tuli opetusministeriön asettama ohjausryhmä, 
joka nimettiin 7.11.1997. Käytännön toteutuksesta otti vastuun Helsingin yliopiston kirjasto, jonne palkattiin 
17.11.1997 hanketta hoitamaan suunnittelijaksi Kristiina Hormia-Poutanen. Opetusministeriö määritteli 
asettamiskirjeessään ohjausryhmälle neljä merkittävää tehtävää: 1) ohjausryhmä päättää elektronisen kirjaston 
kehittämisen yleisistä suuntaviivoista, 2) ohjausryhmä päättää elektronisen kirjaston tietoaineistosta ja koordinoi niiden 
hankintaa määrärahojen puitteissa, 3) ohjausryhmä tekee ehdotuksia elektroniseen kirjastoon liittyvistä muista 
kehittämishankkeista ja 4) ohjausryhmä tekee opetusministeriölle esitykset elektronisen kirjaston toteuttamiseksi 
tarvittavista määrärahoista.  
 
Elektronisen aineiston hankinnan käynnistämiseksi ja valinnan tueksi koottiin keväällä 1998 aineistohankintojen 
pääperiaatteita sekä linjauksia pohtiva työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli linjata yleistieteelliset ja tieteenalakohtaiset 
aineistohankinnat, suorittaa tieteenalojen ryhmittely, määritellä tieteenaloittain käytettävät resurssit, valmistella 
rahoitusmalli aineistojen hankinnalle sekä määritellä elektronisen aineiston hankinnan lisenssipolitiikka.  
 
Samanaikaisesti em. ryhmien työn käynnistymisen kanssa perustettiin tieteenaloittaisen aineiston valintaan ja 
priorisointiin keskittyvät eri tieteenalojen asiantuntijoista koostuvat  työryhmät. Näitä tieteenaloittaisia työryhmiä 
perustettiin kuusi kappaletta; teknisten alojen työryhmä, luonnontieteiden ja maatalous-metsätieteiden työryhmä, 
lääketieteellisen alan työryhmä, hallinnollisen ja kaupan alan työryhmä, humanistinen työryhmä sekä kulttuurialan 
työryhmä. (ks. Hormia-Poutanen, 1998, 47; Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib, 2000 a.; Lempiäinen, 2000, 
56-61.) 
 
Toiminta organisoitiin uudelleen vuoden 2000 keväällä siten, että sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan 
kehittämiseen kolmen ryhmän kautta.  Nämä ryhmät ovat ohjausryhmä, konsortioryhmä ja tieteenaloittaiset ryhmä. (ks. 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: organisointi, 2000 b.) 
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Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta asetti 31.5.2000 kansallisen elektronisen kirjaston toimintaa ohjaavan uuden 
ohjausryhmän toimikaudeksi 2000-2002. Kokoonpanoon tuli mukaan mm. ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston 
ARENE ry:n edustus. Samassa yhteydessä ohjausryhmän tehtävät määriteltiin uudelleen: 1) ohjausryhmä vahvistaa 
vuosittain ohjelman toimintatavoitteet, 2) hyväksyy määrärahojen käyttöperiaatteet,  3) tukee toiminnan kehittämistä 
kansalliseksi palveluksi , 4) edistää yhteistyötä eri ministeriöiden alaisten vastaavien hankkeiden kanssa ja 5) arvioi 
vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. (ks. Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: 
ohjausryhmä 2000-2002, 2000 c.) 
 
Konsortioryhmässä on keskeisten sidosryhmien (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot) 
edustus. Sen tehtävänä on toimia keskustelufoorumina ja valmistelutyön tukena. Ryhmä käsittelee esimerkiksi 
kustannusten jakoa sidosryhmien kesken, aineistonhankinnan linjauksia, uusia rahoitusmalleja e-lehtien hankintaan. 
Konsortioryhmä tekee esityksiä Helsingin yliopiston kirjastolle ja mahdollisesti ohjausryhmälle. Yliopistokirjastojen 
neuvosto, ARENE ry, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot ovat nimenneet edustajansa konsortioryhmään. (ks. 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: konsortioryhmä, 2000 d.) 
 
Tieteenaloittaisten ryhmien tehtävänä on tehdä priorisoidut hankintaesitykset elektronisen aineiston lisensoimiseksi. 
Ryhmät seuraavat e-aineiston tarjonnan kehittymistä. Ryhmät ovat avoimia ja ne ovat: 1) teknillisten alojen työryhmä, 
2) luonnontieteiden ja maatalous-metsätieteiden työryhmä,  3) lääketieteellisen alan työryhmä, 4) hallinnollisen ja 
kaupan alan työryhmä,  5) humanistinen työryhmä  ja 6) kulttuurialan työryhmä. (ks. Kansallinen elektroninen kirjasto - 
FinELib: tieteenaloittaiset työryhmät, 2000 e.) 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib-hanke mahdollistaa nykyisin monentyyppisen elektronisen aineiston käytön 
maamme tiede- ja ammattikorkeakouluissa. Käytettävissä on viitetietokantoja, elektronisia aikakauslehtiä ja 
hakuteoksia. Palvelu tarjoaa myös opastuspalveluja ja muuta aiheeseen liittyvää palvelua. Palvelu kehittyy jatkuvasti, ja 
uusista aineistoista neuvotellaan koko ajan. Tulevaisuus näyttää  näin ollen turvatulta. (ks. myös Kansallinen 
elektroninen kirjasto - FinELib: aineistot, 2000 f.) 
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Liite 7. Tietojen keruuseen käytetty kyselylomake 
 
ELEKTRONISET TIETEELLISET AIKAKAUSLEHDET OPINNÄYTETÖIDEN LÄHDEAINEISTONA TIEDE- JA 
AMMATTIKORKEAKOULUISSA 
(Diplomi-insinöörien ja insinöörien opinnäytetyön aikaisia kokemuksia kartoittava kyselylomake) 
 
Pyydän sinua vastaamaan jokaiseen lomakkeen kysymykseen. Merkitse X sen vaihtoehdon  kohdalle, joka vastaa henkilökohtaista 
mielipidettäsi tai kirjoita tarvittaessa lyhyt vastauksesi sille varattuun tilaan. 
============================================================== 
A. TAUSTATIEDOT 
(kysymykset 1-3) 
______________________________________________________________________ 
1. Olet 
 
1 Nainen 

 
  

2 Mies    
 
______________________________________________________________________ 
2. Korkeakoulu, jossa teit opinnäytetyösi (valitse yksi vaihtoehto) 
 
1 Teknillinen korkeakoulu (TKK)   
2 Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK)   
4 Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK / tekniikka  Hämeenlinna)   
5 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (TOKEM / tekniikka Kemi)   
6 Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK / tekniikka Pori)   
 
______________________________________________________________________ 
3. Koulutusohjelmasi (valitse yksi vaihtoehto) 
 
1 Automaatio- ja systeemitekniikka   
2 Arkkitehtuuri   
3 Automaatiotekniikka   
4 Bioprosessitekniikka   
5 Kemian tekniikka   
6 Konetekniikka   
7 Logistiikka   
8 Maanmittaus   
9 Maisema-arkkitehtuuri   
10 Materiaali- ja kalliotekniikka   
11 Materiaalitekniikka   
12 Mediatekniikka   
13 Puunjalostustekniikka   
14 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka   
15 Rakennustekniikka   
16 Sähkö- ja tietoliikennetekniikka   
17 Sähkötekniikka   
18 Taloudellis-tekninen   
19 Teknillinen fysiikka   
20 Tekstiili- ja vaatetustekniikka   
21 Tietotekniikka   
22 Tietojenkäsittely   
23 Tietojohtaminen   
24 Tuotekehitys ja tuotemuotoilu   
25 Tuotantotalous   
26 Ympäristötekniikka   
27 Ympäristösuojelu   
28 Muu, mikä?:         
 
 
 
============================================================== 
B. LÄHDEAINEISTON HANKINTA JA KÄYTTÖ 
(kysymykset 4-12) 
______________________________________________________________________ 
4. Kuinka tärkeitä seuraavat perinteiset painetut julkaisutyypit olivat opinnäytetyösi lähdeaineistona? 
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 Erittäin 

tärkeä 
Melko 
Tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

En osaa 
sanoa 
 

1 Aikakauslehdet / aikakauslehtiartikkelit      
2 Kirjat      
3 Muut julkaisut ja dokumentit      
Mitä muita julkaisuja ja dokumentteja tarkoitat?:       
  
______________________________________________________________________ 
5. Kuinka tärkeitä seuraavat Internetistä / verkosta löytyvät elektroniset julkaisutyypit olivat opinnäytetyösi lähdeaineistona? 
 
 Erittäin 

Tärkeä 
Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

En osaa 
sanoa 
 

1 Elektroniset aikakauslehdet / elektroniset 
aikakauslehtiartikkelit 

     

2 Kirjoihin verrattavat verkkodokumentit      
3 Muut verkkolähteet ja dokumentit      
Mitä muita verkkolähteitä ja dokumentteja tarkoitat?:       
 
______________________________________________________________________ 
6. Kuinka tärkeitä olivat seuraavat julkaisuja välittävät kanavat opinnäytetyösi lähdeaineiston hankinnassa ts. mistä sait hankit 
lähteitä työtäsi varten? 
 
 Erittäin 

tärkeä 
Melko 
tärkeä 

Ei  kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

En osaa 
sanoa 
 

1 Korkeakoulusi kirjasto      
2 Internet / tietoverkot      
3 Opinnäytetyösi ohjaaja (professori yms.)      
4 Opinnäytetyösi teettäjä (yritys yms.)      
5 Muut kanavat ja tavat      
Mitä muita kanavia ja tapoja tarkoitat?:       
 
______________________________________________________________________ 
7. Mitkä olivat tärkeimmät tiedonlähteet laatiessasi opinnäytetyötäsi? (Merkitse kolme tärkeintä järjestyksessä A, B ja C) 
 
1 Painetut kirjat  
2 Painetut aikakauslehdet / aikakauslehtiartikkelit  
3 Aikaisemmat muiden tekemät opinnäytetyöt  
4 Muut painetut julkaisut ja dokumentit  
5 Kirjoihin verrattavat elektroniset verkkodokumentit  
6 Elektroniset aikakauslehdet /aikakauslehtiartikkelit  
7 Muut elektroniset julkaisut ja verkkodokumentit  
8 Suulliset lähteet (ohjaaja, ystävät yms.)  
9 Muu tiedonlähde  
Mitä muuta tiedonlähdettä tarkoitat?:      
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
8. Mitkä valintakriteerit olivat tärkeimpiä valitessasi painettuja lähteitä työtäsi varten?  (Merkitse kolme tärkeintä järjestyksessä A, B 
ja C) 
 
1 Lähteen helppo tavoitettavuus  
2 Lähteen osuva asiasisältö  
3 Lähteen monipuolisuus  
4 Lähteen luotettavuus  
5 Lähteen ajantasaisuus  
6 Lähteen kieli  
7 Muu ominaisuus  
Mitä muuta ominaisuutta tarkoitat?:      
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______________________________________________________________________ 
9. Mitkä valintakriteerit olivat tärkeimpiä valitessasi elektronisia lähteitä työtäsi varten?  (Merkitse kolme tärkeintä järjestyksessä A, 
B ja C) 
 
1 Lähteen helppo tavoitettavuus  
2 Lähteen osuva asiasisältö  
3 Lähteen monipuolisuus  
4 Lähteen luotettavuus  
5 Lähteen ajantasaisuus  
6 Lähteen kieli  
7 Muu ominaisuus  
Mitä muuta ominaisuutta tarkoitat?:      
 
_____________________________________________________________________ 
10. Miten helppoa oli löytää seuraavista paikoista sopivia lähteitä ja lähdeviitteitä?  (Merkitse kolme tärkeintä järjestyksessä A, B ja 
C) 
 
1 Korkeakoulun kirjaston näyttöluettelo (Tutcat, Teemu, Prettylib jne.)  
2 Korkeakoulun kirjaston CD-ROM-tietokannat  
3 Korkeakoulun kirjaston muut tietokannat  
4 Korkeakoulun kirjaston kirjakokoelmat  
5 Korkeakoulun kirjaston lehtikokoelmat  
6 Korkeakoulun kirjaston tarjoamat elektroniset FinELib-aineistot  
7 Muut mahdollisuudet  
Mitä muita mahdollisuuksia tarkoitat?:      
 
______________________________________________________________________ 
11. Mihin tarkoitukseen hyödynsit elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä ja artikkeleita tehdessäsi opinnäytetyötä? (Valitse ja 
merkitse rastilla seuraavista niin monta vaihtoehtoa kuin haluat) 
 
1 Yleiseen ideointiin  
2 Aiheesi taustatietojen hankintaan  
3 Aiheesi faktatietojen hankintaan  
4 Teorioiden ja metodien etsimiseen  
5 Aikaisempien tutkimusten etsimiseen  
6 Muihin tarkoituksiin  
7 En hyödyntänyt ollenkaan elektronisia lehtiä**  
Mitä muita tarkoituksia tarkoitat?: 
Miksi et hyödyntänyt?:      
**jos valitsit tämän vaihtoehdon, siirry suoraan kysymykseen n:o14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
12. Missä opinnäytetyösi vaiheessa hyödynsit elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä? (Valitse ja merkitse rastilla seuraavista niin 
monta vaihtoehtoa kuin haluat) 
 
1 Aihetta ideoitaessa ja suunniteltaessa  
2 Tutkimussuunnitelmaa kirjoitettaessa  
3 Taustakirjallisuutta koottaessa ja hankittaessa  
4 Empiiristä aineistoa koottaessa  
5 Täydennettäessä aikaisempia tiedonhakuja ja tietojen keruuta  
6 Kirjoitettaessa ensimmäistä versiota työstä  
7 Viimeisteltäessä työtä valmiiksi  
8 Muissa yhteyksissä  
Mitä muita yhteyksiä tarkoitat?: 
      
=============================================================== 
C. ELEKTRONISET TIETEELLISET AIKAKAUSLEHDET 
(kysymykset 13-17) 
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______________________________________________________________________________ 
13. Mistä sait tietoa elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä? ? (Merkitse kolme tärkeintä järjestyksessä A, B ja C) 
 
1 Kirjastosta / kirjastonhoitajilta  
2 Opiskelijatovereilta  
3 Opettajilta  
4 Painetuista lehdistä  
5 Internetistä  
6 Muista lähteistä  
Mitä muita lähteitä tarkoitat?:     ______________________________________________________________________ 
14.  Mitä mieltä olet seuraavista elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä koskevista väitteistä? 
 
a) Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet ovat samansisältöisiä samannimisten painettujen tieteellisten aikakauslehtien kanssa 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 
 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
b) Suurin osa opinnäytetyössä käyttämistäni painetuista tieteellisistä aikakauslehdistä on saatavissa myös elektronisessa muodossa 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
c) Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien soveltuvuus opinnäytetöiden lähdeaineistoksi tunnetaan  korkeakoulussa opiskelijoiden 
keskuudessa hyvin 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
d) Korkeakoulun henkilökunta korostaa elektronisten tieteellisten aikakauslehtien soveltuvuutta opinnäytetöiden lähdeaineistona 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
 
e) Tunnen korkeakoulussa tai sen kirjastossa saatavilla olevien FinELibin tekniikan alan elektronisten tieteellisten aikakauslehtien 
tarjonnan hyvin 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
f) Opinnäytetyöni ohjaaja on hyvin perillä korkeakoulussa tai sen kirjastossa saatavilla olevien FinELibin tekniikan alan elektronisten 
tieteellisten aikakauslehtien tarjonnasta  
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
g) Omasta mielestäni sain elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin liittyvää opastusta opiskelu- ja opinnäytetyön tekemisen aikana 
riittävästi 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
h) Korkeakoulussa saamasi elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä koskeva opastus oli korkeatasoista ja asiantuntevaa 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
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i) Korkeakoulussa elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin liittyvää opastusta annettiin pääasiassa kirjaston toimesta 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
j) Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttö on mielestäni niin yksinkertaista, ettei opastusta tarvita 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
______________________________________________________________________ 
15. Kiinnostukseni elektronisiin tieteellisiin aikakauslehtiin heräsi ja niiden käyttö alkoi kohdallani (valitse ja merkitse rastilla yksi 
vaihtoehto) 
 
1 Opettajan antamasta vinkistä, opastuksesta tai kehotuksesta  
2 Kirjastonhoitajan antamasta vinkistä, opastuksesta tai kehotuksesta  
3 Opiskelutoverin antamasta vinkistä, opastuksesta tai kehotuksesta  
4 Sattumalta surffaillessani webissä  
5 Löytäessäni kiinnostavan elektroniseen lehteen viittaavan lähdeviitteen painetusta julkaisusta  
6 Muusta syystä  
Mitä muuta syytä tarkoitat?:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
16. Miten tärkeinä ja kattavina oman alasi ja koulutusohjelmasi kannalta pidät seuraavia (FinELibin) elektronisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä sisältäviä palveluita? 
 
a) Academic Press IDEAL 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
b) American Chemical Society (ACS) 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
c) Ebsco Academic Search FullTEXT Elite 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
d) IEEE/IEE eli IEL Online 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua 
 

      
 
e) Springer Verlag LINK 
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Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
f) MCB University Press Emerald 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
g) UMI Proquest Direct ABI Inform 
 
Erittäin 
Tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
palvelua  
 

      
 
__________________________________________________________________ 
17. Miten tärkeinä pidät oman alasi ja koulutusohjelmasi kannalta muita Internetistä / verkosta löytyviä elektronisia tieteellisiä 
aikakauslehtiä sisältäviä palveluita? 
 
Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Vaikea 
sanoa 

En tunne 
muita palveluja  
 

      
Mitä muita palveluita tarkoitat?: 
 
=============================================================== 
D. ELEKTRONISTEN TIETEELLISTEN AIKAKAUSLEHTIEN ROOLI 
(kysymykset 18-21) 
 
______________________________________________________________________ 
18. Mitä mieltä olet seuraavista elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä koskevista väitteistä? 
 
a) Elektroniset tieteelliset aikakauslehdet tulevat syrjäyttämään painetut tieteelliset aikakauslehdet lähes kokonaan muutamassa 
vuodessa opinnäytetöiden lähdeaineistona 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 
 

En osaa sanoa 

     
 
b) Korkeakoulujen kirjastot voivat lopettaa painettujen tieteellisten aikakauslehtien tilaamisen kokoelmiinsa ja keskittyä 
tulevaisuudessa elektronisten tieteellisten aikakauslehtien tarjontaan 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 
 

En osaa sanoa 

     
 
c) Elektronisessa aikakauslehdessä julkaistu tieteellinen artikkeli on yhtä arvostettu kuin painetussa aikakauslehdessä julkaistu 
artikkeli 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
d) Elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä kehotetaan käyttämään opinnäytetöiden lähdeaineistona korkeakoulussani 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
e) Opinnäytetyöni ohjaaja suositteli elektronisten tieteellisten aikakauslehtiartikkelien käyttöä lähdeaineistona opinnäytetyössäni 
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Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
f) Jos käytössäni on sekä elektroninen että painettu tieteellinen aikakauslehti, valitsen mieluummin luettavakseni painetun lehden 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
______________________________________________________________________ 
19. Kuinka luotettavina lähteinä  pidät elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita verrattuna painettuihin tieteellisiin 
artikkeleihin? 
 
Erittäin 
luotettava 

Melko 
luotettava  

Ei kovin 
luotettava 

Ei lainkaan 
luotettava 

En osaa sanoa 
 

     
 
 
 
______________________________________________________________________ 
20. Jos julkaisen oman tieteellisen artikkelin, pyrin julkaisemaan sen ensisijaisesti elektronisessa tieteellisessä aikakauslehdessä? 
 
Täysin samaa 
mieltä 

Jokseenkin  
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa 
 sanoa 
 

     
 
 
=============================================================== 
E. ELEKTRONISTEN TIETEELLISTEN AIKAKAUSLEHTIEN KÄYTETTÄVYYS 
(kysymykset 21-23) 
 
______________________________________________________________________ 
21. Mitä mieltä olet seuraavista elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytettävyyteen liittyvistä väitteistä? 
 
a) Opiskelijoiden elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttömahdollisuudet ovat korkeakoulussani hyvät 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
b) Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käytön oppiminen on mielestäni helppoa eikä vaadi esimerkiksi kirjastohenkilökunnan 
erityisneuvontaa 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
c) Luin opinnäytetyötä tehdessäsi elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä yhtä mielelläni näyttöruudulta kuin paperiversiotakin (jos et 
lukenut elektronisia ollenkaan, siirry kohtaan g) 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
d) Halusin opinnäytetyötä tehdessäsi useimmiten tulostaa elektronisen tieteellisen aikakauslehtiartikkelin myös paperikopioksi 
myöhempää käyttöä varten 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
e) Halusin opinnäytetyötä tehdessäsi useimmiten tallentaa elektronisen tieteellisen aikakauslehtiartikkelin joko kovalevylle tai 
levykkeelle myöhempää käyttöä varten 
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Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
f) Halusin opinnäytetyötä tehdessäsi useimmiten  vain selailla näyttöruudulla elektronisten tieteellisten aikakauslehtiartikkelien 
otsikoita  päättääkseni kannattaako kyseinen artikkeli hankkia paperikopiona 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
 
 
 
 
 
g) Elektronisista tieteellisistä aikakauslehtiartikkeleista saa korkeakoulussasi tarvittaessa helposti paperikopion 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
h) Elektronisen tieteellisen aikakauslehtiartikkelin tulostettavan tekstin pitää vastata ulkoasultaan (fontti, kuvat yms.) alkuperäistä 
tekstiä ts. pelkkä "leipäteksti" ei riitä 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
i) Olen pyydettäessä valmis maksamaan kohtuullisena pidettävän kopiomaksun tulostetuista elektronisista tieteellisistä 
aikakauslehtiartikkeleista esimerkiksi korkeakouluni kirjastoon 
 
Täysin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa sanoa 
 

     
 
______________________________________________________________________ 
22. Missä määrin elektronisia tieteellisiä aikakauslehtiä välittävien palveluiden seuraavissa ominaisuuksissa on vielä mielestäsi 
kehittämisen tarvetta? 
 
 Erittäin 

paljon 
Melko 
paljon 

Melko 
Vähän 

Erittäin 
Vähän 
 

En osaa 
sanoa 

1 Käyttöliittymän selkeys      
2 Hakuominaisuudet      
3 Tulostusominaisuudet      
4 Kokotekstiartikkelin fontit, layout yms.      
5 Muut ominaisuudet      
Mitä muita ominaisuuksia tarkoitat?:       
 
 
______________________________________________________________________ 
 Mitkä ovat mielestäsi elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käyttöä lisääviä (=vahvuudet)  tai estäviä (=heikkoudet) tekijöitä?  
Muita kommentteja? Kaikki mielipiteesi elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä ja tästä tutkimuksesta ovat tervetulleita ja 
arvokkaita: 
 
 
 
 
 
###################################################################### 
SUURKIITOS 
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Liite 8. Aihepiiriin liittyviä URL-osoitteita 
ABC-CLIO Historical Abstracts (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://serials.abc-clio.com/ 
 
Academic Press 
http://www.academicpress.com/ 
 
Academic Press IDEAL (USA) 
http://www.idealibrary.com 
 
Academic Press IDEAL (UK) 
http://www.europe.idealibrary.com 
 
Academic Press IDEAL / lehtilista 
http://www.academicpress.com/ideal/new 
 
Academic Press IDEAL (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA ) 
http://www.europe.idealibrary.com/ 
 
ACM Digital Library / lehtilista 
http://www.acm.org/dl/alpha_list.html 
 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
http://aaas.org/ 
 
American Astronomical Society (AAS) 
http://www.aas.org/ 
 
American Astronomical Society (AAS) / journals & publications 
http://www.aas.org/publications/index.htm 
 
American Chemical Society (ACS) 
http://pubs.acs.org/ 
 
American Chemical Society Publications (ACS) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://pubs.acs.org/about.html 
 
American Chemical Society Publications (ACS) / lehtilista 
http://pubs.acs.org/about.html 
 
American Institute of Physics (AIP) 
http://www.aip.org/ 
 
American Institute of Physics (AIP) / Online Journal Publishing Service (OJPS) 
http://ojps.aip.org/ 
 
American Institute of Physics (AIP) / Online Journal Publishing Service (OJPS) / lehtilista 
http://ojps.aip.org/ 
 
American Mathematical Society (AMS) 
http://www.ams.org/ 
 
American Mathematical Society (AMS) / Site map 
http://www.ams.org/jourhtml/sitemap.html 
 
American Mathematatical Society (AMS) / lehtilista 
http://www.ams.org/journals/home.html 
 
AMKOTA-tietokanta 
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http://amkota.csc.fi/ 
 
AMKOTA-tietokanta: taulukoita AMKOTA-tietokannasta 1998  
http://amkota.csc.fi/taulukot.html 
 
ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion List 
http://www.arl.org.com/scomm/edir/pr97.html  
(Tilattavissa osoitteesta: http://www.arl.org/pubscat/order) 
 
Bell & Howell Information Learning  
http://www.umi.com/ 
 
Biochemical Society (UK) 
http://www.biochemistry.org/ 
 
Blackwell´s  
http://www.blackwell.co.uk/ 
 
Blackwell  Science 
http://www.blackwell-science.com 
 
Blackwell Science Online Journals 
http://www.blackwell-science.com/online/default.htm 
 
Blackwell Science / lehtilista 
http://www.blackwell-science.com/products/journals/jnltitle.htm 
 
BITNET-network (an Encarta Encyclopedia Article Titled "BITNET`) 
http://encarta.msn.com/index/conciseindex/B5/0B52B000.htm?z=1&pg=2&br=1 
 
Britannica Online (Encyclopaedia Britannica) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.britannica.com  
(katso myös osoitteet http://www.eb.com ja http://search.eb.com) 
 
CORE-project (The Chemistry Online Retrieval Experiment) 
http://www.oclc.org:5047/oclc/research/projects/core/ 
(katso myös osoite: http://www.dlib.org/dlib/december95/briefings/12core.html) 
 
D-Lib-Magazine 
http://www.dlib.org/dlib/ 
 
EBSCO Information services 
http://www.epnet.com/ 
 
EBSCO (USA) 
http://www-us.ebsco.com/home/default.asp 
 
EBSCO (UK) 
http://www-uk.ebsco.com/home/default.asp 
 
EBSCO (NETHERLAND) 
http://www-nl.ebsco.com/home/default.asp 
 
EBSCO (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA / EBSCO Academic Search Elite) 
http://www.epnet.com/ehost/finland/login.html 
 
EBSCO Academic Search Elite / lehtilista 
http://www.lib.helsinki.fi/FinELib/asfe.html 
 
EBSCO Business Search Elite / lehtilista 
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http://www.lib.helsinki.fi/FinELib/bse.html 
 
Elsevier Science (Eurooppa) 
http://www.elsevier.nl/homepage/ 
 
Elsevier Science (USA) 
http://www.elsevier.com/ 
 
Elsevier Science / lehtilista / kaikki (aiheenmukainen haku) 
http://www.elsevier.com/homepage/alert/?mode=contents 
(katso myös: http://www.elsevier.nl/homepage/alert/?mode=contents) 
 
Elsevier Science / lehtilista / elektroniset lehdet (haku lehden nimen mukaan) 
http://www.elsevier.com/inca/tree/?mode=advanced&key=TOP&prod=O 
(katso myös: http://www.elsevier.nl/inca/tree/) 
 
Elsevier ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
High Wire Press (USA & CANADA) 
http://highwire.stanford.edu/ 
 
High Wire Press (MUUT MAAT) 
http://www.highwire.org/ 
 
High Wire Press (NOPEA YHTEYS) 
http://www.highwire.org/help/slow.dtl 
 
High Wire Press / lehtilista 
http://www.highwire.org/lists/intl.dtl 
 
Ingenta (ent. BIDS) 
http://www.ingenta.com/ 
 
Information Quest 
http://www.informationquest.com/ 
 
Ingenta / lehtilista 
http://www.ingenta.com/home/fs_subjects.htm 
 
Institute of  Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
http://www.ieee.org/ 
 
Institution of Electrical Engineers (IEE) 
http://www.iee.org.uk/Welcome.html 
 
Instute of  Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Xplore (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/ 
 
Instute of  Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Xplore / lehtilista 
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/periodicals.htm 
 
Institute of Physics (IOP) 
http://www.iop.org/ 
 
Institute of Physics (IOP) Online Services 
http://www.iop.org/online.html 
 
Institute of Physics (IOP) Electronic Journals 
http://www.iop.org/EJ/welcome 
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Institute of Physics (IOP) / lehtilista 
http://www.iop.org/Journals/bytitle 
 
Institute for Scientific Information (ISI) 
http://www.isinet.com/ 
 
Issues in Science and Technology Librarianship Electronic Publishing  
http://www.library.ucsb.edu/istl/96-fall/brown-duda.html 
 
International Index to Music Periodicals (IIMP) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.chadwyck.com/iimpft/home.htm 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
http://www.ifla.org/II/index.htm 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
"Digital libraries: Resources and Projects" 
http://www.ifla.org/II/diglib.htm 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)  
"Electronic journals and current awareness" 
http://www.ifla.org/II/libdoc.htm#ejca 
 
Internet Tracking - Internetin tunnettuuden ja käytön kehitys Suomessa, käyttäjämäärät, profiilit (20 Internet 
käyttäjätutkimus / Taloustutkimus) 
http://www.toy.fi/tuotteet/internet/inet2.htm 
 
ISI Web of Science 
http://www.isinet.com/products/citation/wos.html 
 
Journal of Electronic Publishing (JEP) 
http://www.press.umich.edu/jep 
 
Journalismi verkossa (Wysivyg) 
http://www.wysiwyg.fi/jv/ 
 
JSTOR -projekti  (Journal Storage) 
http://www.jstor.org/ 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib 
http://www.lib.helsinki.fi/fineib 
 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: organisointi 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/organ.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: ohjausryhmä 2000 2002 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/ohjausr.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: konsortioryhmä 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/konsortior.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: tieteenaloittaiset työryhmät 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/tyoryh.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: aineistot 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/lisens.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: Käyttäjäkysely - mitä aineistoja tarvitaan tutkimuksen tueksi 
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http://www.lib.helsinki.fi/finelib/vastaukset98.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset 1999 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/vastaukset99.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset 2000-yliopistot 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/vastaukset00.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib: FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset 2000-ammattikorkeakoulut 
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/vastauksetamk00.html 
 
Kansallinen elektroninen kirjasto-työryhmän muistio 
http://www.minedu.fi/elkirjasto/index.html 
 
KOTA-tietokanta 
http://www.csc.fi/kota/kota.html 
 
KOTA-tietokanta: taulukoita KOTA-tietokannasta 1998 
http://www.csc.fi/kota/julkaisu/index.html 
 
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirjasto / elektroniset lehdet 
http://www.lut.fi/ltkk/kirjasto/bkehys.html 
 
MCB University Press 
http://www.mcb.co.uk/. 
 
MCB University Press Emerald Intelligence+fulltext (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.emerald-library.com/EMR/ 
 
Muse-projekti 
http://muse.jhu.edu 
 
Muse-projekti / lehtilista 
http://muse.jhu.edu/journals 
 
NetMOT sanakirjasto (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.kielikone.fi/restricted/FinELib/netmot.shtml 
 
NewJour Electronic Journals & Newsletters: the archive for journals and newsletters available on the Internet 
http://gort.ucsd.edu/newjour/ 
 
Nua Internet Surveys 
http://www.nua.net/surveys/how_many_online/index.html 
 
Online Computer Library Center (OCLC) 
http://www.oclc.org/oclc/menu/home1.htm 
 
Online Computer Library Center (OCLC)  First Search (Electronic Collections Online) 
http://www.oclc.org/oclc/menu/eco.htm 
 
Online Computer Library Center (OCLC)  First Search (Electronic Collections Online) / lehtilista 
http://www2.oclc.org/oclc/fseco/frames/frames_title.htm 
 
Oulun yliopiston kirjasto / elektroniset lehdet 
http://www.kirjastooulu.fi/elekokoelmat/elelehdet.html 
 
OVID-palvelu (Medline, Cinahl, Ebmr) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://vertex.helsinki.fi/cgi-bin/ovidweb.cgi  
 
OVID Technologies 
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http://www.ovid.com/index.cfm 
 
OVID Technologies /  kehityshistoria 
http://www.ovid.com/company/history.cfm 
 
OVID Technologies / bibliografiset tietokannat 
http://www.ovid.com/products/databases/index.cfm 
 
OVID Technologies / full text 
http://www.ovid.com/products/fulltext/index.cfm 
 
OVID Technologies / Journals@Ovid 
http://www.ovid.com/products/fulltext/journals/journals.cfm 
 
OVID Technologies / lehtilista (kokotesti) 
http://www.ovid.com/products/fulltext/journals/journals_all.cfm 
 
Periodicals Contents Index (PCI) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://pci.chadwyck.com 
 
Portland Press Ltd. 
http://www.portlandpress.com/ 
 
Portland Press Ltd. / lehtilista 
http://www.portlandpress.com/services/ejournals.htm 
 
Red Sage-projekti 
http://www.dlib.org/dlib/august95/lucier/08lucier.html 
 
Science Citation Index (SCI) 
http://www.isinet.com/products/citation/cisci.html 
 
 
Silver Platter-käyttöliittymä (BA, BIOSIS, CAB, INSPEC, MLA) (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.inf.net/FinELib/ 
 
Springer London 
http://www.springer.co.uk/ 
 
Springer Science Online (GERMANY) 
http://www.springer.de/ 
 
Springer Science Online (USA) 
http://www.springer-ny.com/ 
 
Springer LINK / saatavilla palvelusta 
http://link.springer.de/ol/index.htm 
 
Springer LINK / lehtilista 
http://link.springer.de/ol/total/list.htm 
 
Springer LINK (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://link.springer.de/forum.htm 
 
Suomen tieteelliset kirjastot (TILKE) / elektroniset lehdet 
http://www.helsinki.fi/~hyk_ml/lehdet.htm 
 
SuperJournal-projekti 
http://www.superjournal.ac.uk/sj/ 
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Swets Blackwell (USA, Canada) 
http://www.swetsblackwell.com/ 
 
Swets Blackwell (Europe) 
http://www.swetsblackwell.nl/ 
 
Swetsnet Navigator 
http://www.swetsnet.nl/ 
 
Swetsnet Navigator / lehtilista 
http://www.swetsnet.nl/public/SB_journals 
 
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto / elektroniset lehdet 
http://www.tut.fi/library/lehti.html 
 
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto / elektroniset lehdet 
http://www.tut.fi/triphome/electronic/welcome.html 
 
Tieteelliset kirjastot (TILKE) 
http://www.helsinki.fi/~hyk_ml/lehdet.html 
 
Tieteelliset kirjastot (TILKE) / tekniikan alan elektronisia lehtiä 
http://www.helsinki.fi/~lehdeta.html  
 
TULIP-projekti  
http://www.elsevier.com/homepage/about/resproj/trmenu.htm 
(katso myös osoite: http://www.elsevier.nl/inca/homepage/about/resproj/trmenu.htm) 
 
 
UMI ProQuest Direct ABI Inform (KÄYTTÖ FINELIBIN KAUTTA) 
http://www.umi.com/pqdauto 
 
Wiley (John Wiley & Sons USA) 
http://www.wiley.com/ 
 
Wiley (John Wiley & Sons Europe) 
http://www.wiley.co.uk/ 
 
Wiley InterScience 
http://www.interscience.wiley.com/ 
  
Wiley InterScience / lehtilista 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/browsepj 
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Liite 9. Kyselylomakkeen koulutusohjelmat jaoteltuna  pääryhmiin 
Informaatiotekniikka (ryhmä 1) 
-automaatio- ja systeemitekniikka (1) 
-automaatiotekniikka (3) 
-logistiikka (7) 
-mediatekniikka (12) 
-taloudellis-tekninen (18) 
-teknillinen fysiikka (19) 
-tietotekniikka (21) 
-tietojenkäsittely (22) 
-tietojohtaminen (23) 
-tuotekehitys ja tuotemuotoilu (24) 
-tuotantotalous (25) 
 
Sähkötekniikka (ryhmä 2) 
-sähkö- ja tietoliikennetekniikka (16) 
-sähkötekniikka (17) 
 
Konetekniikka (ryhmä 3) 
-konetekniikka (6) 
 
Prosessitekniikka (ryhmä 4) 
-bioprosessitekniikka (4) 
-kemian tekniikka (5) 
-materiaali- ja kalliotekniikka (10) 
-materiaalitekniikka (11) 
-puunjalostustekniikka (13) 
-tekstiili- ja vaatetustekniikka (20) 
 
Rakennustekniikka (ryhmä 5) 
-arkkitehtuuri (2) 
-maanmittaus (8) 
-maisema-arkkitehtuuri (9) 
-rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (14) 
-rakennustekniikka (15) 
-ympäristötekniikka (26) 
-ympäristönsuojelu (27) 
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Liite 10. Elektronisia lehtiä käsitteleviä selvityksiä ja tutkimuksia 
 
ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

Ackerman, L. V. & 
Simonaitis A. 
(RSNA/Rush 
Presbyterian-St. 
Luke's Medical 
Center) 

1995-
1997 

Radiological Society of 
North America (RSNA) 
lehden elektronisen 
version RSNA Ejn 
tuottaminen,  kehitys, 
tutkimus. 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Ackerman, L.V. & 
Simonaitis, A. 1997. 
Beyond paper images: 
radiology on the web. 
Journal of Electronic 
Publishing (JEP) 
[verkkolehti],  3 (1997) 
:1[viitattu 15.7.2000]. 
Saatavissa: 
http://www.press.umich.ed
u/jep/03-01/RSNA.html 

Adair, J. R. 
(Information 
Technology 
Services 
Department of 
Scholars Press in 
Atlanta) 

1994-
1996 

TC: A Journal of Biblical 
Textual Criticism lehden 
elektronisen version 
tuottaminen, kehitys, 
tutkimus. 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Adair, J. R.  1997. A 
modern experiment in 
studying the ancients. 
Journal of Electronic 
Publishing (JEP) 
[verkkolehti] 3 (September 
1997) : 1 [viitattu 
15.7.2000]. Saatavissa: 
http://www.press.umich.ed
u/jep/03-01/TC.html 
 (katso myös: 
http://rosetta.atla-
certr.org/TC/TC.html) 

Bachrach, S. M.; 
Burleigh, D. C. & 
Krassivine, A. 
(Department of 
Chemistry and 
Biochemistry, 
Northern Illinois 
University) 

1996 Internet Journal of 
Chemistry lehden 
elektronisen version 
tuottaminen, kehitys ja 
vertailututkimus 
painettuun versioon 
nähden. 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Bachrach, S. M.; Burleigh, 
D. C. & Krassivine, A. 
1998. Designing the next-
generation chemistry 
journal. The Internet 
journal of chemistry. 
Issues in Science and 
Technology Librarianship 
[verkkolehti] (Winter 
1998) : 17 [viitattu 
15.7.2000]. 
Saatavissa: 
http://www.library.uscb.ed
u/istl/98-
winter/article1.html 

Bailey, C. W.  
(University of 
Houston) 

1996 
alkaen 

Säännöllisesti 
ylläpidettävä bibliografia 
elektronisista tieteellisistä 
aikakauslehdistä ja niihin 
liittyvästä tutkimuksesta 

Biblio-
grafia 

Bailey, C. W. 1999. 
Scholarly electronic 
publishing bibliography 
[online]. Houston: 
University of Houston, 
University Libraries. 
[viitattu 16.12.1999].  
Saatavissa: 
http://info.lib.uh.edu/sepb/
sepb.html. 
 
 
 
 

Bishop, A. P. 1991 Tutkimus tietoverkkojen Puhelin- ja Bishop, A. P. 1992. 
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ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

(University of 
Illinois) 

roolista insinöörien työssä syvähaas-
tattelu 

Electronic communication 
in engineering work. 
Teoksessa: Debora Shaw 
(ed.). ASIS '92. Melford, 
NJ. S. 193-205 

Bishop, A. P. 
(University of 
Illinois) 

n. 1996 
 

Tutkimus painettujen ja 
elektronisten 
lehtiartikkelien eri osien 
käytöstä 
tutkimusjulkaisujen 
luomisessa. 

Tutkimus Bishop, A. P. 1999. 
Document structure and 
digital libraries: how 
researchers mobilize 
information in journal 
articles. Information 
Processing and 
Management 35 (1999), s. 
255-279. 
Katso myös: 
http://dli.grainger.uiuc.edu 

Dillon,  A., 
Richardson, J. & 
McKnight, C. 
(Loughborough 
University of 
Technology) 

1988 Tutkimus sähköisessä 
muodossa olevan tekstin 
vaikutuksista ergonomiaan

Tutkimus Dillon,  A., Richardson, J. 
& McKnight, C. 1988. 
Towards the development 
of a full-text, searchable 
database: implications 
from a study of journal 
usage. British Journal of 
Academic Librarianship 
(1988) : 3, s. 37-48. 

Finholt, T. A  
(School of 
Information at the  
University of 
Michican) 
Brooks, J. 
(School of Public 
Policy at the 
University of 
Michican) 
 

n. 1998 Tutkimus Internetin 
käytön lisääntymisen 
vaikutuksista 
yhteiskuntatieteilijöiden 
elektronisten lehtien 
käyttöön. Tutkimus 
tavallaan jatkoa JSTOR-
projektiin 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 
(lomake-
kysely) 

Finholt, T. A.  & Brooks, 
J. 1999. Analysis of 
JSTOR: The impact on 
scholarly practice of 
access to on-line journal 
archive. Teoksessa: 
Richard Ekman and 
Richard E. Quandt (eds.). 
Technology and scholarly 
communication. Berkeley. 
University of California 
Press. 442 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisher, J. H. 
(MIT Press) 

1994-
1996 

Vertailututkimus 
elektronisen ja painetun 
lehden 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-

Fisher, J. H. 1999. 
Comparing electronic 
journals to print journals: 
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ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

tuotantokustannuksista 
esimerkkinä Chigaco 
Journal of Theoretical 
Computer  Science 
(CJTCS) lehden 
tuottaminen. 

kimus tai 
selvitys 

are there savings? 
Teoksessa: Richard 
Ekman and Richard E. 
Quandt (eds.). Technology 
and scholarly 
communication. Berkeley. 
University of California 
Press. 442 s. 
(katso myös: Fisher, J. H.  
1996. Electronic journal 
update: CJTCS. The 
Serials Librarian 28 (1996) 
: 1/2, s. 135-138.) 

Gusack, N. & 
Lynch, C. A. 
(University of 
California) 
Mostert, P. 
(Elsevier Science) 
Cattey, B & 
Anderson, G. 
(MIT) 
Jordan, W. 
(University of 
Washington) 
Smith, E. C. & 
Lynn, J. D. 
(University of 
Tennessee, 
Knoxville) 
Troll, D. A.; 
Lowry, C. B. & 
Richards, B. G. 
(Carnegie Mellon) 
Dougherty, W. C. 
& Fox, E. A. 
(Virginia Tech) 
Worona, S. L. & 
Saylor, J. M. 
(Cornell 
University) 
Willis, K. 
(University of 
Michican) 
Needleman, M & 
Wanat, C. 
(University of 
California) 

1995 The TULIP Project (useita 
eri osatutkimuksia) 
-TULIP at Elsevier 
Science 
-TULIP at MIT 
-TULIP at the University 
of Washington 
-TULIP at the University 
of Tennessee, Knoxville 
-TULIP at Carnegie 
Mellon 
-TULIP at Virginia Tech 
-TULIP at Cornell 
University 
-TULIP at University of 
Michican 
-TULIP at the University 
of California 

Case-
tyyppisiä 
tapaustut-
kimuksia 
tai 
selvityksiä 

Gusack, N. & Lynch, C. 
A. 1995. Special theme: 
the TULIP project. Library 
HiTech 13 (1995) : 4,  s. 
7-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harter, S. P. 
(School of Library 
and Information 
Science, Indiana 
University) 

1995 Tutkimus ennen vuotta 
1993 ilmestyneiden 
elektronisten lehtien 
(tarkastelussa 39 lehteä) 
vaikutuksista tieteellisten 
yhteisöjen toimintaan ja 

Viiteana-
lyysi 

Harter, S. P. 1996. The 
impact of electronic 
journals on scholarly 
communication: a citation 
analysis. The Public-
Access Computer Systems 
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ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

tutkijoiden työhön (osa 
laajempaa tutkimusta).   

Review 7 [verkkolehti],  
n:o. 5 (1996) [viitattu 
13.7.2000]. Saatavissa: 
http://info.lib.uh.edu/pr/v7
/n5/hart7n5.html.  

Harter, S. P. & 
Kim, H. J. 
(School of Library 
and Information 
Science, Indiana 
University) 

1995 Tutkimus useiden 
elektronisten 
aikakauslehtien 
luonteenomaisten 
piirteiden (artikkelimäärät, 
julkaisutaajuus, kieli,  
tieteenala, kustannukset, 
saatavuus jne.) 
vaikutuksesta  tieteellisten 
yhteisöjen toimintaan ja 
tutkijoiden työhön. 

Viiteana-
lyysi 

Harter, S. P. & Kim, H. J. 
1996. Electronic journals 
and scholarly 
communication: a citation 
and reference study (1) 
[verkkodokumentti]. 
Bloomington, Indiana: 
Indiana University, School 
of Library and Information 
Science. [viitattu 
5.7.2000]. A paper 
delivered  at the Midyear 
Meeting of the American 
Society for Information 
Science, San Diego, CA, 
May 20-22, 1996. Also 
available in the conference 
Proceedings, pp. 299-315. 
Saatavissa: 
http://ezinfo.ucs.indiana.ed
u/~harter/harter-
asis96midyear.html. 
(katso myös: Harter, S . P. 
&  Kim, H. J. 1996. 
Accessing electronic 
journals and other 
epublications: an empirical 
study. College & Research 
Libraries 57 (September, 
1996)) 

Hormia-Poutanen, 
K. 
(FinELib, 
Helsingin 
yliopisto) 

1998 Selvitys FinELib-
aineistojen käytöstä v. 
1998 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 
(www-
lomake-
kysely) 

http://www.lib.helsinki.fi/
FinELib/vastaukset98.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormia-Poutanen, 
K. 
(FinELib, 
Helsingin 
yliopisto) 

1999 Selvitys FinELib-
aineistojen käytöstä v. 
1999 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 
(www-
lomake-
kysely) 

http://www.lib.helsinki.fi/
FinELib/vastaukset99.html 
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TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

Lancaster, F. W. 
(University of 
Illinois Graduate 
School of library 
and Information 
Science) 

1995 Asennetutkimus 
elektronisen julkaisemisen 
vaikutuksista 
tiedeyhteisöissä 

Tutkimus Lancaster, F. W. 1995. 
Attitudes in academia 
toward feasibility and 
desirability of networked 
scholarly publishing. 
Library Trends 43 (1995), 
s. 741-752. 
 

McKnight, C. & 
Price, S. 
(Loughborough 
University) 

1997-
1998 

Tutkimus artikkelien 
kirjoittajien ts. tutkijoiden 
asenteista ja taidoista 
painetun ja elektronisen 
tieteellisen artikkelin 
tuottamisessa. 

Survey-
tutkimus 
(www-
lomake-
kysely) 

McKnight, C. & Price, S. 
1999. A survey of author 
attitudes and skills in 
relation to article 
publishing in paper and 
elektronic journals. 
Journal of Documentation 
55 (1999) : 5, s. 556-576. 

Olsen, J. 
(Cornell 
University, 
University of 
Pennsylvania) 

1992 Tutkimus selvittää 
tutkijoiden (edustajia 
luonnontieteiden, 
sosiaalitieteiden ja 
humanististentieteiden 
aloilta) aikakauslehtien 
käyttöön liittyvää 
käyttäytymistä tavoitteena 
saada selville tekijöitä, 
jotka vaikuttavat 
elektronisten 
aikakauslehtien käytöön. 

Struktu-
roitu 
haastattelu 

Olsen, J. 1994. Electronic 
journal literature. 
Implications for scholars. 
Westport: Mecklermedia. 
78 sivua. 

Puukko, O. 
(Kuopion 
yliopisto) 

1998 Käyttäjien kokemuksia 
Academic Pressin 
elektronisten lehtien 
käytöstä Kuopion 
yliopistossa 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Puukko, O. 1998. 
Academic Pressin 
elektroniset lehdet 
käytössä puoli vuotta: 
Käyttäjien kokemuksia. 
Signum 31 (1998) : 1, 12-
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rusch-Feja, D. 
(Max Planck 
Institute for 
Human 
Development) 
Siebeky, U.  
(Fritz Haber 
Institute) 

1999 Tutkimus elektronisten 
lehtien käytöstä ja 
asenteista Max Planck 
Institutissa.  Sisältää 
statistiikkaa  myös 
Elsevierin, Springerin ja 
Academic Pressin lehtien 
käytöstä   

Survey-
haastattelu 

Rusch-Feja, D. & Siebeky 
U. 1999. Evaluation of 
usage and acceptance of 
Electronic journals: results 
of an electronic survey of 
Max Planck Society 
researchers including 
usage statistics from 
Elsevier, Springer and 
Academic Press. D-Lib-
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AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

Magazine [verkkolehti],  5 
(October 1999) : 10 
[viitattu 3.8.2000]. 
Saatavissa: 
http://www.dlib.org/dlib/o
ctober99/rusch-
feja/10rusch-feja-
summary.html 
Katso myös: 
http://www.dlib.org/dlib/o
ctober99/rusch-
feja/10rusch-feja-full-
report.html 

Schauder, D. 1994 Asennetutkimus 
artikkelien elektronisesta 
julkaisemisesta 

Tutkimus Schauder, D. 1994. 
Electronic publishing of 
professional articles: 
attitudes of academics and 
implications for a 
scholarly communication 
industry. Journal of The 
American Society for 
Information Science 45 
(1994), s. 73-100. 

Steward, L. 
(Albert R. Mann 
Library, Cornell 
University) 

1995-
1996 

Tutkimus elektronisten 
aikakauslehtien käytöstä, 
hyödyllisyydestä ja 
vastaanotosta kemistien 
keskuudessa. 

Avoin 
haastattelu-
tutkimus 

Steward, L. 1996. User 
acceptance of electronic 
journals: interviews with 
chemists at Cornell 
University. College & 
Research Libraries 57(4), 
s. 339-349.  

Tomney, H. & 
Burton,  P. 
(University of 
Strathclyde, 
Glasgow) 

1996-
1997 

Tutkimus elektronisten 
aikakauslehtien käytöstä 
tutkijoiden (edustajia 
luonnontieteiden, 
tekniiikan,  taiteiden, 
kaupan ja koulutuksen 
aloilta)  niitä kohtaan 
tuntemista asenteista 

Lomake-
kysely 

Tomney, H. & Burton 
P..F. 1998. Electronic 
journals: a study of usage 
and attitudes among 
academics. Journal of 
Information Science, 
24(6), s. 419-429. 
 
 
 
 
 
 
 

Ungern-Sternberg, 
S. & Lindquist, M. 
1995.  (Åbo 
Akademi) 

1995 Selvitys elektronisten 
lehtien vaikutuksesta 
kirjastojen toimintaan 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Ungern-Sternberg, S. & 
Lindquist, M. 1995. The 
impact of electronic 
journals on library 
functions. Journal of 
Information Science 21 
(1995) : 5, s 396-401. 

Widzinski, L. J.  1996 Selvitys MC Journal-
lehden elektronisen 
version kehittämisestä 

Case-
tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Widzinski, L. J. 1997. The 
evolution of MC Journal: a 
case study in producing a 
peer-reviewed elektronic 
journal. Serials Review 23 
(1997 : 2, s. 59-72. 

Youngen, R. 1996 Selvitys e-MATH-lehden Case- Youngen, R. 1996. 



 220

ORGANISAATIO  
TEKIJÄT 

AJAN-
KOHTA 

AIHE  
KUVAUS 

TYYPPI LISÄTIETOJA 

elektronisen version 
kehittämisestä 

tyyppinen 
tapaustut-
kimus tai 
selvitys 

Resources for 
Mathematicians: the 
evolution of e-MATH. 
The Serials Libraian 28 
(1996) :1/2, s. 129-134. 

Zhang, Y. 
(Graduate School 
of Library and 
Information 
Science, 
University of 
Illinois) 

1997-
1998 

Tutkimus Internetistä 
saatavien elektronisten 
lähteiden ja aineistojen 
käytöstä kirjasto- ja 
informaatiotutkimuksen 
tutkijoiden keskuudessa 

Viiteana-
lyysi, 
lomake-
kysely 

Zhang, Y. 1999. Scholarly 
use of Internet-based 
electronic resources: a 
survey report. Library 
Trends 47(4),  s. 746-770. 

   

 




