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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon ammattikorkeakouluopis-
kelijat käyttävät elektronista aineistoa opinnäytetöidensä lähteinä. Erityisesti
tarkasteltiin lisensoidun elektronisen aineiston käyttöä. Tutkimusaineistona oli
yhteensä 140 Lahden ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 valmistunutta
opinnäytetyötä, 68 liiketalouden alan työtä ja 72 tekniikan alan työtä. Opinnäyte-
töiden lähdeluetteloita tarkastelemalla pystyttiin muodostamaan kuva opiskeli-
joiden opinnäytetöissään käyttämästä lähdeaineistosta. Lisäksi hyödynnettiin
keväällä 2006 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn elektronista aineistoa kä-
sittelevää osuutta, jotta saataisiin selville opiskelijoiden asenteet elektronista
aineistoa kohtaan.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka elektronista aineistoa käytetään opinnäyte-
töiden lähdeaineistona lähes samassa määrin kuin painettua aineistoa, lisen-
soidun aineiston käyttö oli ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa vielä
vähäistä. Käytetyimpiä lähteitä olivat painetut kirjat, yritysten ja yhteisöjen verk-
kosivut ja julkaisematon aineisto, kuten haastattelut. Asiakastyytyväisyys-
kyselyn mukaan opiskelijat olivat kuitenkin tyytyväisiä kirjaston tarjoamiin elekt-
ronisiin aineistoihin, vaikkakin painettu aineisto oli opiskelijoille yhä elektronista
tärkeämpää.

Elektronisen aineiston käyttöä lisääviä tekijöitä ovat kirjallisuuden mukaan elekt-
ronisen aineiston tunnettuuden lisääminen, korkeakoulun ja kirjaston välisen
yhteistyön tiivistäminen, opiskelijoiden paremmat tiedonhakutaidot ja suurempi
lähdekriittisyys sekä kirjaston verkkosivujen käytettävyyden kehittäminen.

Avainsanat: lähdeanalyysi, opinnäytteet, elektroninen aineisto, ammattikorkea-
koulut
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1. Johdanto

Elektroniset aineistot ovat nykyään jo kiinteä osa kirjastojen ja tietopalveluiden

kokoelmia. Kirjastot suosivat elektronisia kokoelmia monista syistä. Ensinnäkin

elektroniset kokoelmat ovat tilaa säästäviä ja suhteellisen helppoja hallita, ei-

vätkä ne ole kirjojen tavoin riippuvaisia kirjaston aukioloajoista, vaan ovat asiak-

kaiden käytössä sijainnista riippumatta vuorokauden ympäri. Lisäksi esimerkiksi

elektronisia lehtiä voidaan linkittää vaikkapa kirjaston aineistotietokantaan ja

parantaa näin aineiston löydettävyyttä. Elektroninen aineisto on myös kustan-

nustehokasta, koska vähän käytetyn painetun kirjastoaineiston varastointi on

suuri kustannustekijä. (Montgomery & King, 2002)

Tämän uuden aineistomuodon käyttöönotto on kuitenkin ollut hitaampaa kuin on

odotettu, eikä ennustettua painetun kirjan käytön loppua ole vielä näkyvissä.

Elektronisten aineistojen käyttöä on myös tutkittu kohtuullisen runsaasti erilai-

sista näkökulmista kuluneen viidentoista vuoden aikana. Elektroniset aineistot ja

niiden käyttö ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksen tilassa, joten tutkimukset ai-

heesta vanhenevat nopeasti.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ammattikorkeakoulu-

opiskelijat käyttävät opinnäytetöissään elektronisia, erityisesti lisensoituja ai-

neistoja. Lisensoitujen aineistojen käytön edistäminen on tärkeää, koska kirjas-

toaineistojen hankinnassa elektronisella aineistolla on koko ajan kasvava rooli

sekä taloudellisesti lisenssimaksujen myötä että myös tiedollisesti elektronises-

sa muodossa tarjottavien sisältöjen jatkuvan laajentumisen kautta. Kirjastopal-

velut tuotetaan ensisijaisesti asiakkaita ajatellen ja siksi onkin kaikkien etu, että

tarjolla oleva aineisto saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tie-

topalveluiden kanssa. He ovat seuranneet lisensoitujen elektronisten aineistojen

käyttöä takautuvasti vuosilta 2001–2004 Tanja Hjerppen vuonna 2006 valmis-

tuneen selvityksen avulla ja sen lisäksi toteuttaneet keväällä 2006 laajan asia-
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kaskyselyn, josta tässä tutkimuksessa hyödynnetään elektronisten aineistojen

käyttöä koskeva osuus.

Tutkimus alkaa käsitteiden määrittelyllä luvussa 1.1 ja jatkuu tämän tutkimuksen

tarkastelulla tiedonhankintatutkimuksen osana luvussa 1.2. Luvussa 2 esitellään

kansainvälistä tutkimusta opiskelijoiden elektronisten aineistojen käytöstä ja

luku 3 käsittelee suomalaisia tutkimuksia samasta aiheesta, nyt liittyen ammat-

tikorkeakouluopiskelijoihin. Luku 4 esittelee Lahden ammattikorkeakoulua ja

siihen kuuluvia kirjasto- ja tietopalveluita ja luvussa 5 käydään läpi aineisto ja

tutkimusmenetelmät. Luvuissa 6 ja 7 esitellään tutkimuksen tulokset ja lopuksi

luvuissa 8 ja 9 käydään tuloksia läpi ja suhteutetaan niitä aikaisempaan tutki-

mukseen sekä esitetään elektronisten aineistojen käyttöä lisääviä kehitysehdo-

tuksia.

1.1 Keskeisiä käsitteitä

Elektronisia aineistoja ovat aineistot, joihin pääsee käsiksi tietokoneen kautta.

Tässä työssä elektronisiin aineistoihin ei lasketa kuuluvan elektronisia tallentei-

ta, jotka perustuvat analogiseen tallennustapaan, kuten äänitteet tai videotallen-

teet (ks. Kokkonen 1999, 11). Tutkimuksessa keskitytään erityisesti lisensoitui-

hin elektronisiin aineistoihin, joiden käyttöoikeudesta kirjasto- ja tietopalvelut

maksavat vuosittain. Lisensoituja elektronisia aineistoja hankitaan Lahden am-

mattikorkeakouluun FinElibin, Amkit-konsortion ja omien sopimusten kautta.

Elektroninen kirja, myös e-kirja, on digitaalisessa muodossa saatavilla oleva

monografioita. E-kirjat ovat julkaistuja tekstejä, jotka eivät olennaisesti muutu,

vaikka ne julkaistaisiin painettuina kirjoina (Saarinen & al. 2001). Elektroniseen

kirjaan voi liittyä myös ominaisuuksia, jotka painetussa kirjassa ole mahdollisia,

mutta teos voi silti olla rungoltaan painettua kirjaa vastaava. Tässä tutkimuk-

sessa elektroninen kirja on e-kirjojen lukuohjelmalla, kuten Adobe Readerilla

luettava kirjamuotoinen teksti.
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Elektroninen aikakauslehti, myös e-lehti, on kausijulkaisu, joka on saatavilla

tietoverkon välityksellä. Lehti ilmestyy säännönmukaisesti ja sen peräkkäiset

osat on numeroitu. (Lempiäinen 2001, 22.)

1.2 Elektronisten aineistojen tutkimus informaatiotutkimuksen piirissä

Informaatiotutkimuksen alalla elektronisten aineistojen käytön tutkimusta on

lähestytty muun muassa tiedonhankintatutkimuksen kautta. Tämä tutkimus liit-

tyy läheisimmin juuri tiedonhankintatutkimuksen kenttään.

Tiedonhankintatutkimus on informaatiotutkimuksen osa-alue, joka pyrkii ymmär-

tämään eri henkilöiden tiedonhankintakanavien ja -menetelmien valintaa ja sitä

kautta tuottamaan tietoa, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja niiden

käytön edistämisen. Tiedonhankintatutkimuksen avulla voidaan muun muassa

selvittää kirjastopalveluiden käyttöön liittyviä ongelmia esimerkiksi tiedon löytä-

misen, tavoitettavuuden ja käytön alueilla. (Haasio & Savolainen 2004, 7-10.)

Valtaosa empiirisestä tiedonhankintatutkimuksesta tarkastelee erilaisten tiedon-

lähteiden ja kanavien hyödyntämistä, esimerkiksi sitä millaisia kanavia ihmiset

käyttävät tiedontarpeensa tyydyttämiseksi. Tiedonhankintatutkimuksen piirissä

onkin tutkittu jo 1950-luvulta saakka useiden eri ihmisryhmien tapoja etsiä ja

hyödyntää tietoa eri lähteistä ja kanavista. Tutkimusten pohjalta voidaan todeta,

että tiedonhankinnan käytännöt vaihtelevat yksilöittäin, tilanteittain ja tehtävä-

tyypeittäin, mutta tiedonhankinnan luonteesta voidaan siitä huolimatta tehdä

joitain johtopäätöksiä. Ensinnäkin tiedonhankinta on usein totunnaistunutta ja

rutiineihin sidottua, ellei vaihtoehtoista käytäntöä koeta selvästi houkuttelevam-

maksi. Lisäksi tiedonhankinta perustuu usein tehtävän tai ongelman asettamiin

vaatimuksiin. Myös tiedon vaivaton saavutettavuus suuntaa usein tiedonhankin-

taa ja se tähtääkin useimmiten ennemmin muutaman hyvän lähteen löytämi-

seen kuin jokaisen aihetta käsittelevän dokumentin paikallistamiseen. (Savolai-

nen 2000, 74, 100-101.)
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2. Kansainvälinen tutkimus elektronisten aineistojen käytöstä

2.1 Elektronisten aineistojen käytön kehitys

Tenopir ja kumppanit (Tenopir & al. 2003) ovat tutkineet elektronisten lehtien

käyttöä niiden eri kehitysvaiheitten aikana selvittääkseen, kuinka nämä vaiheet

ovat vaikuttaneet tutkijoiden tiedonhakuun ja lukemistapoihin. Elektronisten leh-

tien ja artikkelien kehitys on edennyt kolmessa vaiheessa: ensin oli aikainen

vaihe, jossa elektroniset lehdet ensi kertaa esiteltiin, sitä seurasi kehitysvaihe,

jolloin valtaosa tieteellisistä aikakauslehdistä tulivat saataville elektronisessa

muodossa ja viimeisenä edistynyt vaihe, jossa itse artikkelit ja niiden haku- ja

lisäominaisuudet niveltyvät kaikki yhdeksi järjestelmäksi. (Tenopir & al. 2003)

Elektronisten lehtien ensimmäinen, aikainen kehitysvaihe sijoittuu ajanjaksolle

1990-1993, jolloin ensimmäiset lehdet julkaistiin elektronisesti, joko cd-

romlevyllä tai verkossa. Aluksi elektronisiin lehtiin suhtauduttiin varauksellisesti,

mutta internetin kehityksen myötä myös kiinnostus elektronisia lehtiä kohtaan

kasvoi. Kehittyvässä vaiheessa 1990-luvun lopulla tieteentekijät hyväksyivät

elektroniset lehdet nopeasti painettujen lehtien rinnalle ja suuri osa tieteellisistä

lehdistä oli saatavissa elektronisessa muodossa. Tässä vaiheessa myös kirjas-

tot alkoivat panostaa voimakkaasti elektronisiin lehtikokoelmiin ja hankkivat

käyttöönsä tietokantoja ja lisenssejä. Myös itse lehdet kokivat muutoksia, toiset

olivat tarkkoja paperikopioiden jäljennöksiä, kun taas toiset tarjosivat hakumah-

dollisuuksia, grafiikkaa ja hyperlinkkejä. Edistyneestä vaiheesta esimerkkinä on

Yhdysvalloissa astronauttien ja tähtitieteilijöiden käyttöön laadittu tietokanta,

joka sisältää haettavan tiivistelmätietokannan ja kokotekstitiedot alan keskeises-

tä kirjallisuudesta 1800 luvun puolesta välistä eteenpäin sekä muita juuri tämän

alan tutkimustarpeisiin räätälöityjä ominaisuuksia. Tämän tietokantaprojektin

kautta saadaan etukäteistietoa e-lehtien käytön edistyneestä vaiheesta, jotta

voidaan ennustaa elektronisen aineiston kehitystä myös muilla aloilla. (Tenopir

& al. 2003)
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkijoiden lukemien artikkelien määrä sekä luke-

miseen käytettävä aika lisääntyy samalla kun edetään kehitysvaiheesta toiseen.

Myös artikkelien lukeminen elektronisessa muodossa lisääntyy kehitysvaiheitten

edetessä. Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että kirjasto on kaikissa vaiheissa tär-

keä tiedonlähde artikkelien hankkimisessa ja lukeminen kirjaston kokoelmista

lisääntyi siirryttäessä kehitysvaiheissa eteenpäin. Erityisesti edistyneessä vai-

heessa elektroninen muoto on vahvasti syrjäyttämässä painettua aineistoa. Li-

säksi kävi ilmi, että edistyneen vaiheen kaltainen järjestelmä, jossa aineistoa on

tuotu järjestelmään takautuvasti, on erittäin hyödyllinen. (Tenopir & al. 2003)

2.2 Painettu vai elektroninen aineisto?

Shuling (2007) tutki elektronisten resurssien käyttöä kiinalaisessa yliopiston kir-

jastossa. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena ja siihen osallistui opettajia, tutki-

joita, jatko-opiskelijoita ja perustutkinto-opiskelijoita. Tutkimuksen mukaan pai-

nettuja dokumentteja käytettiin huomattavasti enemmän kuin elektronisia, erityi-

sesti perustutkinto-opiskelijat käyttivät lähinnä painettua aineistoa. Syitä elekt-

ronisen aineiston vähäiseen käyttöön olivat tiedonhakutaitojen puutteet sekä

vähäisempi tietämys elektronisesti saatavilla olevasta aineistosta. Lisäksi perus-

tutkinto-opiskelijoiden elektronisten resurssien käytölle on enemmän rajoituksia

kuin opettajilla ja jatko-opiskelijoilla. (Shuling 2007, 74-79.)

Painettujen lähteitten käyttöä opiskelussa tutkineet Dilevko ja Gottlieb (2002)

pyrkivät selvittämään, millaisessa asemassa painetut kirjat ja lehdet ovat opis-

kelijoiden tutkimusprosessissa. Tutkimus kohdistettiin perustutkinto-

opiskelijoihin ja toteutettiin verkkokyselynä Toronton yliopiston kirjastossa. Tut-

kimuksessa kävi ilmi, että painettujen lähteiden asema on pysynyt erityisesti

perustutkinto-opiskelijoiden keskuudessa vankkana. Vaikka opiskelijat käyttivät

tehtävissään elektronisia lähteitä, he myös tunnistavat painettujen lähteiden

keskeisen aseman osana tutkimusprosessia. Painettua aineistoa pidettiin luotet-

tavampana, perusteellisempana ja laajempaa tietoa tarjoavana verrattuna elekt-

ronisiin resursseihin. Laajempiin tehtäviin opiskelijat kokivat tarvitsevansa erityi-

sesti painettua aineistoa, kun taas elektronista aineistoa käytettiin kun tehtävä

haluttiin tehdä nopeasti ja helposti. (Dilevko & Gottlieb 2002, 381-391.)



10

Liu (2006) selvitti tutkimuksessaan kalifornialaisen San Josen valtiollisen yli-

opiston jatkotutkinto-opiskelijoiden painettujen ja elektronisten resurssien käyt-

töä. Jatkotutkinto-opiskelijat käyttivätkin paljon kirjaston tarjoamia resursseja

verrattuna ensimmäistä tutkintoaan suorittaviin opiskelijoihin, jotka turvautuivat

tiedonhaussaan paljolti internetiin. Myös opiskelijan tieteenala vaikutti käytettä-

viin tietolähteisiin, eniten kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja käyttivät in-

formaatiotutkimuksen opiskelijat (71,4 %) kun taas internetistä tietoa etsivät lä-

hes puolet liiketalouden (48,5 %) ja tietojenkäsittelytieteitten (40 %) opiskelijois-

ta. Opiskelijat myös lukivat verkkoaineistoa, mutta pitivät kuitenkin painettua

materiaalia lukijaystävällisempänä. Valta-osa tutkimukseen osallistuneista sai

tiedontarpeensa tyydytettyä käyttämällä painetun ja elektronisen aineiston yh-

distelmää. Elektronisissa aineistoissa opiskelijoille tärkeätä oli ajantasaisuus ja

kattavuus, kun taas painettu aineisto vahvisti elektronisissa aineistoissa olevat

tiedot ja sitä pidettiin luotettavana ja laadukkaana. (Liu 2006, 583-589.)

Smith (2003) arvioi lähdeanalyysin avulla elektronisten resurssien yleistymisen

vaikutuksia ja kokoelmien käytön astetta Georgian yliopiston kirjastossa opin-

näytetöiden lähdeluetteloita tarkastelemalla. Tutkimuksessa verrattiin vuosina

1991 ja 2001 valmistuneitten opinnäytetöiden lähdeluetteloita toisiinsa, jotta

voitaisiin tarkastella lähteiden käytössä tapahtuneita muutoksia. Analyysissä oli

mukana lähdeluetteloita luonnontieteistä, yhteiskuntatieteistä, kasvatustieteistä

ja humanistisista tieteistä. Käytetyimmät aineistomuodot olivat kirjat ja tieteelli-

set aikakauslehdet. Suurin muutos oli tapahtunut www-sivujen käytössä, 3,5

prosenttia lähdeviitteistä, kaikki tieteenalat yhteenlaskettuina, oli www-sivuja.

Niiden käyttö lähteenä olikin ylittänyt sanoma –ja aikakauslehtien käytön lähde-

aineistona. Kasvatustieteissä ja luonnontieteissä elektronisten lähteitten käyttö

oli kuitenkin paljon yleisempää kuin yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tie-

teissä. (Smith 2003, 344-349.)

Washingtonin yliopistossa arvioitiin aikakauslehtien käyttötilastoja aikomuksena

selvittää, vaikuttaako kirjaston elektronisten lehtien kokoelma opiskelijoiden ja

tutkijoiden aikakauslehtien käyttöön kokonaisuutena. Tilastot osoittivat, että pai-

nettuja aikakauslehtiä käytettiin enemmän elektronisten lehtien saapumisen
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jälkeen kuin ennen elektronisia lehtiä. Yleisesti ottaen elektronisia lehtiä käytet-

tiin runsaasti ja elektronisen aineistomuodon saatavuus vaikutti myönteisesti

myös kokonaiskäyttöön monen lehden kohdalla. Osaa elektronisesta aineistos-

ta käytettiin kuitenkin vain vähän tai ei lainkaan, joten elektroninen saatavuus ei

kuitenkaan takaa aineiston käyttöä. Siirtymä painetun aineiston sijasta elektro-

nisen aineiston käyttöön on sidoksissa oppialaan, joillain aloilla elektronisen

aineiston käyttö on selvästi runsaampaa kuin toisilla. (Siebenberg, Galbraith &

Brady 2004, 436-437.)

Nashvillen lääketieteellisessä kirjastossa tutkittiin elektronisten lehtien vaikutus-

ta tutkimusprosessiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että

painettuja lehtiä käytettiin enemmän artikkelien lukemiseen ja sisällön selailuun

kun taas elektronista versiota tulostettiin ja niistä tarkistettiin viitteitä. Opiskelijat

suosivat elektronisia lehtiä tutkimuksen lähdeaineistona enemmän kuin painet-

tuja, vaikkakin painettujen lehtien kuvan ja tekstin laatu arvioitiin korkeammaksi.

Elektronisten lehtien etuna pidettiin hakumahdollisuuksia ja helpompaa saavu-

tettavuutta. (Sathe, Grady & Giuse 2002, 235, 242.)

Hernon ja kumppanit (2007) tutkivat kolmen eri alan opiskelijoiden elektronisten

kirjojen käyttöä. Tutkimus toteutettiin Bostonilaisessa yliopiston kirjastossa liike-

talouden, lääketieteen ja kirjallisuuden opiskelijoille haastattelemalla heistä viit-

tätoista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat lukivat e-kirjoja selaillen ja etsi-

en relevantteja kohtia tekstistä. E-kirjoja ei pidetty samalla tavoin kannesta kan-

teen luettavina kuten painettuja kirjoja. Opiskelijat käyttivät elektronisia artikke-

leita mieluummin kuin e-kirjoja, koska artikkelit ovat lyhyempiä. Elektronisten

kirjojen käyttö oli tutkimuksen mukaan sidoksissa myös opiskeltavaan alaan.

(Hernon & al. 2007, 3-8.)

2.3 E-aineiston mukanaan tuomat haasteet

Elektronisen aineiston arviointia ovat tutkineet Sheltonin lukiolaisten keskuu-

dessa Grimes ja Boening (2001). He selvittävät tutkimuksessaan, minkälaista

www-aineistoa opiskelijat käyttivät, arvioivatko he käyttämäänsä aineistoa sekä

vastasiko aineisto opetushenkilökunnan edellytyksiä. Tutkimuksen aineisto
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koostui opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluista ja opiskelijoiden

harjoitustöiden lähdeluetteloiden ja käytettyjen www-lähteiden analyysistä.

(Grimes & Boening 2001, 11-14.)

Tulosten mukaan opiskelijat arvioivat www-lähteitä hyvin pinnallisesti ja opiskeli-

joiden taidot arvioida www-aineistoja olivat puutteelliset. Osa opetushenkilökun-

nasta oletti, että www-aineisto on yhtä laadukasta kuin muukin kirjaston aineisto

ja olettivat, että kirjaston henkilökunta on mukana opiskelijoiden www-aineiston

käytössä opastaen opiskelijaa tiedon arvioinnissa ja käytössä. Opetushenkilö-

kunnan odotukset ja opiskelijoiden www-lähteitten käyttö eivät kohdanneet. Tut-

kimuksen mukaan on tärkeää, että opetushenkilökunta ja kirjasto ottavat yhdes-

sä vastuun opiskelijoiden opettamisessa www-aineistojen arviointiin. Lisäksi

kirjaston verkkosivujen käytettävyyteen tulisi panostaa, jotta opiskelijat käyttäi-

sivät enemmän kirjaston tarjoamia lähteitä tiedonhauissaan. Hyvien lähteitten

löytämisen helpottaminen vähentää todennäköisesti huonojen verkkolähteitten

käyttöä. Opiskelijat osaavat kyllä käyttää www-lähteitä, mutta laadukkaimpien

lähteitten valinta on vielä vaikeaa. (Grimes & Boening 2001, 19-21.)

2.4 Yhteenveto

Elektronisen aineiston käytön yleisyydestä ei voida sanoa mitään yleistä, käyttö

näyttää vaihtelevan tutkittavasta ympäristöstä riippuen paljonkin ja tutkimustu-

lokset ovat kirjavia. Dilevkon ja Gottliebin (2002) mukaan painetut aineistot ovat

vankassa asemassa opiskelijoiden tiedonhaussa, kun taas Liun (2006) uudem-

man tutkimuksen mukaan opiskelijat käyttävät painettua ja elektronista aineis-

toa rinnakkain ja perustutkinto-opiskelijoiden internetin käyttö tiedonlähteenä on

runsaampaa kuin jatkotutkinto-opiskelijoiden. Smithin (2003) tutkimuksessa

taas selvisi, että elektronisten aineistojen käyttö opinnäytteiden lähteenä oli li-

sääntynyt, mutta ei siitä huolimatta ole kovin yleistä. Siebenbergin, Galbraithin

ja Bradyn (2004) tutkimuksessa taas ilmenee, että elektronisten lehtien käyttö

on käyttötilastojen valossa runsasta.

Elektronisten aineistojen käyttöä puoltavia tekijöitä (taulukko 1) ovat niiden ajan-

tasaisuus ja kattavuus (Liu 2006) sekä hyvä saavutettavuus, nopeakäyttöisyys
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(Dilevko & Gottlieb 2002) ja hakumahdollisuudet aineiston sisällä (Sathe, Grady

& Giuse 2002). Lisäksi Siebenbergin, Galbraithin ja Bradyn (2004) tutkimukses-

sa ilmeni, että elektronisen aineistomuodon saatavuus painetun rinnalla voi jopa

lisätä molempien aineistotyyppien kokonaiskäyttöä.

Elektronisten aineistojen käyttöön liittyy myös haasteita (taulukko 1). Shulingin

(2007) tutkimuksen mukaan opiskelijoiden elektronisten aineistojen käyttöä hait-

tasi tiedonhakutaitojen ja resurssien käyttömahdollisuuksien puute. Suomalai-

sissa oloissa resurssien käyttömahdollisuudet ovat kunnossa, mutta tiedonha-

kutaitoja elektronisen aineiston käyttö vaatii täälläkin. Lisäksi Liun (2006) ja Di-

levkon ja Gottliebin (2002) mukaan painettua aineistoa pidetään elektronista

aineistoa luotettavampana ja laadukkaampana. Myös opiskelijoiden kyky arvioi-

da lähteiden laatua korostuu erityisesti lisensoimattomia elektronisia lähteitä

käytettäessä. Grimes ja Boening (2001) selvittivät opiskelijoiden kykyä arvioida

käyttämiensä lähteiden laatua ja taidoissa ilmeni puutteita. Tässäkin tiedonha-

kutaidoilla on merkitystä, jotta opiskelijat löytäisivät laadukkaiden lähteiden ää-

relle. Elektronisten aineistojen käyttö on lisäksi paljolti sidoksissa alan käytän-

töihin (Siebenberg, Galbraith & Brady 2004 ja Hernon & al. 2007).

TAULUKKO 1. Elektronisten aineistojen vahvuudet ja heikkoudet.

Vahvuudet Heikkoudet

 Nopeakäyttöisyys

 Ajantasaisuus

 Kattavuus

 Saavutettavuus

 Hakumahdollisuudet aineiston

sisällä

 Käyttö edellyttää tiedonhakutai-

toja

 Vapaasti saatavilla olevien

elektronisten aineistojen luotet-

tavuutta on arvioitava jatkuvasti

 Painettu aineisto on lukijaystä-

vällisempää

 Ei pidetä yhtä luotettavana kuin

painettua aineistoa

 Käyttöaktiivisuus sidonnaista

opiskeltavaan alaan
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Tutkimustulokset ovat tähän saakka siis hyvin kaksijakoisia, toiset tutkimukset

korostavat painetun aineiston asemaa ja toisissa taas elektroninenkin aineisto

on saanut hyvän jalansijan. Tenopir (2003) laati elektronisten resurssien käyttöä

koskevasta tutkimuksesta katsauksen, jossa tarkastellaan alan merkittävää tut-

kimusta vuosilta 1995–2003. Katsauksessa todetaan, että opiskelijat käyttävät

elektronisia resursseja jos niitä pidetään sopivana, hyödyllisenä ja aikaa sääs-

tävänä osana opiskelua. Elektronisten aineistojen käyttö vaihtelee myös suh-

teessa käyttötarkoitukseen. Eri alojen asiantuntijat käyttävät elektronisia aineis-

toja eri tavalla ja erilaisten palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen ei ole yhtä

oikeaa, kaikille aloille sopivaa tapaa. Painettu aineisto pysyy edelleen osana

opiskelua ja tutkimusta lähes kaikilla aloilla, vaikkakin sen asema vaihtelee op-

piaineittain. Elektronisten kirjojen käyttö on vielä vähäistä ja hyödyllisen verkko-

aineiston tulostaminen on yleistä. Lehtiä tilataan kuitenkin yksityisesti yhä vä-

hemmän ja kirjaston kokoelmaan luotetaan enemmän. Käytetty elektroninen

aineisto on usein myös hyvin tuoretta, eniten luetaan vuoden sisällä julkaistua

aineistoa. (Tenopir 2003, iv-v)

3 Tutkimuksia elektronisten aineistojen käytöstä suomalaisissa kor-

keakouluissa

3.1 FinElib-tutkimuksia

FinElib eli kansallinen elektroninen kirjasto on konsortio, joka muodostuu suo-

malaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä

kirjastoista. FinElib neuvottelee keskitetysti jäsenyhteisöilleen käyttöoikeusso-

pimuksia kotimaisiin ja ulkomaisiin elektronisiin aineistoihin ja sen toiminnasta

vastaa kansalliskirjasto. (Kansalliskirjasto 2007a.)

FinElib arvioi toimintaansa säännöllisesti mm. asiakas- ja käyttäjäkyselyillä, joi-

den tarkoituksena on kartoittaa elektronisten aineistojen käyttöä FinElib-

konsortion jäsenorganisaatioissa. Kyselyillä selvitetään minkä tyyppisiä aineis-
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toja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he elekt-

ronisia aineistoja käyttävät. Kyselyitä on toteutettu vuodesta 1998 lähtien ja tuo-

rein käyttäjäkysely toteutettiin huhtikuussa 2007. (Kansalliskirjasto 2007a.)

Vuonna 2003 korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi FinElibin palvelut tarkoi-

tuksenaan selvittää FinElibin hyödyllisyys opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen

kannalta, arvioida nykyisten palveluiden ja tulevaisuuden visioiden vastaavuut-

ta, kehittää kirjastoa arvioinnin pohjalta sekä määritellä FinElibin perustamiseen

liittyvien organisaatiollisten ja valtiollisten valintojen onnistuminen. Raportissa

todetaan, että FinElib on edistänyt merkittävästi suomalaista tieteellistä viestin-

tää tarjoamalla jäsentensä käyttöön elektronista materiaalia, kuten lehtiä ja tie-

tokantoja sekä hoitamalla keskitetysti neuvotteluja ja sopimuksia. Parhaiten Fin-

Elib toimii kovien tieteiden alalla, kuten luonnontieteissä, kun taas muilla aloilla,

kuten humanistisilla aloilla, yhteiskuntatieteissä, teologiassa ja kasvatustieteissä

tilanne ei ole samalla tavoin kehittynyt. Osittain tämä johtuu myös tarjolla olevi-

en elektronisten aineistojen vähäisyydestä näillä aloilla. (Varis & Saari 2003, 12-

13, 30-38 )

Törmä ja Vakkari (2004) selvittivät tutkimuksessaan FinElibin aineistojen käyt-

töä suhteessa yliopistollisiin oppialoihin ja aineiston saatavuuteen. Tutkimuksen

aineistona käytettiin FinElibin käyttäjäkyselyä vuodelta 2002. Tutkimuksessa

kävi ilmi, että käyttäjien käsitys FinElib aineiston laajuudesta määritti enemmän

aineistojen käyttöä kuin oppiala. Jos vastaaja piti FinElibin tarjoamaa aineistoa

alansa kannalta hyvänä, hän myös käytti sitä enemmän. Siis myös tyytyväisyys

FinElibin palveluihin vaihteli sen mukaan, mikä käsitys vastaajilla oli FinElibin

kautta saatavilla olevasta aineistosta. Vastaajien oppialan todettiin kuitenkin

vaikuttavan FinElibin käyttöön ajan tasalla pysymisen välineenä. Myös elektro-

nisen aineiston suurempi yhteisökohtainen arvostus vaikutti positiivisesti aineis-

tojen käyttöön. (Törmä & Vakkari 2004)

Myös Vakkarin (2006) toisessa tutkimuksessa tutkitaan elektronisten aineistojen

käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksen tarkoituksena tarkastella yliopistojen henkilö-

kunnan elektronisten aineistojen käytössä tapahtuneita muutoksia vuosina

2000-2005 ja aineistona olivat FinElibin käyttäjäkyselyt. Tutkimuksessa kävi
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ilmi, että elektronisen aineiston käyttö on lisääntynyt nopeasti. Myös FinElibin

palveluita usein käyttävien osuus on kasvanut merkittävästi, vaikkakaan ei ai-

van samaa tahtia kuin elektronisten aineistojen käyttö yleensä. Tämä johtuu

ilmeisesti elektronisen aineiston käytöstä muuta kautta kuin FinElibin välityksel-

lä. FinElibin käyttäjän tuntuvat jakaantuvan aineistoa usein käyttäviin ja harvoin

käyttäviin. Usein FinElib aineistoa käyttävien määrä on kasvussa, mutta vähän

aineistoja käyttävien määrä ei ole vähentynyt. (Vakkari 2006.)

Aineiston käytössä on havaittavissa kuitenkin myös alakohtaisia eroja. Analysoi-

tavana olleella ajanjaksolla yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä siir-

ryttiin lähinnä painetun aineiston käytöstä painetun ja elektronisen aineiston

yhtäläiseen käyttöön, kun taas valtaosassa muita tieteitä käytettiin jo vuonna

2000 painettua ja elektronista aineistoa yhtäläisesti ja viiden vuoden kuluttua

käyttö oli jo painottunut lähinnä painettuun aineistoon. Elektronisten aineistojen

käyttö onkin yleisintä luonnontieteissä, tekniikan alalla ja lääketieteessä ja vä-

häisintä humanistisilla aloilla. (Vakkari 2006.)

Käyttäjien käsitykset FinElibin kautta saatavilla olevasta materiaalista on paran-

tunut samalla kuin myös elektronisten aineistojen tarjonta on kasvanut. Jos Fin-

Elibin kautta saatavilla olevan aineiston määrää pidetään kattavana, palvelua

myös käytetään enemmän ja jos aineiston saatavuutta pidetään huonona, pal-

velua käytetään vain vähän. Tämä vahvistaa aikaisemman tutkimustuloksen

(Törmä & Vakkari 2004) siitä, että aineiston käyttömäärän vaikuttaa merkittä-

västi vastaajien käsitys FinElibin kautta tarjolla olevien aineistojen kattavuudes-

ta. (Vakkari 2006.)

3.2 Ammattikorkeakoulut ja FinElibin käyttäjäkysely 2007

Ammattikorkeakoulut ovat innokas osa FinElib-konsortiota, mutta koska FinEli-

bin alkuperäistehtävänä on ollut palvella yliopistoja, jotkin ammattikorkeakoulu-

jen tarpeet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Aineistojen sisällöt ovat usein

liikaa painottuneet puhtaasti tieteelliseen aineistoon ja sovellettujen tieteiden

elektronista materiaalia kaivataan lisää. Myös kotimaisilla kielillä tuotettu aineis-

to olisi tarpeen. (Varis & Saari 2003, 36.)
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Vuoden 2007 FinElib-kyselyyn tuli ammattikorkeakouluista vastauksia 2154

(Kansalliskirjasto 2007b). Vastaukset on koottu sektoreittain ja seuraavassa

muutamia ammattikorkeakoulujen vastauksista poimittuja seikkoja.

Suurin osa kyselyyn vastanneita oli opiskelijoita, yhteensä 71,4 prosenttia. Seu-

raavaksi suurin joukko vastanneita oli opettajia, kirjaston henkilökuntaa tai muu-

ta henkilökuntaa, yhteensä 25,3 prosenttia. Kolme suurinta koulutusalaa vas-

taajittain olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (33,1 %), yhteiskuntatieteiden,

liiketalouden ja hallinnon ala (21,5 %) sekä tekniikan ja liikenteen ala (16,7 %),

näiden kolmen alan muodostaessa vastaajista yhteensä 71,3 prosenttia. (Kan-

salliskirjasto 2007b)

Elektronisten ja painettujen aineiston käyttömääristä kysyttäessä suurin osa

vastaajista kertoi käyttävänsä yhtä paljon sekä elektronista että painettua ai-

neistoa (42,4 %). Kolmannes vastaajista käytti enimmäkseen painettua aineisto

ja viidennes enimmäkseen elektronista aineistoa. Lähes ainoastaan elektronista

aineistoa käytti 3,1 prosenttia vastaajista. Painetut hakuteokset ja sanakirjat

olivat sellaista aineistoa, josta tutkimuksen mukaan noin kolmannes vastaajista

olisi valmis luopumaan kokonaan, kun taas painetuista lehdistä luopuisi noin 40

prosenttia ja kirjoista noin 15 prosenttia kaikista vastanneista. Elektronisten ai-

neistojen käyttömääristä kysyttäessä sanakirjojen käyttö oli runsainta, niitä käyt-

ti vähintään kerran viikossa tai useammin yhteensä lähes puolet vastaajista,

48,7 prosenttia. Seuraavaksi yleisintä oli hakuteosten, viitetietokantojen ja e-

lehtien käyttö, joita käytti viikoittain tai useammin noin neljännes vastaajista.

Asia- ja faktatietokantoja käyttivät viikoittain tai useammin 17,2 prosenttia ja e-

kirjoja 12 prosenttia vastaajista. (Kansalliskirjasto 2007b)

Vastaajista 44,5 prosenttia oli sitä mieltä, että oman alan elektronisia aineistoja

kirjastoissa saatavilla hyvin tai erittäin hyvin. Jonkin verran oman alan aineistoa

kirjastosta löytyi 40,1 prosentin mielestä ja tarjonnan huonoksi kokevia oli 10,4

prosenttia. Uusista elektronisista aineistoista eniten toivottiin yliopisto-

jen/ammattikorkeakoulujen e-julkaisuja, kotimaisia tieteellisiä lehtiä, sanakirjoja,
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sanastoja ja tietosanakirjoja sekä ulkomaisia tieteellisiä lehtiä. (Kansalliskirjasto

2007b)

Kyselyn tulokset ovat oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoiset ja tarjoavat

vertailukohtaa omille löydöksilleni. Vastaajista valta-osa olivat opiskelijoita ja

myös valitsemani alat, liiketalous ja tekniikka olivat hyvin edustettuina. Tutkimus

auttaa muodostamaan kuvaa ammattikorkeakoulukentän tilanteesta yleensä,

mutta valitettavasti Lahden ammattikorkeakoulusta tähän kyselyyn oli vastannut

vain kahdeksan henkilöä.

3.3 Opinnäytetöitä elektronisten aineistojen käytöstä ammattikorkeakou-
luissa

Elektronisten aineistojen käyttöä on tutkittu Suomessa eri näkökulmista ja käyt-

täjäryhmistä jo useita kertoja erilaisissa opinnäytteissä. Seuraavassa esittelen

näistä tutkimuksista neljä oman tutkimukseni kannalta tärkeää työtä, jotka käsit-

televät elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluympäristössä.

Selja Kuntun (2004) pro gradu- tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista

elektronisten aineistojen käyttö on ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuu-

dessa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti Kansallisen elektronisen kirjaston

eli FinElibin käyttöön. Aineistona oli FinElibin käyttäjäkysely vuodelta 2002 ja

Kuntun keräämä teemahaastatteluaineisto, joka kerättiin Tampereen ammatti-

korkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden keskuudesta. (Kunttu 2004, 2.)

Kuntun tutkimus on sekä elektronisten aineistojen käytön tutkimusta että tie-

donhankintatutkimusta. Hänen tutkimuksessaan FinElibin aineistojen tavoitetta-

vuuteen vaikuttavien seikkojen arvioinnissa käytetään hyväksi McReadien ja

Ricen (1999a, 1999b, tässä Kunttu 2004) erittelyä informaation tavoitettavuu-

teen vaikuttavista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat fyysiset, kognitiiviset, affektiivi-

set, taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät. (Kunttu 2004, 5-10.)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä elektronisten aineistojen käytössä yleensä

että FinElibin käytössä oli koulutusalojen välisiä eroja. Nämä erot eivät kuiten-
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kaan vastanneet toisiaan, esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla elektronisten

aineistojen käyttö oli yleisesti ottaen runsasta, mutta FinElibin palvelujen käyttö

muita aloja vähäisempää. Myös FinElibin tarjoamat palvelut olivat opiskelijoiden

keskuudessa huonosti tunnettuja. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tiedonhan-

kinta painottui hieman painettuihin aineistoihin, vaikka peräti 43 % opiskelijoista

vastasi käyttävänsä painettuja ja elektronisia aineistoja yhtä paljon. (Kunttu

2004, 67-69.)

Kuntun (2004) tutkimuksen mukaan elektronisten aineistojen käyttö on siis run-

sasta, mutta FinElibin kautta hankittujen aineistojen käyttö vähäistä. Kiinnosta-

vaa tämän tutkimuksen kannalta onkin, että kuuluuko näihin muihin elektronisiin

aineistoihin muita lisensoituja aineistoja vai koostuvatko ne lähinnä internetissä

vapaasti tarjolla olevista lähteistä.

Esa Lempiäinen tarkasteli lisensiaatintyössään elektronisia tieteellisiä aikakau-

silehtiä ja niiden merkitystä diplomi- ja opinnäytetöiden lähdekirjallisuudessa

tiede- ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen tavoitteena olivat syventää tut-

kimuksellisessa mielessä tietämystä elektronisista tieteellisistä aikakauslehdistä

sekä saada käytäntöpainotteisessa mielessä faktatietoja elektronisten tieteellis-

ten aikakauslehtien käyttöä lisäävistä ja rajoittavista tekijöistä. (Lempiäinen

2001, 13-24.) Oman tutkimukseni kannalta erityisesti käyttöön liittyvät tekijät

ovat mielenkiintoisia, koska työssäni pyritään sekä kartoittamaan elektronisten

aineistojen käyttöä Lahden ammattikorkeakoulussa että laatimaan toimenpide-

ehdotuksia käytön lisäämiseksi.

Lempiäinen (2001, 53-66.) tarkastelee elektronisten lehtien käyttöönottoa Ro-

gersin (Rogers 1983, tässä Lempiäinen 2001) innovaatioiden diffuusioteorian

kautta. Rogersin mukaan innovaatioiden diffuusio on prosessi, jossa idea inno-

vaatiosta kommunikoidaan tiettyjen kanavien kautta tietyn ajan kuluessa sosiaa-

lisen yhteisön jäsenille. Lempiäisen mukaan elektroninen tieteellinen aikakaus-

lehti täyttää osin innovaation tunnusmerkit ja niiden leviäminen ja yleistyminen

on riippuvaista niiden saavuttamasta hyväksynnästä käyttäjien keskuudessa.
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Tutkimuksen aineistona oli 103 otannalla valittua diplomi- ja opinnäytetöiden

lähdeluetteloa vuodelta 2000 sekä lomakekyselytutkimuksen tuottama aineisto

samalta ajalta. Lisäksi työssä tarkasteltiin elektronisten tieteellisten lehtien kehi-

tysvaiheita syntymästä vuoteen 2001 saakka sekä käytiin läpi elektronisiin aika-

kauslehtiin kohdistunutta tutkimusta. (Lempiäinen 2001, 38-72.)

Lempiäisen tutkimuksessa kävi ilmi, että yleisin diplomi- ja opinnäytetöiden läh-

teenä käytetty dokumentti on painettu monografia. Tärkein elektroninen lähde-

dokumentti taas on muu verkkojulkaisu, johon kuuluivat kaikki muut verkkodo-

kumentit paitsi elektroniset aikakauslehdet ja kirjat. Ammattikorkeakouluopiske-

lijoiden opinnäytteiden lähdeaineistosta 84 prosenttia oli suomenkielistä. Puolet

ammattikorkeakouluopiskelijoista käytti työssään korkeintaan kymmentä lähdet-

tä ja noin kolmanneksessa töistä lähteitä oli 10-25, yli 50 lähdettä ei ollut käytet-

ty yhdessäkään työssä. Elektronisten tieteellisten aikakauslehtien tuntemus oli

opiskelijoiden keskuudessa huono ja elektronisten aineistojen käytön aloittami-

sen kynnys korkea. Huomattavan suuri määrä opiskelijoista ei käyttänyt elekt-

ronisia aikakauslehtiä lainkaan. Elektronisia lehtiä ei käytetty, koska niistä ei

tiedetty tarpeeksi, niitä ei koeta tarpeellisiksi eikä tutkimusaiheen kannalta sopi-

via julkaisuja löydetä. Painetussa muodossa julkaistu tieteellinen artikkeli myös

arvostettiin elektronisesti julkaistua artikkelia korkeammalle, eivätkä elektroniset

lehdet olleet syrjäyttämässä painettuja ainakaan ihan lähitulevaisuudessa.

(Lempiäinen 2001, 78-79, 145, 163-168.)

Lempiäinen (2001, 166) ehdottaakin, että ammattikorkeakouluissa tulisi lisätä

opinnäytetöissä käytettävän lähdekirjallisuuden määrää sekä pyrkiä kasvatta-

maan vieraskielisen lähdemateriaalin osuutta. Nämä tavoitteet tulisi huomioida

kirjaston voimavarojen lisäyksenä sekä hankintapäätöksiä tehtäessä. Myös läh-

dekritiikkiä tulisi lisätä. (Lempiäinen 2001, 166.)

Ammattikorkeakouluympäristöön sijoittuva kolmas tutkimus on Nevalaisen

(2002) pro gradu -tutkimus opiskelijoiden tiedonhallintaprosessista Mikkelin

ammattikorkeakoulussa. Tiedonhallinta- termillä hän kuvaa tutkimuksessaan

tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä sekä oppimiseen ja ongelmanratkaisuun liitty-

viä taitoja. (Nevalainen 2002, 15-28.)
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Tutkimuksen tavoitteena on sekä tarkastella erilaisia tunnettuja tiedonhallinta-

malleja että pyrkiä löytämään tiedonhallintataitojen prosessimallien keskeiset

piirteet, jotta löydettäisiin välineitä tiedonhallintataitojen ohjauksen kehittämi-

seen Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Tiedonhallintataitojen prosessimallien

vertailun perusteella syntyi viidentoista tiedonhallintataidon luettelo, jota hyö-

dynnettiin kyselyn ja teemahaastattelun suunnittelussa. Kysely- ja haastattelu-

tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään opiskelijoiden tiedonhallintataidot sekä

heidän tiedonhankinnan ohjausta koskevat toiveensa. Lisäksi järjestettiin tie-

donhallintataitojen opintojaksokokeilu jonka puitteissa otettiin huomioon kysely-

ja haastattelututkimuksessa esiin tulleet toiveet. (Nevalainen 2002, 15-28, 39-

46, 106)

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden keskuudessa käytetyin tiedonhakupaikka

oli kirjasto, seuraavina tulivat internet ja opiskelutoverit. Kirjaston käyttöä perus-

teltiin paremmalla kokonaiskuvan muodostuksella sekä tottumuksella kirjaston-

käyttöön. Internetin vahvuutena taas pidettiin ajantasaisuutta ja nopeutta. (Ne-

valainen 2002, 52.)

Vaikka internet-tiedonhaku on opiskelijoiden kesken yleistä, tietokantoja ja nii-

den sisältöjä ei kuitenkaan tunneta. Opiskelijat pitäytyvätkin tiedonhaussaan

usein samoissa tutuissa palveluissa. Artikkelitietokantojen käytöstä ei koulutuk-

sesta huolimatta tule tapaa, koska opiskelijat kokevat, että tietoa löytyy muuten-

kin. Artikkelien hakumahdollisuuksia ei myöskään tunneta tarpeeksi. (Nevalai-

nen 2002, 79.)

Ammattikorkeakoulukirjaston palveluista tärkeimpinä opiskelijat pitivät aineiston

lainausta, toiseksi tärkeimpänä pidettiin mahdollisuutta tiedonhakujen tekoon.

Opiskelijoiden kirjastonkäyttö oli useimmiten joko viikoittaista tai päivittäistä.

Tiedonhankinnassa opiskelijoiden mukaan vaikeinta oli määritellä, millaista tie-

toa pitäisi etsiä ensin tiedonhakua aloitettaessa. Muina tiedonhaun ongelmina

opiskelijat pitivät kirjojen heikkoa saatavuutta ja tiedon hajanaisuutta. Myös kir-

jaston kokoelmia pidettiin suppeina. (Nevalainen 2002, 52-53, [19])
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Tutkimuksessa selvisi, että vaikka opiskelijat kokivat hallitsevansa suhteellisen

hyvin tiedonhallintataitojen eri osa-alueita, taidot olivat monilta osin puutteelliset.

Suurin osa opiskelijoista kannattikin tiedonhankinnan ohjauksen järjestämistä.

Opiskelijoiden keskuudessa toteutetun kyselyn mukaan tiedonhankinnan ohja-

uksen kehittämiskohteet olivat liian pieni tuntimäärä asioiden määrään nähden,

liiallinen luentopainotteisuus, turhan tuntuiset harjoitustehtävät ja opetuksen

tyyli. Järjestetty kokeiluopintojakso pyrittiinkin toteuttamaan opetusjärjestelyjä ja

opettajan ja kirjaston yhteistyötä kehittämällä. Opintojakson tulokset olivatkin

positiivisia, opiskelijat olivat motivoituneita ja oppimistulokset totuttua parempia.

(Nevalainen 2002, 128-133.)

Oman tutkimukseni kannalta Nevalaisen tulos kokeiluopintojakson aikana opi-

tuista paremmista tiedonhallintataidoista oli kiinnostava, koska myös Lahden

ammattikorkeakoulussa järjestetään tiedonhankinnan opetusta kaikille ammatti-

korkeakoulun opiskelijoille ja se on erinomainen kanava elektronisten aineisto-

jen esiintuomiselle.

Menetelmältään tätä tutkimusta lähinnä on Minna Yrjänän (2005) pro gradu -

tutkielma Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelman arvioinnista

opinnäytetöiden lähdeluettelon tarkastelun kautta. Yrjänä käytti tutkimukses-

saan kvantitatiivista lähdeanalyysiä, ja tarkasteli lähdeaineiston tyyppejä, kieli-

ja ikäjakaumaa, aineiston tieteenalaa ja saatavuutta Rovaniemen ammattikor-

keakoulukirjastosta sekä koulutusohjelmien välisiä eroja kokoelman käytössä.

(Yrjänä 2005, 53-54.)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että käytetyimpiä lähdetyyppejä olivat monografiat,

sarjajulkaisut, lait ja tilastot, tieteelliset aikakauslehdet, www-sivustot sekä jul-

kaisematon aineisto. Lisäksi selvisi, että aineistomuotojen käyttö on erilaista eri

koulutusaloilla. Sosiaali- ja terveysaloilla käytettiin eniten painettua tieteellistä

aineistoa ja vain vähän elektronista aineistoa, kun taas tekniikan alalla ja luon-

nonvara-aloilla korostuivat runsas julkaisemattoman aineiston käyttö sekä laki-

en ja tilastojen käyttäminen. Käytetty lähdeaineisto oli lähes kokonaan suomen-

kielistä (89,3%). Toiseksi eniten käytettiin englanninkielistä lähdeaineistoa

(9,7%). Koko aineiston mediaani-ikä oli 4,0. (Yrjänä 2005, 61-71.)
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Elektronisesta aineistosta käytetyimpiä olivat www-sivut ja niitä käytettiin eniten

tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa sekä tekniikan aloilla. Tietokantojen ja

muiden elektronisten aineistojen käyttö oli vähäistä kaikilla aloilla erityisesti sii-

hen nähden, että tarjonta eri tietokantojen kautta on nykyään runsasta. Finlex-

tietokanta oli ainoa, jota käytettiin jo hieman yleisemmin. Koko lähdeaineistossa

tieteellisten elektronisten aikakauslehtien käytön osuus oli vain 2,2 %, mutta

toisaalta myös tieteellisten aikakauslehtien käyttö kokonaisuudessaankin oli

tutkimuksen mukaan vähäistä, korkeimmillaankin vain 14 % kaikista lähteistä.

Osa opiskelijoista osaa jo hyödyntää elektronisessa muodossa olevia tilastoja ja

lakeja ja opiskelijoita olisikin syytä opastaa myös muiden elektronisten lähteitten

käytössä. (Yrjänä 2005, 85-86, 90.)

3.4 Lahden ammattikorkeakoulun oma tutkimus

Tanja Hjerppe on kartoittanut Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden

lähdeluetteloita tärkeimpänä tavoitteenaan tutkia kirjaston elektronisten aineis-

tojen käyttöä opinnäytetöiden lähdeaineistona. Tutkimukseen otettiin mukaan

opinnäytetöitä vuosilta 2001–2004 yhteensä 71 kappaletta. Opinnäytteet käsit-

telivät liiketalouden, tekniikan ja musiikin alaa. (Hjerppe 2006, 1.)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat ovat hyvin perinteisiä lähdeaineiston

käytössä, sillä lähes puolet opinnäytetöiden lähdeviitteistä oli kirjoja. Www-

sivuja lähteistä oli miltei kolmannes ja artikkelien osuus lähdeaineistosta oli noin

7 %. Loput 15 % koostui muusta lähdemateriaalista, kuten haastatteluista, luen-

tomateriaaleista ja muista opinnäytetöistä. Myös laitosten välisiä eroja ilmeni,

musiikin laitoksella kirjat olivat tärkein lähdetyyppi yli 60 prosentin osuudella kun

liiketaloudessa ja tekniikassa kirjojen osuus oli alle puolet käytetyistä lähteistä.

Www- sivujen käyttö lähteinä oli taas yleisintä tekniikan laitoksen ja liiketalou-

den töissä, musiikin alalla niiden merkitys oli vähäisempi. (Hjerppe 2006, 1-2.)

Lisensoitujen elektronisten aineistojen käyttö oli todella vähäistä. Liiketalouden

alalla elektronisia lähteitä oli löydetty parhaiten ja niiden osuus lähteistä oli 2,5
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%. Musiikin ja tekniikan laitoksilla näiden aineistojen käytön osuus oli alle 0,5 %.

(Hjerppe 2006, 3.)

3.5 Yhteenveto kotimaisesta tutkimuksesta

Törmä ja Vakkari (2004) ja Vakkari (2006) ovat saaneet tutkimuksissaan selvil-

le, että tärkein FinElibin palveluiden käytön määrittäjä on käyttäjän käsitys pal-

velun laajuudesta. Tämä voisi selittää myös Liun (2006) tutkimuksessa esille

tullutta informaatiotutkimuksen opiskelijoiden runsasta kirjaston tarjoamien

elektronisten aineistojen käyttöä, sillä alaa opiskeleville palveluiden sisältö on

luultavasti muita aloja tutumpi ja käyttö näin runsaampaa.

FinElib kyselytutkimuksen mukaan elektronisten aineistojen käyttö on ammatti-

korkeakouluissa suhteellisen yleistä, lähes puolet opiskelijoista käyttää elektro-

nista aineistoa saman verran kuin painettuakin. Eniten elektronisena käytettiin

sanakirjoja, hakuteoksia ja elektronisia lehtiä, ja niiden kohdalla monet opiskeli-

jat olivat valmiita luopumaan painetusta muodosta kokonaan.

Opinnäytetyötutkimusten mukaan elektronisten aineistojen käyttö on merkittä-

västi vähäisempää kuin FinElib tutkimukset osoittavat. Kuntun (2004) ja Lem-

piäisen (2001) mukaan lisensoituja elektronisia aineistoja käytetään vain vähän,

joskin Kuntun tuloksissa opiskelijat kertovat käyttävänsä runsaasti FinElibiin

kuulumatonta elektronista aineistoa. Mielenkiintoista onkin, mitä aineistoa opis-

kelijat sitten elektronisessa muodossa käyttävät? Nevalaisen (2002) tutkimuk-

sen mukaan opiskelijat käyttävät tiedonhaussaan paljon internetiä ja ennalta

tuttuja hakupalveluita, kun taas tietokantojen ja artikkelien käyttö on vähäistä.

Myös Yrjänän (2005) mukaan www-sivujen käyttö oli runsasta ja tietokantojen ja

artikkelien käyttö vähäisempää, erityisesti kun huomioidaan runsas tarjonta.

Yrjänän (2005) tutkimus tukeekin Kuntun (2004), Lempiäisen (2001) ja Nevalai-

sen (2002) löydöksiä vähäisestä elektronisten tieteellisten aikakauslehtien käy-

töstä.



25

4. Lahden ammattikorkeakoulu tutkimusympäristönä

4.1 Ammattikorkeakoulukirjastot

Ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva ammattikorkeakoulun kirjasto on

ammattikorkeakoulun laitos, joka saa rahoituksensa ammattikorkeakoululta joko

osittain tai kokonaan. Vakinaisen ammattikorkeakoululuvan saamisen ehtona

on alusta lukien ollut, että ammattikorkeakoululla on laadukkaat kirjasto- ja tie-

topalvelut. (Laki ammattikorkeakouluopinnoista nro 255/1995.)

Ammattikorkeakoulukirjastot ovat suhteellisen uusi toimija Suomen kirjastoken-

tällä, eikä niitä voi rinnastaa tieteellisiin tai yleisiin kirjastoihin. Ammattikorkea-

koulukirjastot muodostuvat pienistä kirjastoista, joita on yli 200 ja niteitä niissä

on yhteensä noin kaksi miljoonaa. Ammattikorkeakoulukirjastojen päätehtävänä

on palvella kehysorganisaationsa opettajia, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Am-

mattikorkeakoulukirjaston toiminta ei ole täsmällisesti laissa tai asetuksissa

säädeltyä ja kirjastojen kehittäminen on sidoksissa ammattikorkeakoululakien ja

asetusten koulutukselle asettamiin yleisiin tavoitteisiin. (Opetusministeriö 1999,

51.)

Ammattikorkeakoulustrategia vuosille 2004-2007 käsittelee myös elektronisten

aineistojen asemaa ammattikorkeakoulukirjastossa. Strategian mukaan ammat-

tikorkeakouluille soveltuvien sähköisten aineistojen käyttöönotto ja kehittyminen

sekä etäkäyttömahdollisuuksien parantaminen ovat tärkeä tavoite kokoelman

kehittämisessä. Sähköisten aineistojen hankintayhteistyötä tehdään osallistu-

malla FinElib aineistokonsortioon ja ammattikorkeakoulujen yhteisillä aineisto-

konsortioilla. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulut tekevät halutessaan vapaa-

muotoisesti yhteisiä hankintasopimuksia. (AMKIT-konsortio 2003.)

Ammattikorkeakoululain mukaan (2003) ammattikorkeakoulussa suoritettavat

tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja. Valtioneuvoston asetuksen (2003) mukaan

ammattikorkeakouluopiskelun yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-

alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet
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asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. (Valtioneuvoston

asetus 2003).

4.2 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja kirjasto- ja tietopalvelut

Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) opiskelee yli 5 000 opiskelijaa ja vaki-

tuista henkilöstöä on noin 440. Lahden ammattikorkeakoulu kuuluu itsenäisenä

liikelaitoksena Päijät-Hämeen koulutuskonserniin, joka on 14 päijäthämäläisen

kunnan omistama kuntayhtymä. Lahden ammattikorkeakoulu antaa opetusta

seuraavilla koulutusaloilla: kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hal-

linnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, sosiaali-, terveys- ja

liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. (Lahden ammattikorkeakou-

lu 2007.)

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kirjasto- ja tietopalveluihin kuuluu kahdeksan

tietokeskusta, joista viisi sijaitsee Lahdessa sekä yksi Heinolassa, Nastolassa ja

Orimattilassa. Tietokeskuksissa oli vuonna 2006 kävijöitä yhteensä 285 800

henkilöä ja kokoelmassa oli Masto-tietokannan mukaan 129 557 nidettä. Elekt-

ronisesti saatavilla olevia kokotekstilehtiä kokoelmaan kuului 4652 kappaletta ja

e-kirjoja yli 35 000. Elektroniseen aineistoon kuului myös 143 tietokantaa. (Var-

tiainen 2007)

4.3 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Ammattikorkeakouluopintoja määrittelevän asetuksen mukaan opinnäytetyön

tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja

taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä (Valtio-

neuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352). Opinnäytetyön laa-

juus on 15 opintopistettä ja opinnäytetyöstä laaditaan opetussuunnitelman vaa-

timusten mukainen kirjallinen raportti. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös kah-

den tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällöin opinnäytetyö arvioidaan ko-

konaisuutena, mutta työstä tulee voida osoittaa ja siitä arvioida kunkin opiskeli-

jan osuus erikseen. (Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.8.2006.)



27

Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tietojen ja

taitojen hankintaan ja niiden soveltamiseen koulutusalansa sisällä. Pyrkimys on

yhdistää teoria ja käytäntö toisiinsa ja tuottaa sekä opiskelijaa että työelämää

hyödyntävää tietoa. Lisäksi opinnäytetyö edesauttaa opiskelijan kehittymistä

hyvään suulliseen, kirjalliseen ja kuvalliseen viestintään. Opinnäytetyöt ovat

yleensä työelämän toimeksiantoja, mutta ne voivat olla myös ammattikorkea-

koulun omia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat

työt, joissa työelämä maksaa opinnäytetyön tekemisestä, työlle on nimetty oh-

jaajaksi työelämän edustaja tai työyhteisön (eli ammattikorkeakoulun) tarkoituk-

sena on hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan. Opinnäyte-

työ voi olla esimerkiksi tutkielma, sovellus, kokeilu-, suunnittelu- tai kehityshan-

ke, ja tuotos vaihtelee alan ja aiheen mukaan. (Lahden ammattikorkeakoulun

opinnäyteopas 2006, 2.)

5. Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Päijät-Hämeen koulutuskon-

sernin kirjasto- ja tietopalveluiden elektronisten, erityisesti lisensoitujen, aineis-

tojen käytöstä opinnäytteiden lähteinä. Lisäksi tutkimustulokset voivat olla apu-

na tiedonhaun opetuksen kehittämisessä. Analyysin tulokset muodostavat myös

uuden osan kirjasto- ja tietopalveluissa toteutettuun elektronisten aineistojen

käytön seurantaan (ks. Hjerppe 2006). Tutkimuskysymyksiä ovat:

 Kuinka paljon elektronisia aineistoja on käytetty lähteinä Lahden ammat-

tikorkeakoulun liiketalouden ja tekniikan alan opinnäytetöissä keväällä

2007?

 Kuinka paljon kehitystä on tapahtunut vuodesta 2004, jolloin kirjasto

aloitti elektronisten aineistojen käytön seurannan ja tehostamistoimenpi-

teet?

 Kuinka tärkeänä osana kirjaston palveluja asiakkaat pitävät elektronisia

aineistoja?
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Aineistona ovat elektronisten aineistojen käytön osalta keväällä 2007 valmistu-

vat liiketalouden ja tekniikan alan opinnäytetöiden lähdeluettelot, joiden lähteitä

tarkastelen lähdeanalyysia apunani käyttäen. Tässä tutkimuksessa käytetään

opinnäytetöiden lähdeluetteloiden tarkastelussa tutkimusmenetelmänä määräl-

listä lähdeanalyysiä.

5.1 Lähdeanalyysi

Bibliometriikka on tieteellisen viestinnän määrällistä tutkimusta, jonka tavoittee-

na on analysoida ja mallintaa tieteen ja teknologian kehitystä. Valtaosa biblio-

metrisestä tutkimuksesta on viiteanalyysiä. Tutkimukseen sisältyviä viitteitä se-

kä julkaisuihin liitettyjä kirjallisuusluetteloita tarkastelemalla selvitetään eri alojen

viittauskäytäntöjä sekä julkaisuissa käytetyn kirjallisuuden ominaisuuksia. Li-

säksi sen avulla voidaan selvittää julkaisujen, kirjoittajien, tutkimusyhteisöjen tai

tieteenalojen keskinäisiä kytkentöjä sekä julkaisujen saamaa huomiota tutki-

muskirjallisuudessa. (Kärki & Kortelainen 1996, 1-14.)

Aikaisemmin bibliometriikkaa on pidetty lähinnä kirjoihin tai kirjalliseen materiaa-

liin soveltuvana menetelmänä, mutta nykyään sen avulla voidaan tutkia myös

muunlaista aineistoa, kuten tietokantoja ja elektronista aineistoa. Bibliometriik-

kaa voidaan käytännössä käyttää apuna muun muassa kirjastojen kokoelman

hoidossa ja luokitusta ja sisällönkuvailua tehtäessä. (Norton 2000, 63-64.)

Viiteanalyysi on kattokäsite, johon sisältyy tarkempi tutkimustyyppien erottelu.

Kun tutkitaan lähdeteoksia niiden käyttäjän näkökulmasta, tehdään lähdeana-

lyysiä, ja kun tarkastellaan julkaisuihin kohdistettuja viittauksia viitattujen teos-

ten näkökulmasta, tehdään viittausanalyysiä. (Kärki & Kortelainen 1996, 14.)

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden lähteitten käyttöä opinnäyte-

työprosessissa, joten on luontevinta käyttää lähdeanalyysiä.

Lähdeanalyysissä tutkimusaineisto kootaan useimmiten lähdeluetteloista. Siitä

saatavien bibliografisten tietojen avulla arvioidaan tutkimuksessa käytetyn läh-

dekirjallisuuden määrää ja ominaisuuksia. Tämä lähdeanalyysin tyyppi on pää-

asiallisesti informaatiotutkimuksen kiinnostusaluetta ja tähtää usein käytännön
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sovelluksiin kirjasto- ja tietopalveluissa. (Kärki & Kortelainen 1996, 15.) Myös

tässä tutkimuksessa lähdeanalyysiä käytetään tässä tarkoituksessa.

Lähdeanalyysin tarkastelun kohteena voi olla lähteiden määrän ja ominaisuuk-

sien ohella myös niiden kieli, aihealue tai kuten tässä tutkimuksessa, julkaisu-

muoto. Lähdeluetteloiden tarkastelu voidaan suorittaa määrällisenä lähdeana-

lyysinä, jossa lasketaan erilaisten lähdetyyppien määrät ja tarkastellaan niitä

tilastollisesti, tai laadullisena lähdeanalyysinä, jossa lähteitten merkittävyyttä

työn kannalta tarkastellaan syvällisemmin. (Kärki & Kortelainen 1996, 15.) Täs-

sä tutkimuksessa käytetään määrällistä lähdeanalyysiä.

Lähdeanalyysiä on käytetty opinnäytteiden tarkastelussa myös aikaisemmissa

tutkimuksissa (ks. Elamaa 1996, Hirn 1999). Opinnäytteiden valinta analyysin

kohteeksi on sikäli selkeä ratkaisu, että samalla määrittyy tarkasteltava tieteen-

ala ja perusaineiston koko. Opinnäytteiden tarkastelussa ongelmallista taas on

työn ohjaajan ja laitoksen vaikutus lopputulokseen, eivätkä tutkielmat useinkaan

edusta alan uusinta ajattelua. Lisäksi opinnäytteissä tulee osoittaa lukeneisuutta

ja siksi niissä on runsaasti lähdeviitteitä, joista osa voidaan katsoa turhiksi.

(Kärki & Kortelainen 1996, 34-35.) Nämä ongelmat eivät kuitenkaan ole tämän

tutkimuksen kannalta keskeisiä, koska tässä tutkimuksessa keskitytään pääasi-

assa opiskelijoiden käyttämiin aineistomuotoihin.

Pelkkiin lähdeluetteloihin perustuvissa analyyseissä tutkimusaineisto muodoste-

taan luokittelemalla luettelon julkaisut niiden bibliografisten tietojen perusteella.

Tämä toimenpide ei ole aivan niin mekaaninen, kuin ensi alkuun voitaisiin kuvi-

tella, sillä kirjallisuusluettelo ei aina tarjoa suoraan niitä tietoja, joita tutkimuk-

sessa etsitään. (Kärki & Kortelainen 1996, 35.) Tässä tutkimuksessa elektronis-

ta saatavuutta ei välttämättä ole kirjattu lähdeluetteloon, ja vaikka opiskelija oli-

sikin käyttänyt elektronista versiota, saattaa hänen viittauksensa kohdistua vain

painettuun versioon. Tämä ongelma ratkaistaan tässä tutkimuksessa siten, että

opiskelijan oletetaan käyttäneen sitä julkaisumuotoa jonka hän on lähdeluette-

loon merkinnyt.
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Lähdeanalyysin ongelmia on pyritty ratkaisemaan huolellisella suunnittelulla

ennen aineiston käsittelyä. Lisäksi tutkimustulosten tulkinnassa on syytä huo-

mioida lähdeanalyysiin liittyviä ongelmia. Eräs ongelma on lähteiden tasa-

arvoisuus, kaikki lähteet eivät ole työlle yhtä tärkeitä. Laadullista lähdeanalyysiä

käyttäen olisikin mahdollista erotella lähteitä niiden työssä saaman aseman mu-

kaan, mutta määrällinen lähdeanalyysi mahdollistaa laajemman aineiston ja

suuremman otoksen, jolloin muodostuu selkeämpi kuva eri aineistomuotojen

käytöstä.

5.2 Tutkimusaineiston valinta

Tämä opinnäytetyö keskittyy Lahden ammattikorkeakoulun Kampuskirjastoon ja

sen toimialaan kuuluviin kahteen suurimpaan koulutusohjelmaan, hallinnon ja

kaupan alaan (myöhemmin liiketalous) sekä tekniikan ja liikenteen alaan (myö-

hemmin tekniikka). Kampuskirjastossa on seurattu elektronisten aineistojen

käyttöä omilla tutkimuksilla aikaisemminkin (ks. luku 3.4, Hjerppe 2006) ja pyrit-

ty edistämään sitä perustamalla tiedonhankintaklinikka opinnäytetyövaiheessa

oleville opiskelijoille. Kampuskirjaston piiriin kuuluu myös kolmas opintoalan,

musiikki, mutta se rajattiin pois tutkimuksesta alan pienistä opiskelijamääristä

johtuen, vaikka se Hjerppen (2006) tutkimuksessa olikin mukana.

Tutkimukseen mukana olevat opinnäytetöiden lähdeluettelot kerättiin kahdessa

eri osassa, ensin liiketalouden ja sitten tekniikan alan opiskelijoiden työt. Näin

toimittiin, koska liiketalouden alan työt olivat saatavilla aikaisemmin kuin teknii-

kan alan työt ja haluttiin varmistaa, että mukaan saadaan mahdollisimman suuri

osa kevään 2007 töistä. Aineisto kerättiin liiketalouden osalta syyskuussa 2007

ja tekniikan alalta tammikuussa 2008. Liiketalouden töitä oli aineiston keruuhet-

kellä käytössä 68 ja tekniikan alan töitä 72.

Lisäksi tutkimuksessa käytetään aineistona asiakastyytyväisyyskyselyn antamia

tuloksia keväältä 2006 pyrittäessä selvittämään opiskelijoiden asennetta elekt-

ronisia aineistoja kohtaan.
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5.3 Lähdeanalyysin soveltaminen

Lähdeviitteet jaoteltiin julkaisumuodon mukaan painettuihin ja elektronisiin läh-

teisiin.

I Painetut lähteet

1. Monografiat

Monografioihin kuuluvat kokoomateokset, oppikirjat, oppikirjasarjat,

kirjamuotoiset tilastot ja lait, väitöskirjat, vuosikirjat yms. materiaali.

2. Sarjajulkaisut

Sarjajulkaisuihin kuuluvat sarjoissa julkaistut väitöskirjat, lisensiaat-

tityöt, yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisusarjat ja pääsääntöi-

sesti sellainen aineisto, jolla on issn-numero.

3. Tilastot, standardit, patentit, lait

Tähän luokkaan kuuluvat tilastot, standardit, patentit ja lait. Tähän

luokkaan sijoittuvat vain varsinaiset lakitekstit ja kirjat, jos laki on

julkaistu kirjamuotoisena selityksineen, se sijoitetaan monografioi-

hin.

4. Lehdet

a. Tieteelliset aikakauslehdet

Tieteellisiin aikakauslehtiin kuuluvat alkuperäisiä tieteellisiä artikke-

leita sisältävät vertaisarvioidut kausijulkaisut.

b. Ammattilehdet

Ammattilehtiin kuuluvat lehdet, jotka selkeästi edustavat jotain am-

mattikuntaa tai –ryhmää sekä eri alojen aikakausjulkaisut.

c. Muut lehdet

Muihin lehtiin kuuluvat kaikki muut aikakauslehdet ja sanomalehdet.

5. Julkaisemattomat opinnäytetyöt ja pro gradut

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki julkaisemattomat opinnäytetyöt ja

pro gradu –tutkielmat.

6. Yritysten ja julkisten organisaatioiden julkaisematon aineisto
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Tähän kuuluu kaikki julkaisematon yritysten, kuntien ja valtion ma-

teriaali sekä kaikki opinto –ja luentomateriaali sekä järjestöjen ja liit-

tojen materiaali.

7. Muu julkaisematon aineisto

Muuhun aineistoon kuuluvat kaikki edellä mainittuihin luokkiin so-

pimaton aineisto kuten haastattelut, sähköpostiviestit, tiedonannot,

valokuvat ja seminaarit.

II Elektroniset lähteet

8. E-kirjat (lisensoidut/lisensoimattomat)

9. Elektroniset sarjajulkaisut (lisensoidut/lisensoimattomat)

10. Elektroniset tilastot, standardit, patentit ja lait (lisensoi-

dut/lisensoimattomat)

11. Elektroniset lehdet

a. Tieteelliset elektroniset aikakauslehdet (lisensoi-

dut/lisensoimattomat)

b. Elektroniset ammattilehdet (lisensoidut/lisensoimattomat)

c. Muut elektroniset lehdet (lisensoidut/lisensoimattomat)

12. Julkisten organisaatioiden, yhteisöjen ja järjestöjen www-sivut, opintoma-

teriaali

13. Yritysten www-sivut ja muut kaupalliset www-sivut

14. Yksityisten henkilöiden kotisivut

Elektronisiin lähteisiin voi soveltaa samoja määritelmiä kuin painetulle aineistol-

la. Erona on vain se, että kaupallisten organisaatioiden internetmateriaali on

eroteltu julkisten organisaatioiden tarjoamasta aineistosta. Näin saadaan tar-

kempaa tietoa opiskelijoiden käyttämistä elektronisista lähteistä. Myös lähteitten

kieltä tarkastellaan aikomuksena selvittää opiskelijoiden kykyä ja halukkuutta

käyttää vieraskielistä lähdeaineistoa.
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5.4 Kyselyaineisto

Asiakkaiden elektronisten aineistojen arvostusta koskevana aineistona on asia-

kastyytyväisyyskyselyn elektronisia aineistoja käsittelevä osio vuodelta 2006.

Kyselyn tarkoituksena on taustoittaa lähdeanalyysin kautta saatua tietoa.

Kyselyllä pyritään selvittämään opiskelijoiden elektronisten aineistojen käyttöä

ja arvostusta. Tähän tarkasteluun otetaan mukaan se osa tutkimuksesta, joka

vaikuttaa elektronisten aineistojen käytön kokonaisuuteen ja tarkastelussa mu-

kana ovat vain Kampuskirjaston vastukset. Lisäksi aineistoa rajataan ottamalla

mukaan vain tutkimuksen rajauksen kannalta kiinnostavat vastaajat, eli he, jotka

ovat ammattikorkeakouluopiskelijoita suorittamassa nuorten tutkintoa liiketalou-

den tai tekniikan alalla. Tutkimuksessa käsitellyt kysymykset ovat liitteessä 1 ja

koko kysely liitteessä 2. Kysely lähetettiin kaikille ammattikorkeakoulun opiskeli-

joille sähköpostitse ja lisäksi se oli vastattavissa kaikilla kirjaston asiakaspäät-

teillä. Vaikka kysely lähetettiin kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille heidän

sähköpostiin, on mahdollista että vastaamaan on valikoitunut kirjastossa aktiivi-

semmin asioivat asiakkaat.

TAULUKKO 2 Opiskelijoiden jakautuminen opiskeluajan mukaan

Opiskeluaika Liiketalous Tekniikka Yhteensä

1. vuoden amk-opiskelija 18 23 41

2. vuoden amk-opiskelija 28 13 41

3. vuoden amk-opiskelija 10 11 21

4. vuoden amk-opiskelija 8 19 27

yli 4. vuoden amk-opiskelija 4 9 13

Yhteensä 68 75 143

Tutkimuksessa mukana olevat opiskelijat olivat valtaosin ensimmäisen ja toisen

vuoden opiskelijoita, mutta jokaisesta ryhmästä tuli vastauksia (taulukko 2).
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Itse kyselyssä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan kirjasto- ja tietopalveluita kos-

kevia väitteitä siten, että vastaaja arvioi jokaisen väitteen kohdalla sekä palve-

luiden onnistumista että tärkeyttä asteikolla 1-5. Asteikossa tärkeyttä arvioitaes-

sa 1 on ”ei lainkaan tärkeä” ja 5 on ”erittäin tärkeä” ja tyytyväisyyttä arvioitaessa

1 on ”erittäin heikko” ja 5 on ”erittäin hyvä”. Näin pystytään näkemään, mihin

asioihin opiskelijoiden mukaan tulisi panostaa ja mihin mahdollisesti panoste-

taan liikaa suhteessa sen merkittävyyteen opiskelijalle. Kaikki väittämät esitettiin

myönteisinä. Kaikissa taulukoissa esitetään vastaajaryhmittäin arvioinnissa an-

nettu keskiarvo.

6. Lähdeanalyysin tulokset

6.1 Liiketalous

Liiketalouden alan opinnäytetöissä lähteiden määrän keskiarvo oli 32 lähdettä.

Parhaimmillaan yhteen työhön oli merkitty jopa 141 lähdeviitettä, ja vähimmil-

lään niitä oli vain kaksi. Liiketalouden alan opiskelijoiden käyttämistä lähteistä yli

puolet oli painettuja lähteitä (taulukko 3).

TAULUKKO 3. Painettujen ja elektronisten lähteiden käytön jakaantuminen lii-

ketalouden alalla

Lähteiden määrä yhteensä (Liiketalous)

Painetut lähteet 1225 56 %

Elektroniset lähteet 949 44 %

Yhteensä: 2174 100 %

Painetuista lähteistä vankimmassa asemassa ovat kirjat, niihin kohdistui kaksi

kolmasosaa painettujen lähteitten viitteistä. Seuraavaksi suosituin ryhmä oli

muu julkaisematon aineisto 13 prosentin osuudella. Valtaosa tämän ryhmän

viitteistä oli haastatteluja, joita oli yhtä työtä varten saatettu kerätä jopa useita

kymmeniä. Kolmanneksi suosituin painettu lähdemuoto liiketalouden opiskelijoi-
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den keskuudessa oli ammattilehdissä ilmestyneet artikkelit 8 prosentin osuudel-

la. Muut luokat keräsivät muutamia prosentteja kukin. (kuvio 1)

Painetut lähteet/Liiketalous

66 %

2 %

4 %

1 %

8 %

2 %

1 %

2 %

14 %

Monografiat

Sarjajulkaisut

Tilastot, standardit, patentit, lait

Tieteelliset aikakauslehdet

Ammattilehdet, myös liittojen lehdet

Muut lehdet

Julkaisemattomat opinnäytetyöt ja pro
gradut
Yritysten ja julkisten org.
julkaisematon aineisto
Muu julkaisematon aineisto

KUVIO 1. Liiketalouden opiskelijoiden painettujen lähteiden käyttö

Elektronisista lähteistä liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa käytetyimpiä

olivat julkisten organisaatioiden, yhteisöjen ja järjestöjen www-sivut, ne keräsi-

vät lähdeviitteistä hieman yli puolet. Seuraavaksi käytetyin ryhmä oli yritysten

www-sivut, niitä oli viitteistä noin kolmannes. Kolmanneksi yleisin ryhmä oli li-

sensoimattomat ammattilehdet, joihin kohdistui 7 prosenttia viitteistä. Myös

elektronisia tilastoja ja lakeja, lähinnä Finlexiä, käytettiin, sen osuus oli 4 pro-

senttia. Loput ryhmät keräsivät muutamia osumia kukin ja prosenttiosuudet jäi-

vät nollan ja yhden välille. Lisensoidun aineiston käyttö oli yhteenlaskettunakin

vähäistä, yhteensä lisensoituun aineistoon kohdistui 23 viitettä, eli noin yksi

prosentti kaikista viitteistä. Nämä viitteet olivat peräisin 11 lähdeluetteloista, jo-

ten keskimäärin lähteitä oli käytetty kaksi yhtä työtä kohden. Nämä 11 työtä,

jossa lisensoitua elektronista aineistoa oli käytetty, muodostavat 16 prosenttia

kaikista tutkituista töistä. Käyttämästäni jaottelusta elektroniset kirjat eivät ole

mukana tulosjaottelussa, koska ne eivät keränneet yhtään viitettä (taulukko 4).
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TAULUKKO 4. Liiketalouden opiskelijoiden elektronisten lähteiden käyttö

Elektroniset lähteet (liiketalous)

Elektroniset sarjajulkaisut 1 0 %

Elektroniset tilastot ja lait (lisensoidut) 3 0 %

Elektroniset tilastot ja lait (ei lis.) 41 4 %

Tieteelliset aikakauslehdet (lisensoidut) 10 1 %

Elektroniset ammattilehdet (lisensoidut) 5 1 %

Elektroniset ammattilehdet (ei lis.) 67 7 %

Muut elektroniset lehdet (lisensoidut) 5 1 %

Muut elektroniset lehdet (ei lis.) 13 1 %

Julkisten organisaatioiden www-sivut 483 51 %

Yritysten sivut ja muut kaupalliset www-sivut 307 32 %

Yksityisten henkilöiden kotisivut 14 1 %

Yhteensä: 949 100 %

Kun kaikkia lähteitä tarkastellaan yhdessä, käytetyin lähdemuoto on edelleen

painetut kirjat, 37 prosentin osuudella. Seuraavaksi käytetyimpiä lähteitä ovat

julkisten organisaatioiden www-sivut, 22 prosenttia ja yritysten sivut ja muut

kaupalliset sivut, 14 prosenttia. Merkittäviä, mutta jo hieman pienempiä ryhmiä

ovat kaksi seuraavaa, eli muu julkaisematon aineisto (8 %) ja painetut ammatti-

lehdet (5 %). Nämä viisi suurinta ryhmää ovat lähdeaineiston ehdotonta enem-

mistöä, muodostaen yhdessä jo 85 prosenttia kaikista lähteistä (kuvio 2).
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Kaikki lähteet/Liiketalous

37 %

22 %

14 %

8 %

5 %

14 %
Monografiat

Julkisten organisaatioiden www-
sivut
Yritysten sivut ja muut
kaupalliset www-sivut
Muu julkaisematon aineisto

Ammattilehdet, myös liittojen
lehdet
Muut yhteensä:

KUVIO 2. Liiketalouden opiskelijoiden käytetyimmät lähteet

Lähteiden kielenä oli valtaosin suomi, käytetyistä lähteistä suomenkielisiä oli 82

prosenttia ja englantia 12 prosenttia. Lisäksi yksittäisiä lähteitä oli käytetty myös

ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja kiinaksi.

6.2 Tekniikka

Tekniikan alan opinnäytetöissä lähteitä oli käytetty yhtä työtä kohden keskimää-

rin 20. Enimmillään yksittäisessä työssä oli 63 lähdeviitettä, vähimmillään vain

yksi viite. Lähteiden niukka enemmistö oli elektronisia lähteitä (taulukko 5).

TAULUKKO 5. Painettujen ja elektronisten lähteiden käytön jakaantuminen tek-

niikan alalla

Lähteitten määrä yhteensä (tekniikka):

Painetut lähteet 692 47 %

Elektroniset lähteet 776 53 %

Yhteensä: 1468 100 %

Painetuista lähteistä eniten käytettiin kirjoja, niihin kohdistui hieman yli puolet

painettujen lähteiden viitteistä. Seuraavaksi suosituinta oli muu julkaisemat ai-
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neisto (18 %) ja yritysten julkisten organisaatioiden julkaisematon aineisto (16

%). Muu julkaisematon aineisto koostui myös tekniikan alan töissä pääosin

haastatteluista ja yritysten ja julkisten organisaatioiden julkaisematon aineisto

taas opinnäytetyön kohdeyrityksen sisäisistä asiakirjoista. Sarjajulkaisut ja tilas-

tot, patentit, standardit ja lait keräsivät molemmat neljä prosenttia viitteistä. Pai-

netusta aineistosta kokonaan ilman viitteitä jäivät tieteelliset aikakauslehdet.

(taulukko 6)

TAULUKKO 6. Tekniikan opiskelijoiden painettujen lähteiden käyttö

Painetut lähteet (tekniikka)

Monografiat 362 52 %

Sarjajulkaisut 29 4 %

Tilastot, standardit, patentit, lait 25 4 %

Tieteelliset aikakauslehdet 0 0 %

Ammattilehdet, myös liittojen lehdet 18 3 %

Muut lehdet 8 1 %

Julkaisemattomat opinnäytetyöt ja pro gradut 14 2 %

Yritysten ja julkisten org. julkaisematon aineisto 110 16 %

Muu julkaisematon aineisto 126 18 %

Yhteensä: 692 100 %

Elektronisesta aineistosta käytetyimpiä olivat julkisten organisaatioiden www-

sivut, yli puolet (54 %) käytetystä elektronisista lähteistä kuuluivat tähän ryh-

mään. Myös yritysten www-sivuja käytettiin lähteinä runsaasti, noin 39 prosent-

tia viitteistä kohdistui niihin. Näiden kahden ryhmän muodostaessa viitteiden

suuren enemmistön muutamia viitteitä kohdistui myös lisensoimattomiin elekt-

ronisiin tilastoihin ja lakeihin (2 %), lisensoimattomiin ammattilehtiin (2 %), yksi-

tyisten henkilöiden kotisivuihin (2 %) ja muihin lisensoimattomiin lehtiin (1 %).

Tekniikan alalla lisensoitua elektronista aineistoa ei käytetty lainkaan lukuun

ottamatta yhtä viitettä lisensoituun e-kirjaan. (kuvio 3)
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E-lähteet/Tekniikka

2 %
2 %

2 %

40 %

54 %

Elektroniset tilastot ja lait (ei
lis.)

Elektroniset ammattilehdet
(ei lis.)

Julkisten organisaatioiden
www-sivut

Yritysten sivut ja muut
kaupalliset www-sivut

Yksityisten henkilöiden
kotisivut

KUVIO 3. Tekniikan opiskelijoiden elektronisten lähteiden käyttö

Kun kaikki lähteet yhdistetään, käytetyin lähdetyyppi on julkisten organisaatioi-

den www-sivut 28 prosentin osuudella. Toiseksi yltävät monografiat, joita on

neljäsosa kaikista lähteistä ja kolmantena tulevat yritysten www-sivut, noin vii-

dennes kaikista lähteistä. Muu julkaisematon aineisto on neljäntenä, yhdeksällä

prosentilla ja yritysten ja julkisten organisaatioiden julkaisematon aineisto vii-

dentenä seitsemällä prosentilla. Nämä viisi suurinta ryhmää muodostavat 90

prosenttia kaikista lähteistä. (kuvio 4)

Kaikki lähteet/Tekniikka

28 %

25 %
21 %

9 %

7 %

10 %
Julkisten organisaatioiden www-
sivut
Monografiat

Yritysten sivut ja muut
kaupalliset www-sivut
Muu julkaisematon aineisto

Yritysten ja julkisten org.
julkaisematon aineisto
Muut yhteensä

KUVIO 4. Tekniikan opiskelijoiden käytetyimmät lähteet
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Lähteistä 63 prosenttia oli suomenkielisiä ja 35 prosenttia englantia. Lisäksi joi-

tain lähteitä oli käytetty ruotsiksi ja saksaksi.

7. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Sekä liiketalouden että tekniikan opiskelijat kokivat kirjaston painettujen aineis-

tojen vastaavan heidän alansa tiedontarpeita hyvin. Liiketalouden opiskelijat

olivat yleisesti tyytyväisempiä kokoelmiin kuin tekniikan alan opiskelijat. Liiketa-

louden alan opiskelijat olivat tyytyväisimmillään kokoelmaan opintojensa alussa

ja lopussa, kun taas tekniikan alalla tyytyväisimmät opiskelijat olivat kolmannen

vuoden opiskelijoita ja tyytymättömimmät yli neljä vuotta opiskelleita. Lisäksi

molempien alojen opiskelijat pitävät painettujen aineiston vastaavuutta oman

alan tiedontarpeisiin hyvin tärkeänä ja tyytyväisyyden ja tärkeyden välille jää-

västä kuilusta voisi päätellä opiskelijoiden kaipaavan kirjaston suurempaa pa-

nosta painettuihin aineistoihin (taulukko 7).

TAULUKKO 7. Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita

Myös kirjaston elektroniset aineistot vastasivat opiskelijoiden tiedontarpeisiin

hyvin, vaikkakin niihin oltiin hivenen tyytymättömämpiä kuin painettuihin aineis-

toihin. Liiketalouden alalla opiskelijat olivat jälleen tyytyväisimmillään opintojen

alussa ja lopussa, kun taas tekniikan alan opiskelijoiden tyytyväisyydessä on

laskeva trendi lukuun ottamatta hyppäystä neljännen vuoden opiskelijoiden

kohdalla. Myös kirjastojen elektronisia aineistoja pidetään tärkeinä, mutta ei sii-

nä määrin kuin painettuja aineistoja (taulukko 8) (vrt. taulukko 5).

opiskeluaika 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys LT 4,2 3,6 3,6 3,9 4,0 3,8

tärkeys LT 4,8 4,4 4,4 4,8 4,8 4,6

tyytyväisyys T 3,3 3,3 3,6 3,2 3,0 3,3

tärkeys T 4,0 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4
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TAULUKKO 8. Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontar-

peita

opiskeluaika 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys LT 4,2 3,1 3,3 4,0 4,3 3,7

tärkeys LT 4,4 4,1 4,1 4,5 4,0 4,2

tyytyväisyys T 3,3 3,1 2,9 3,2 2,6 3,1

tärkeys T 3,6 4,0 3,8 4,2 4,4 3,9

Kirjaston painettuja ja elektronisia lehtikokoelmia arvioitaessa tyytyväisyys ko-

koelmiin pysyi samalla tasolla kuin aineistojen kohdalla yleensäkin molempien

opiskelijaryhmien kanssa. Kummankin ryhmän mielestä kirjasto oli suoriutunut

hyvin, ja liiketalouden opiskelijat olivat jälleen tyytyväisempiä kokoelmiin. Liike-

talouden alalla kirjaston onnistuminen ja kokoelman tärkeys asiakkaalle ovat

lähes samalla tasolla, tekniikan alalla kuilua on hieman enemmän (taulukko 9).

TAULUKKO 9. Kirjaston lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittävät

Painetut

lehtikokoelmat

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys

LT

4,3 3,2 3,6 4,0 4,0 3,7

tärkeys LT 4,3 4,0 3,5 3,9 3,0 3,9

tyytyväisyys T 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 3,2

tärkeys T 3,4 3,8 3,8 4,0 4,0 3,7

Elektroniset

lehtikokoelmat

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys

LT

4,6 3,5 3,2 3,7 3,7 3,7

tärkeys LT 4,3 3,8 3,3 4,0 3,3 3,8

tyytyväisyys T 3,4 3,1 2,8 3,1 2,8 3,1

tärkeys T 3,6 3,6 3,3 3,8 3,5 3,6
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Myös kirjaston kokoelman ajantasaisuus oli opiskelijoiden arvioitavana. Liiketa-

louden opiskelijoiden mielestä ajantasainen kokoelma on erittäin tärkeä ja kir-

jasto on onnistunut hyvin tarjoamaan sen. Tekniikan opiskelijat taas olivat hie-

man kriittisempiä sekä kokoelman tärkeyden että siinä onnistumisen suhteen,

mutta myös heidän mielestään kirjasto oli onnistunut hyvin ja myös kokoelman

ajantasaisuus oli tärkeää. Positiivisesta arviosta huolimatta tärkeyden ja tyyty-

väisyyden välinen kuilu on suuri ja opiskelijat kaipaavat parannusta myös koko-

elman ajantasaisuuteen. (taulukko 10)

TAULUKKO 10. Kirjaston kokoelmat ovat ajantasaiset

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys LT 4,4 3,5 3,5 3,8 3,3 3,7

tärkeys LT 4,8 4,5 4,5 4,4 4,8 4,6

tyytyväisyys T 3,5 3,2 3,5 2,9 3,3 3,3

tärkeys T 4,0 4,2 4,4 4,4 4,8 4,3

Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus arvioitiin keskiarvolla 2,7. Liiketalou-

den opiskelijoista opintojaan aloittelevat ja päättävät ovat tyytyväisimpiä, sa-

moin kuin tekniikan laitoksen aloittavat opiskelijat. Tiedonhankinnan opetusta ei

kuitenkaan pidetä erityisen tärkeänä verrattuna kokoelmiin liittyviin osa-alueisiin,

joissa tärkeyden keskiarvo on neljän molemmin puolin jokaisessa taulukossa (5,

6, 7, 8), kun se tässä tapauksessa jää kolmen tietämille (taulukko 11).

TAULUKKO 11. Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tie-

donhankintataitojani

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yli 4. vuosi yhteensä

tyytyväisyys LT 3,4 2,5 2,2 2,6 3,5 2,7

tärkeys LT 3,5 3,2 3,0 3,4 2,5 3,2

tyytyväisyys T 3,0 2,7 2,3 2,7 2,7 2,7

tärkeys T 2,5 3,2 3,2 3,0 2,8 2,9
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8. Tulosten tarkastelua

Lisensoitujen elektronisten aineistojen käyttö on tämän tutkimuksen mukaan

sangen vähäistä. Elektronisten aineistojen arvostus oli kuitenkin asiakastyyty-

väisyyskyselyn mukaan korkealla ja kirjasto oli myös onnistunut kyselyyn vas-

tanneiden mielestä tarjoamaan aineistoja kohtuullisen hyvin. Miksi sitten aineis-

tot jäävät niin vähälle käytölle?

Kun tarkastellaan käytettyjen lähteitten tyyppiä, voidaan samalla tehdä joitain

johtopäätöksiä opinnäytetöiden sisällöistä. Tekniikan alalla monet työt olivat

projekteja yrityksille, jossa lopputuotteena on esimerkiksi ohjelmistosovellus tai

kone yrityksen tarpeiden mukaan. Näin julkaisemattoman aineiston, kuten haas-

tattelujen osuus lähdeaineistosta kasvaa, koska työssä selvitetään yrityksen

tarpeita ja toiveita, yleensä henkilöhaastattelujen ja julkaisemattoman materiaa-

lin kautta. Haastattelut ovatkin ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä erittäin

usein nimenomaan tiedonlähteen asemassa, eikä haastattelujen kautta kerättyä

tietoa analysoida tai tulkita. Lisäksi paljon käytettiin myös yritysten ja julkisten

organisaatioiden julkaisematonta aineistoa, eli sitä aineistoa, mitä kohdeyritys

opiskelijalle käyttöön asetti. Myös alakohtaisten tekijät on huomioitava, esimer-

kiksi tietotekniikkaa opiskelevien runsas elektronisten lähteiden käyttö on myös

opiskeltavan alan luonteen kannalta ymmärrettävää. Tekniikan alalla myös oltiin

kautta linjan liiketaloutta tyytymättömämpiä kirjaston kokoelmiin, joka saattaa

heijastua myös aineiston käyttömäärissä.

Liiketalouden puolella opinnäytetöissä käytettiin tekniikan alaa enemmän kirjoja

ja yhteisöjen ja yritysten www-sivujen jälkeen neljänneksi käytetyin aineisto-

muoto oli ammattilehtien artikkelit. Tämä kertoo painetun aineiston tekniikan

alaa vankemmasta asemasta, vaikkakin myös liiketalouden alalla käytettiin pal-

jon muuta julkaisematonta aineistoa, kuten haastatteluja, joiden käyttö liittyy

myös tällä alalla opinnäytetöiden läheisiin suhteisiin yritysten kanssa.

Sekä liiketalouden että tekniikan ala sisältävät monia mahdollisuuksia elektroni-

sen aineiston käytön lisäämiseksi. Liiketalouden opiskelijat ovat tottuneita lehti-
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lähteiden käyttäjiä ja asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan liiketalouden opiskeli-

jat ovat myös sangen tyytyväisiä sekä kirjaston painettuun että elektroniseen

lehtikokoelmaan. Erityisesti ammattilehtien paremman verkkosaatavuuden kaut-

ta heistä saattaisi tulla myös elektronisten lehtien ahkerampia käyttäjiä. Liiketa-

louden puolella sekä painetut että elektroniset tieteelliset aikakauslehdet keräsi-

vät joitain viitteitä, joten aineistot eivät ole opiskelijoille aivan vieraita, mutta vas-

ta muutama oli ottanut ne mukaan opinnäytetyöprosessiinsa. Tätä voi osaltaan

selittää Nevalaisen (2002) havainto ettei artikkelitietokantojen käytöstä ei tule

tapaa, koska opiskelijat suosivat ennalta tuttuja tiedonlähteitä ja kokevat, että

tietoa löytyy muutenkin.

Tekniikan alan opiskelijat puolestaan käyttävät jo nyt paljon elektronista aineis-

toa opinnäytteidensä lähteinä, vaikkakaan eivät kirjaston hankkimia elektronisia

aineistoja. He kuitenkin pitävät elektronista aineistoa hyödyllisenä ja luotettava-

na osana opintojaan, joskin hieman suurempi lähdekriittisyys voisi joskus olla

paikallaan, kuten myös Lempiäinen (2001) toteaa. Lähteiden laadun arviointiin

panostamalla lähteistä jäisivät kokonaan pois esimerkiksi yksityisten henkilöi-

den kotisivut ja blogit. Tekniikan alalla yli kolmannes käytetyistä lähteistä oli

englanninkielistä, joten kynnys usein englanninkielisten lisensoitujen aineistojen

käyttöön on luultavasti matalampi, kun englanninkielistä aineistoa käytetään

muutenkin melko runsaasti.

Opiskelijoille järjestettävä tiedonhankinnan opetus on tilaisuus oppia käyttä-

mään elektronisia aineistoja ja tutustua kirjaston kokoelmiin syvällisemmin in-

formaatikon avustuksella. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan opiskelijat eivät

kuitenkaan pidä tiedonhankinnan opetusta kovinkaan tärkeänä osana kirjaston

palveluja, vaan arvostavat paljon enemmän kokoelmien ajantasaisuutta ja kat-

tavuutta. Lähdeluetteloanalyysin perusteella kirjaston elektroniset kokoelmat

jäävät kuitenkin opiskelijoille melko vieraiksi, vaikka he pitävätkin niitä asiakas-

tyytyväisyyskyselyn mukaan tärkeinä.

Kuinka lähteiden käyttö on sitten muuttunut vuosilta 2001-2004 jolloin sitä Lah-

den ammattikorkeakoulussa viimeksi selvitettiin? Ensinnäkin kirjalähteiden käyt-

tö on vähentynyt noin puolesta liiketalouden nykyiseen reiluun kolmannekseen
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ja tekniikan alalla neljännekseen kaikista lähteistä. Samalla www-sivujen käyttö

lähteenä on lisääntynyt: tekniikan laitoksella jo puolet viitteistä on erityyppisiä

www-sivuja verrattuna aikaisempaan noin 35 prosenttiin, ja liiketalouden puolel-

lakin määrä on kasvanut vajaasta 30 prosentista yli 36 prosenttiin. Lisensoitujen

elektronisten aineistojen käyttö puolestaan ei ole lisääntynyt; Hjerppen (2006)

tutkimuksessa liiketalouden lähteistä 2,5 prosenttia oli lisensoituja elektronisia

lähteitä, nyt niitä oli noin prosentti kaikista lähteistä. Tekniikan alalla prosent-

tiosuus jäi alle yhden, kuten myös tässä tutkimuksessa. Myös opinnäytetöissä

käytettävien lähteiden määrässä oli tapahtunut muutoksia, liiketalouden alalla

käytettyjen lähteiden määrä oli vähentynyt aikaisemmasta 36:sta 32:een ja tek-

niikan alalla taas noussut 18:sta 20:een. Myös käytettyjen lähteiden kielissä on

tapahtunut muutoksia, liiketalouden alalla suomenkielisen materiaalin käyttö on

lisääntynyt noin 60 prosentista noin 80 prosenttiin kun taas tekniikan alalla

suomenkielisen lähdeaineiston osuus on laskenut noin 80 prosentista noin 60

prosenttiin. Vertailulukuna voidaan tässä käyttää Yrjänän (2005) Rovaniemen

ammattikorkeakoulun lähteiden kieltä, joka oli lähes 90 prosenttisesti suomea.

Myös Lempiäisen (2001) tutkimuksessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden läh-

teet olivat 84 prosenttisesti suomea. Tässä suhteessa Lahden ammattikorkea-

koulun tulokset ovat positiivisia, muutoksista huolimatta suomenkielisen lähde-

aineiston osuus on hieman alemmalla tasolla kuin kahdessa aikaisemmassa

tutkimuksessa.

Aineiston käytössä tapahtuneista muutoksista ilmeisin on www-aineiston käytön

lisääntyminen opinnäytetöiden lähteenä ja samalla kirjojen käytön vähenemi-

nen. Huomattavinta tämä kehitys on ollut juuri tekniikan alalla, vaikka se on

nähtävissä myös liiketalouden puolella. Tekniikan alalla mielenkiintoista on

myös suomenkielisen lähdeaineiston käytön vähentyminen ja lähteiden koko-

naismäärän kasvu. Liiketalouden alalla kehitys on ollut päinvastaiseen suun-

taan, lähteiden määrä on vähentynyt ja lähteet ovat suomenkielistyneet. Vaikka

elektronisen lähdeaineiston käyttö on ollut kasvussa, se ei ole ulottunut lisensoi-

tuun elektroniseen aineistoon, jonka käyttö näyttää jopa vähentyneen. Kirjojen

käytön vähentymisen yhdeksi selittäjäksi nousee asiakastyytyväisyyskyselyssä

ilmennyt opiskelijoiden vähäinen tyytyväisyys painettuihin aineistoihin suhtees-

sa asian tärkeyteen opiskelijoille. Toisaalta jos tyytymättömyys olisi niin suurta,
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että se vaikuttaisi kirjojen käyttöön näinkin voimakkaasti, olisi myös tyytyväisyy-

den arvio mahdollisesti paljon nykyistä heikompi.

8.1 Vertailua muihin tutkimuksiin

Elektronisen aineiston käytöstä on ulkomaisessa tutkimuksessa monenlaisia

tuloksia. Toiset korostavat painetun aineiston asemaa (Dilevko ja Gottlieb 2002)

ja toisten mukaan myös elektroninen aineisto on saanut yhä suurempaa jalansi-

jaa (Liu 2006, Siebenberg, Galbraith & Brady 2004). Tämän tutkimuksen tulok-

set ovat lähinnä yhteneväiset Liun (2006) tutkimuksen kanssa, jossa todettiin

internetin aineistojen käytön vaihtelevan alan mukaan ja olevan yleisintä liiketa-

louden ja tietojenkäsittelyn alalla, vaikkakin tässä tutkimuksessa mukana olivat

liiketalouden ja tekniikan alat. Yrjänän (2005) tutkimuksen mukaan eniten inter-

netin aineistoja käytettiin tekniikan ja luonnontieteiden alalla.

FinElibin vuoden 2007 käyttäjäkyselyssä suurin osa ammattikorkeakouluopiske-

lijoista kertoi käyttävänsä painettua ja elektronista aineistoa yhtä paljon. Tämä

tulos on samansuuntainen kuin tässäkin tutkimuksessa saavutetut tulokset, läh-

deaineistosta liiketalouden laitoksella elektronista aineistoa oli 44 prosenttia ja

tekniikan laitoksella 53 prosenttia. FinElib kyselyn mukaan painetusta aineisto-

muodosta luovuttaisiin mieluiten painetuista lehdistä sekä hakuteoksista ja sa-

nakirjoista. Lähdeanalyysin mukaan elektronisessa muodossa olevien lehtien

käyttö ei kuitenkaan ole kovinkaan yleistä, kaikki lehdet yhteen laskien liiketa-

louden puolella lähteinä oli käytetty enemmän painettuja kuin elektronisia lehtiä

ja tekniikan puolella lehtien yhteenlaskettu käyttö oli hyvin vähäistä sekä painet-

tuna että elektronisena. Myöskään hakuteosten käytössä ei näkynyt selvää

elektronista muotoa suosivaa trendiä, viitteitä oli tasaisesti molempiin aineisto-

muotoihin.

Vakkarin (2006) ja Vakkarin ja Törmän (2004) mukaan elektronisten aineistojen

käyttöä parhaiten selittävä tekijä on käyttäjillä oleva käsitys aineiston laajuudes-

ta ja kattavuudesta, eikä niinkään tieteenala, kuten aikaisemmissa tutkimuksis-

sa on usein päätelty. Tässä tutkimuksessa ei saatu suoraan tätä vahvistavia

tuloksia, vaikkakin asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tekniikan alan opiskeli-
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joiden tyytyväisyys kirjaston elektronisiin kokoelmiin oli vähäisempi kuin liiketa-

louden alalla, jossa kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja myös käytettiin

tekniikan alaa enemmän. Elektronisten lähteiden käyttö oli kuitenkin niin vähäis-

tä molemmilla aloilla, että päätelmät jäävät tässä suhteessa hyvin epävarmalle

pohjalle.

Kuntun (2004) tutkimuksessa kävi ilmi, että FinElibin kautta tarjolla olevat ai-

neistot tunnetaan huonosti, mutta siitä huolimatta elektronista aineistoa käyte-

tään paljon. Myös Lempiäisen (2001), Nevalaisen (2002) ja Yrjänän (2005) tut-

kimuksessa selviää, että tieteellisten elektronisten aikakauslehtien käyttö on

vähäistä. Tulokset ovat samansuuntaiset myös tämän tutkimuksen kanssa, ja

voidaan todeta, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttämä elektroninen

aineisto koostuu pääosin vapaasti internetissä saatavilla olevasta materiaalista.

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia tiedonhankintatutkimuksesta yleisesti

tehtyihin johtopäätöksiin (ks. Savolainen 2000) voidaan todeta, että elektronisen

aineiston käytön voimakas lisääntyminen kertoo siitä, että se koetaan huomat-

tavasti perinteisiä tiedonhakukeinoja houkuttelevammaksi ja se onkin päässyt

perinteisten opinnäytetöiden lähteiden rinnalle suosiossaan. Lisäksi internet-

tiedonhaun asemaa vahvistaa tiedon vaivaton saavutettavuus ja alakohtaiset

vaatimukset, jotka esimerkiksi tekniikan alalla varmasti kannustavat elektroni-

sen aineiston käyttöön. Nyt haasteena onkin lisätä lisensoidun elektronisen ai-

neiston käyttöä, jotta se saisi osansa elektronisen aineiston suurista käyttömää-

ristä.

8.2. Elektronisten aineistojen käytön edistäminen LAMK:ssa

Lahden ammattikorkeakoulu on Hjerppen (2006) selvityksen jälkeen pyrkinyt

tukemaan sekä laadukkaampien lähteiden käyttöä yleensä että erityisesti elekt-

ronisten lisensoitujen aineistojen käyttöä perustamalla tiedonhankinnan klinikan.

Klinikka on tarkoitettu tukemaan opinnäytetyövaiheessa olevia opiskelijoita hei-

dän tiedonhaussaan niin, että opiskelija ja informaatikko käyvät yhdessä läpi

aiheeseen sopivia tietokantoja ja tekevät tiedonhakuja. Lisensoidun elektroni-

sen aineiston osuus kaikista lähteistä jäi tämän tutkimuksen mukaan sangen



48

vaatimattomaksi. Kuitenkin tarkasteltaessa elektronista aineistoa käyttäneiden

opiskelijoiden suhdetta kaikkiin opiskelijoihin, kävi ilmi, että kuudesosassa kai-

kista liiketalouden alan töissä oli käytetty lisensoitua elektronista aineistoa. Tä-

mä tulos on klinikkatoiminnan kannalta rohkaiseva, vaikka viitteiden määrä on

jäänyt vähäiseksi. Valitettavasti tekniikan alalla tulokset ovat synkempiä, lisen-

soituun elektroniseen aineistoon oli vain yksi viite.

Kirjallisuudessa nousee esiin useita elektronisten aineistojen käyttöä lisääviä

toimenpide-ehdotuksia. Shuling (2007) piti elektronisten aineistojen käytön

haasteina tiedonhakutaitojen puutetta ja heikkoa tietämystä aineistoista. Vaikka

tutkimus on tehty hyvin toisenlaisissa oloissa kun tämä tutkimus, samoja haas-

teita on myös täkäläisissä oloissa. Sekä Nevalaisen (2002) että Kuntun (2004)

tutkimusten mukaan lisensoitujen elektronisten aineistojen tuntemus opiskelijoi-

den keskuudessa on huono ja lisäksi Nevalaisen (2002) mukaan tietokantoja ja

niiden hakumahdollisuuksia ei tunneta riittävästi ja opiskelijoiden tiedonhakutai-

dot ovat muutenkin monilta osin puutteelliset. Myös Lempiäisen (2001) tutki-

muksessa todettiin, että opiskelijat eivät löydä elektronisesta aineistosta tutki-

muksensa kannalta hyödyllistä aineistoa ja aineistojen käytön aloittamisen kyn-

nys on korkea.

Tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen opettajien ja kirjastoammattilaisten

yhteistyönä lisäisi laadukkaiden elektronisten lähteiden käyttöä Grimesin ja

Boeningin (2001) tutkimuksen mukaan. Myös Nevalaisen (2002) tutkimuksessa

painotetaan opettajan ja kirjaston yhteistyötä opetuksessa, ja opiskelijoiden

enemmistön toiveiden mukaan tiedonhankintakoulutus olisi laajempi ja järjestet-

täisiin heti opintojen alussa. Mielellään koulutus olisi myös kytketty johonkin

ammattiaineeseen ja opetus toteutettaisiin ohjattuina harjoituksina pienissä

ryhmissä. (Nevalainen 2002, 128-129.) Myös Lempiäinen (2001, 166) mukaan

työn ohjaajalla on lähdekirjallisuuden hankinnassa merkittävä rooli ja kirjastojen

tulisi huomioida tämä paremmin elektronisia lehtiä koskevassa koulutuksessa ja

tiedotuksessa. Lisäksi lähdekritiikkiä olisi Lempiäisen (2001) mukaan tärkeä

lisätä ammattikorkeakoulutasolla. Muutoksilla tiedonhankinnan opetukseen

saavutettaisiin toivottavasti myös asiakastyytyväisyyskyselyssä parempia tulok-

sia tiedonhankinnan opetuksen osalta, tässä tutkimuksessa analysoidun kyse-
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lyn mukaan tiedonhankinnan opetus ei ollut kehittänyt opiskelijoiden tiedonhan-

kintataitoja siinä määrin kun olisi mahdollista.

Grimes ja Boening (2001) pitävät tärkeänä kehittämiskohteena kirjastojen verk-

kosivujen käytettävyyden kehittämistä. Sitä kautta voitaisiin kehittää kirjaston

viestintää elektronisista aineistoistaan ja täten saada ne paremmin käyttöön.

Tämä tukisi elektronisten aineistojen käyttöä myös Vakkarin (2006, Vakkari ja

Törmä 2004) mukaan, koska samalla opiskelijoiden tietämys aineistoista ja nii-

den sisällöstä kasvaisi.

Lempiäinen (2001) toteaa, että elektronisten lehtien käytön yleistyminen on riip-

puvaista sen saavuttamasta hyväksynnästä käyttäjien keskuudessa. Tunnet-

tuuden lisääminen ja opettajien suositukset lisäisivät varmasti omalta osaltaan

elektronisten lehtien ja e-aineistojen käyttöä ja hyväksyntää.

Lisensoitujen elektronisen aineiston käyttöä lisääviä tekijöitä

- Elektronisten aineistojen tunnettuuden lisääminen

o Koulutus ja tiedottaminen

o Opettajien e-aineistotietouden jatkuva kehittäminen

- Korkeakoulun ja kirjaston yhteistyön tiivistäminen tiedonhankinnan ope-

tuksessa

- Opiskelijoiden paremmat tiedonhakutaidot

o Lähdekritiikin lisääminen

- Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden kehittäminen

KUVIO 4. Lisensoitujen elektronisen aineiston käyttöä lisääviä tekijöitä

9. Lopuksi

Tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan lisensoitujen elektronisten aineistojen

käyttöä opinnäytetöiden lähteinä Lahden ammattikorkeakoulussa ja selvittä-

mään opiskelijoiden asenteita elektronista aineistoa kohtaan. Lähdeanalyysin

sekä asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatavilla tiedoilla pystyttiin saamaan

kuva sekä opiskelijoiden lähteitten käytöstä että niihin liittyvistä asenteista. Läh-
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deanalyysin kautta oli mahdollista muodostaa kattava kuva keväällä 2007 val-

mistuneissa liiketalouden ja tekniikan alan opinnäytetöissä käytetyistä lähdetyy-

peistä. Samalla tätä voidaan pitää myös tutkimusta rajoittavana seikkana, koska

on mahdollista, että tulokset poikkeaisivat suurestikin tässä esitetyistä, jos tar-

kasteluun olisi valittu muut kuin nämä kaksi alaa oppiainekohtaisten opinnäyte-

töiden erilaisen luonteen vuoksi. Tämän osoittavat jo tässä tutkimuksessa il-

menneet liiketalouden ja tekniikan alan töitten väliset eroavaisuudet. Lisäksi

tutkimuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja elektronisten aineistojen

käytön välillä on nähtävissä ristiriita, opiskelijoiden käsitykset elektronisesta ai-

neistosta ovat paljon positiivisemmat kuin niiden käyttö antaa olettaa. Yksi seli-

tys tälle voi olla vapaan elektronisen aineiston suuresti lisääntynyt käyttö. Li-

sensoitua elektronista aineistoakin kyllä käytetään, vuonna 2007 Päijät-Hämeen

koulutuskonsernin NELLI-portaalin aineistoista tehtiin tiedonhakuja 104 500

kappaletta ja Ebscosta 24 900 (Vartiainen 2008). Mahdollista onkin, lisensoitu-

jen elektronisten aineistojen käytön kasvu näkyy vasta tulevien vuosien opin-

näytetöissä, kun nyt opiskelevat tietokantojen käyttäjät valmistuvat.

Jatkotutkimuksen aiheita nousee esiin useita. Ensinnäkin olisi kiinnostavaa tut-

kia tarkemmin opinnäytetyötään tekevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden läh-

teiden valintaprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta saataisiin selville millä

perusteilla käytettävä lähdeaineisto valitaan. Lisäksi laajempi otos eri alojen

opinnäytetöiden lähteistä tarjoaisi mielenkiintoista vertailupohjaa tälle tutkimuk-

selle. Myös seurantatutkimus lähteiden käytöstä muutaman vuoden päästä toisi

ilmi lähteiden käytön kehittymisen suuntaa. Lisäksi olisi kiinnostava tutkia, kuin-

ka suuri osa opinnäytetöiden lähteistä on saatavilla Päijät-Hämeen koulutus-

konsernin kirjastojen kokoelmista ja kuinka suuri osa on muulta hankittua ai-

neistoa. Tätä tietoa voisi sitten vertailla kokoelmaa koskeviin tyytyväisyysarvioi-

hin asiakastyytyväisyyskyselyssä ja kaukolainatilastoihin, jotta saataisiin selville,

kuinka paljon opinnäytetyövaiheessa olevat opiskelijat hyödyntävät omaa kirjas-

toaan.

Elektronisten aineistojen käytön yleistyminen ammattikorkeakouluissa on suuri

haaste, ja kehitys on edennyt toistaiseksi sangen verkkaisesti. Lisensoitujen

elektronisten aineistojen käyttö ammattikorkeakouluissa on säilynyt tutkimusten



51

mukaan pitkälti samanlaisena 2000-luvun alusta tähän päivään. Muutoksia

elektronisten aineistojen käyttöympäristöissä on kuitenkin tapahtunut, joista

merkittävimpiä ovat varmasti NELLI-tiedonhakuportaalin (National Electronic

Library Interface) käyttöönotto ja opiskelijoiden elektronisten aineistojen etäkäy-

tön mahdollistava Shibboleth-tunnistus. NELLI otettiin käyttöön Lahden ammat-

tikorkeakoulussa keväällä 2006 ja Shibboleth otetaan käyttöön kevään 2008

aikana. Näiden uusien välineiden avulla elektronisen aineiston käyttö on yhä

vaivattomampaa ja tämä näkyy toivottavasti tulevaisuudessa aineistojen käytön

lisääntymisenä myös opinnäytetöissä. Lisensoitujen elektronisten aineistojen

käytön edistämiseen on löydetty jo useita keinoja, joiden hyödyntämisen kautta

elektronisilla aineistoilla tulisi olla entistä valoisampi tulevaisuus myös ammatti-

korkeakouluissa.
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LIITE 1

Kysely AMK-kirjastojen palveluista © AMKIT-laaturyhmä

B. KIRJASTON PALVELUT
Seuraavissa osioissa 1 - 5 esitetään väitteitä arvioimasi ammattikorkeakoulun
kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kir-
jasto on onnistunut tarjoamaan niitä?
Kunkin osion lopussa oleviin vastauslaatikoihin voit kirjoittaa kommentteja ja
kehittämisehdotuksia.
 • TÄRKEYS: ARVIOI kirjastopalvelujen tärkeyttä opiskelu-
si/opettamisesi/työskentelysi kannalta 1 - 5 asteikolla siten, että 1 = ei lainkaan
tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä, eos = en osaa sanoa.
• ONNISTUMINEN: ARVIOI kirjastopalvelujen toimivuutta opiskelu-
si/opettamisesi/työskentelysi kannalta 1 - 5 asteikolla, niin että 1 = erittäin heik-
ko ja 5 = erittäin hyvä, eos = en osaa sanoa.

B.2. Aineistot

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä2.1 Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman

alani tiedontarpeita
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä

21) 2.2._elektroniset aineistot
2.2 Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman
alani tiedontarpeita

1 2 3 4 5
Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä

7) 2.3 Kokoelmat ajantasaiset
2.3 Kirjaston kokoelmat ovat ajantasaiset
.

1  2  3  4  5
Kuinka kirjasto on onnistunut
tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä

22) 2.4_ painet lehtikok riit
2.4 Kirjaston painetut lehtikokoelmat ovat oman
alani kannalta riittäviä

1 2 3 4 5
Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä

23) 2.5._elekt.kok. riittävyys
2.5 Kirjaston elektroniset lehtikokoelmat ovat oman
alani kannalta riittäviä

1 2 3 4 5
Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

B.3. Neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä3.1 Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on

kehittänyt tiedonhankintataitojani.
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä
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LIITE 2

Kysely AMK-kirjastojen palveluista © AMKIT-laaturyhmä

A. TAUSTATIEDOT
3) Asema A.2 Olen

amk-opiskelija  amk-opiskelija
amk-opettaja  amk-opettaja
muu henkilökunn. ed. muu amk-henkilökunnan edustaja
muu kirjaston asiak.  muu amk-kirjaston asiakas

Jos muu, tarkenna mikä

________________________________

4) Opiskeluaika A.3 Jos olen opiskelija, olen

1. vuoden amk-opiske  1. vuoden amk-opiskelija
2. vuoden amk-opiske 2. vuoden amk-opiskelija
3. vuoden amk-opiske 3. vuoden amk-opiskelija
4. vuoden amk-opiske 4. vuoden amk-opiskelija
yli 4 vuoden amk opi  yli 4. vuoden amk-opiskelija

5) Tutkintotyyppi A.4 Jos olen opiskelija, opiskelen

nuorten tutk. joht.   nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa
tutk joht (aik.koul)  tutkintoon johtavassa koulutuksessa (aikuiskoulutus)
jatkotutk (aik.koul)  jatkotutkintoon johtavassa koulutuksessa (aikuiskoulutus)
erik.opinn. (aik.kou  erikoistumisopinnoissa (aikuiskoulutus)
ammatt.lis.koul   ammatillisessa lisäkoulutuksessa (aikuiskoulutus)
avoin amk (aikkoul) avoimessa ammattikorkeakoulussa (aikuiskoulutus)
muu opiskelija  olen muu opiskelija

Muuta, mitä

________________________________

6) Koulutusala A.5 Opiskelen / opetan / työskentelen pääasiallisesti seu-
raavalla koulutusalalla:

humanistinen ja kasv  humanistinen ja kasvatusala
kulttuuriala  kulttuuriala
yhteiskuntatieteiden  yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
luonnontieteiden ala  luonnontieteiden ala
tekniikan ja liikent   tekniikan ja liikenteen ala
luonnonvara- ja ympä luonnonvara- ja ympäristöala
sosiaali-, terveys-   sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
matkailu-, ravitsemi  matkailu-, ravitsemis- ja talousala
muu koulutusala  muu koulutusala

Muualla, missä
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________________________________

7) Käyntimäärä A.6 Käyn arvioimassani ammattikorkeakoulun kirjastossa

päivittäin  päivittäin
viikottain  viikottain
muutaman kerran kuukaudessa muutaman kerran kuukaudessa
kerran kuukaudessa  kerran kuukaudessa
muutaman kerran vuod  muutaman kerran vuodessa
en lainkaan  en lainkaan

Jos et käy lainkaan, miksi et ________________________________

8) Elektr. palveluiden käyttö A.7 Käytän arvioimani ammattikorkeakoulun
kirjaston elektronisia palveluja (kirjaston oma kokoelmatietokanta, kirjas-
ton www-sivut, tietokannat, elektroniset lehdet, linkkilistat)

päivittäin  päivittäin
viikottain  viikottain
muutaman kerran kuukaudessa muutaman kerran kuukaudessa
kerran kuukaudessa  kerran kuukaudessa
muutaman kerran vuod  muutaman kerran vuodessa
en lainkaan  en lainkaan

Jos et käytä lainkaan, miksi et ________________________________

B. KIRJASTON PALVELUT
Seuraavissa osioissa 1 - 5 esitetään väitteitä arvioimasi ammattikorkeakoulun
kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kir-
jasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kunkin osion lopussa oleviin vastauslaati-
koihin voit kirjoittaa kommentteja ja kehittämisehdotuksia. • TÄRKEYS: ARVIOI
kirjastopalvelujen tärkeyttä opiskelusi/opettamisesi/työskentelysi kannalta 1 - 5
asteikolla siten, että 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä, eos = en osaa
sanoa. • ONNISTUMINEN: ARVIOI kirjastopalvelujen toimivuutta opiskelu-
si/opettamisesi/työskentelysi kannalta 1 - 5 asteikolla, niin että 1 = erittäin heik-
ko ja 5 = erittäin hyvä, eos = en osaa sanoa.
1) 1.1 Luonteva osa opiskelua B.1. Kirjasto oppimisympäristönä

1  2  3  4  5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä1.1 Kirjasto on luonteva osa opiskelua-

ni/opetustani/työskentelyäni.
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

1 2 3  4  5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä2) 1.2 Tiedon omatoim. hankinta 1.2 Kirjasto mah-

dollistaa tiedon omatoimisen hankinnan.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on on-
nistunut tässä

3) 1.3 Selkeä asioimisympäristö 1.3 Kirjasto on
asioimisympäristönä selkeä. 1 2 3 4 5

Kuinka tärkeänä
pidät tätä
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1  2  3  4  5
Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä4) 1.4 Tilat vast työsk tarpeita 1.4 Kirjaston tilat

vastaavat työskentelytarpeitani.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä5) 1.5 Tiedottaa riittävästi pal 1.5 Kirjasto tiedottaa

palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on on-
nistunut tässä

1) 1.6 Avoin kirjasto oppimisympärist. 1.6 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon
oppimisympäristönä.
________________________________________________________________________
20) 2.1._u_ painetut aineistot B.2. Aineistot

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä2.1 Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman

alani tiedontarpeita
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä21) 2.2._elektroniset aineistot 2.2 Kirjaston elektroni-

set aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä7) 2.3 Kokoelmat ajantasaiset 2.3 Kirjaston koko-

elmat ovat ajantasaiset.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä22) 2.4_ painet lehtikok riit 2.4 Kirjaston painetut

lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittäviä
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

1 2 3  4  5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä23) 2.5._elekt.kok. riittävyys 2.5 Kirjaston elektroniset

lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittäviä
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä10) 2.6 Lainatt. aineisto riittäv 2.6 Kirjastossa on

riittävästi lainattavaa aineistoa.
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

17) 2.7 Kokoelmahaun helppous 2.7 Kirjaston omasta ko-
koelmatietokannasta on helppo etsiä tarvitsemaani aineis-
toa.Huom! Tässä tarkoitetaan tietokantaa, johon kirjaston
kokoelmat (kirjat ym.) on tallennettu

1 2 3 4 5
Kuinka
tärkeänä
pidät tätä
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1 2 3 4 5
Kuinka kirjasto
on onnistunut
tässä

2) 2.6 Avoin kirjaston aineistot 2.8 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin.
________________________________________________________________________
11) 3.1 Tiedonhank opetus kehittä

B.3. Neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä3.1 Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on

kehittänyt tiedonhankintataitojani.
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä

12) 3.2 Henkilökunta osaa ohjata 3.2 Kirjaston henki-
lökunta osaa ohjata tiedon hankintaani tarpeideni mu-
kaisesti.

1 2 3 4 5
Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä13) 3.3 Hlökunta tuntee opint.sis 3.3 Kirjaston henki-

lökunta tuntee opetuksen sisältöjä riittävästi.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä

14) 3.4 Ohjaa tiedon hankinnassa 3.4 Kirjaston henki-
lökunta osaa tarvittaessa ohjata hakemaan tietoa amk-
kirjaston ulkopuolelta.

1  2  3  4  5
Kuinka kirjasto on
onnistunut tässä

3) 3.5 Avoin neuvonta, ohjaus, tiedonhank 3.5 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia neuvon-
taan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen.
________________________________________________________________________
15) 4.1 Elektroniset palvelutvast B.4. Kirjaston elektroniset palvelut Huom! Elektronisilla
palveluilla tarkoitetaan niitä kirjaston www-sivuilla olevia palveluita, jotka mahdollistavat kirjas-
tossa asioinnin verkon välityksellä (kirjaston oma kokoelmatietokanta, kirjaston www-sivut, e-
lomakkeet, tietokannat, elektroniset lehdet, linkkilistat)

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä4.1 Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työs-

kentelytarpeitani.
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnistu-
nut tässä

1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä16) 4.2 Elektr palv toimivuus 4.2 Asiointi kirjaston

elektronisten palvelujen avulla on toimivaa
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on on-
nistunut tässä

1 2 3  4  5
Kuinka tärkeänä pidät
tätä18) 4.3 www-sivujen selkeys 4.3 Kirjaston www-

sivuilta löydän helposti etsimäni.
1 2 3 4 5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä
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1 2 3 4 5
Kuinka tärkeänä
pidät tätä24) 4.4 e-palveluiden käyttöohj 4.4 Elektronisten

palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä
1  2  3  4  5

Kuinka kirjasto on onnis-
tunut tässä

4) 4.6 Avoin kirjaston elektr. palvelut 4.5 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston
elektronisiin palveluihin.
________________________________________________________________________
19) B.5. Palvelu kokonaisuudessa B.5. Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia.
1 2 3 4 5 Kuinka tärkeänä pidät tätä
1 2 3 4 5 Kuinka kirjasto on onnistunut tässä

5) 5.1 Avoin kirjaston palvelut yleens 5.1 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston pal-
veluihin yleensä.
________________________________________________________________________
6) 6. Avoin Kommentit kyselyyn B.6 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakas-
tyytyväisyyskyselyyn.
________________________________________________________________________
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