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TIIVISTELMÄ 

 

Tällä tutkimuksella kartoitettiin maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien 

eli agrologiopiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedonhankintakäyttäytymistä. Kohderyh-

mänä olivat 2014 ja 2016 aloittaneet maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman päivä- ja 

monimuoto-opiskelijat Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk). Kvantitatiivisen tutki-

muksen aineisto kerättiin lähettämällä kohderyhmälle avoin linkki verkkokyselyyn. Tut-

kimukseen vastasi 44 opiskelijaa eli 43,1 % ryhmien aktiivisista opiskelijoista. Aineisto 

analysoitiin tilastollisin menetelmin. 

 

Tulosten mukaan Oamkin kirjaston painettua aineistoa käyttävät päiväopiskelijat enem-

män kuin monimuoto-opiskelijat. Painetuista kokoelmista oli lainannut vastanneista noin 

80 % ja yhteistyökirjastoja oli käyttänyt 60 % vastaajista. Opiskelijat lukivat ammattileh-

tiä sekä kirjastossa että kotonaan. Google oli kuitenkin käytetyin ja tunnetuin tiedonlähde. 

Noin 90 % vastaajista käytti hakupalvelua joko aina tai erittäin usein. Monelle Google tai 

internet olivat pääasiallinen tiedonlähde. Luonnonvara-alan tiedonhakuopas ja verkkokir-

japalvelu, joka sisältää kurssikirjoja, olivat kirjaston tarjoamista verkkopalveluista käyte-

tyimpiä ja tunnetuimpia. Muita kirjaston hankkimia e-aineistoja käytettiin vähän ja mer-

kittävä määrä vastaajista ei tuntenut niitä ollenkaan. Tutulta opiskelijalta kysyttiin usein 

neuvoa, kun etsittiin opintoihin liittyvää tietoa.  Opettajien antamia neuvoja tiedonlähtei-

den käytössä ja erilaisista tiedonhaun tekniikoista pidettiin tärkeinä. Kirjaston perinteisen 

kasvokkain annetun neuvontaa pitivät vastaajat tärkeämpänä kuin verkossa tarjottuja pal-

veluja.   

 

Tulosten luotettavuutta lisää tutkimuksen tekijän pitkä työura Oamkin kirjastossa ja sii-

hen liittyvä toimintaympäristön tuntemus. 

 

Opetuksen ja kirjaston olisi tehtävä entistä enemmän yhteistyötä kirjaston palvelujen ja   

laadukkaan e-aineiston hyödyntämiseksi. Siitä hyötyy koko korkeakouluyhteisö ja eten-

kin opiskelijat. 

 

Asiasanat: ammattikorkeakoulut, opiskelijat, tiedonhankinta, luonnonvara-ala 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opiskelun monimuotoistuminen ja kirjastopalvelut  

Ammattikorkeakouluissa digitalisoituminen ja verkko-opetuksen lisääminen ovat olleet 

toiminnan kehittämisen keskipisteessä viime vuosina. Opiskelijoiden itsenäinen opiskelu 

on lisääntynyt ja monimuotoistunut. Opetusjärjestelyjen myötä lähiopetustunneille osal-

listumisen lisäksi opiskellaan yhä enemmän verkossa ja erilaisissa oppimisympäristöissä 

etäisyyksien päässä. Oppimistehtäviin liittyvä tiedonhankinta eri opinaloilla on haasteel-

lista monimuotoisessa ja yltäkylläisessä informaatioympäristössä. Korkeakoulukirjasto 

on osa yhteisöä ja sen tehtävänä on toimia opetuksen ja oppimisen tukena. Kirjasto tarjoaa 

asiakkailleen palveluja, joihin kuuluvat kirjaston painetut ja verkossa saatavilla olevat 

kokoelmat sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut (Oamk, 2018). 

 

Korkeakoulukirjastossa asiakkaiden tarpeilla on keskeinen rooli. Kirjastot haluavat tukea 

opetusta ja oppimista tuottamalla palveluja ja hankkimalla luotettavia tiedonlähteitä. Pal-

veluvalikoima onkin laajentunut perinteisestä lainauksesta ja kirjastossa annetusta avusta 

verkko-ohjaukseen ja neuvontaan sekä elektronisten aineistojen ja tietokantojen tarjoami-

seen. Elektronisia aineistoja on järjestetty aakkoselliseksi listaksi tai portaaliin, joista asi-

akkaat ovat etsineet itselleen sopivimmat. Asiakkaalle kuhunkin aihealueeseen sopivan 

tietokannan tai palvelun löytäminen on ollut aikaa vievää ja haasteellista. Usein opiskeli-

jat turvautuvatkin Internetin hakukoneisiin ja käyttävät sieltä löytämiään tiedonlähteitä. 

Kirjastot haluavat hankkimansa elektroniset palvelut mahdollisimman tehokkaasti asiak-

kaiden käyttöön sen vuoksi monet korkeakoulukirjastot ovat hankkineet LibGuides-sisäl-

lönhallintajärjestelmän. Sen avulla on tarkoitus parantaa ostettujen aineistojen löydettä-

vyyttä ja tuoda paremmin esille esimerkiksi aihealueille keskeisiä ja luotettavia tiedon-

lähteitä. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) luonnonvara-

alan, maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedon-

hankintakäyttäytymistä kirjaston tarjoamien palveluiden näkökulmasta. Tarkastelun koh-

teena on myös luonnonvara-alan tiedonhakuopas. Tuloksia on mahdollista hyödyntää kir-

jaston palvelujen kehittämisessä. 
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1.2 Keskeisiä käsitteitä 

Informaatio- ja tiedonhankintakäyttäytyminen 

Informaatiokäyttäytyminen on Tannin (2008, 86) mukaan tutkijoiden käyttämä sateen-

varjokäsite, jonka alla voidaan laajasti tarkastella informaatioon liittyvää käyttäytymistä. 

Wilson (2000) määrittelee informaatiokäyttäytymisen kokonaisuudeksi, joka käsittää tie-

donlähteet, niiden kanavat sekä aktiivisen ja passiivisen tiedonhankinnan sekä tiedon käy-

tön. Määritelmä sisältää kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen ja passiivisen tiedon-

hankinnan, jota tapahtuu esimerkiksi televisiota katseltaessa ilman, että on minkäänlaista 

aikomusta toimia annetun informaation perusteella (Wilson 2000). Informaatiokäyttäyty-

miseen liittyväksi toiminnaksi voidaan käsittää tilanne, jossa henkilö tunnistaa omia tie-

dontarpeitaan ja siihen liittyvää hankintaa millä tahansa tavalla tai joko käyttää tai välittää 

informaatiota. Laajana käsitteenä informaatiokäyttäytymiseen sisältyy tiedonhankinta-

käyttäytyminen, joka sisältää erityisesti erilaiset menetelmät, joilla ihmiset löytävät ja 

hankkivat pääsyn informaatioon. Tiedonhakukäyttäytyminen on puolestaan tiedonhan-

kintakäyttäytymisen osa-alue, joka käsittää ihmisen ja tietojärjestelmien välisen vuoro-

vaikutuksen, jonka osana tekstitiedonhakujärjestelmät voidaan nähdä. (Wilson 1999, 

2000.) Tiedonhankinnassa on kyse informaatiota kantavien esineiden (information as 

thing) etsimisestä ja niiden hyödyntämisestä (Savolainen & Kari 2008, 36.)  

 

Savolainen (2010, 82) pohtii tiedonhankintatutkimukseen liittyviä käsitettä ja niiden mo-

nitulkintaisuutta. Hänen mielestään informaatiokäyttäytyminen (information behavior) ja 

tiedonhankintakäyttäytyminen (information-seeking behavior) ovat monitulkintaisia ter-

mejä, joten hän päättyy käyttämään omassa artikkelissaan termiä tiedonhankinta ilman 

määrettä ”käyttäytyminen” (Savolainen 2010, 82).  

 

Tiedontarve ja tiedonhankinta 

Suomessa informaatio ja tieto -sanoja käytetään väljästi ja joskus toistensa synonyymeina. 

Englannin kielinen termi information need on käännetty suomeksi ”tiedontarve” ja infor-

mation seeking merkitsee ”tiedonhankintaa”, josta käytetään myös ilmauksia information 

acquisition tai information search. (Savolainen 2010, 82.) Savolaisen (2010) mukaan tie-

donhankinnan lähtökohtana on ongelman tai tehtävän tuottama tunnistettu tarve hankkia 
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tietoa. Tiedontarve herättää toimintoja tarpeen tyydyttämiseksi ja hakeutumisen tiedon-

lähteille. Tiedonhankintaa kuvataan prosessina, jonka vaiheita ovat muun muassa aikai-

sempiin kokemuksiin perustuva tiedonlähteiden ja kanavien valinta ja niihin turvautumi-

nen. (Savolainen 2010, 92–93.) Tässä työssä tarkastellaan yleisesti opintoihin liittyvää 

tiedonhankintaa, johon sisältyy muun muassa oppimistehtävät ja tentteihin valmistumi-

nen. 

 

Tiedonhakuopas  

Tiedonhakuopas on Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston käyttämä nimitys LibGuides-

alustalle luodusta verkkopalvelusta, johon aineistoja, tiedonlähteitä tai ohjeistusta ryhmi-

tellään asiakkaiden tarpeiden mukaan esimerkiksi koulutusaloittain, teemoittain tai kurs-

sikohtaisesti. Myös muut kirjastot hyödyntävät sovellusta ja käyttävät tarjoamastaan pal-

velusta esimerkiksi nimeä tiedonhaun tieteenalaoppaat tai Research Guides. 

 

Päivä- ja monimuoto-opiskelija 

Opetus voidaan toteuttaa päivisin, jolloin opintoja suoritetaan päivisin lähiopetuksen tu-

ella. Monimuotototeutuksissa ovat opetusmuotoina lähi-, etä- ja verkko-opetus, joiden 

toteutus on päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. (Oamk 2016.)  Tässä työssä luokkati-

loissa opiskelevia, päiväopetukseen osallistuvia opiskelijoita kutsutaan päiväopiskeli-

joiksi. Monimuoto-opetukseen osallistuvia nimitetään monimuoto-opiskelijoiksi tai etä-

opiskelijoiksi. Opetuksen toteutustavan mukaan opiskelijaryhmistä käytetään myös yh-

teisenä terminä ”toteutusryhmä”. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tiedonhankintakäyttäytyminen on laaja ilmiö ja siitä on esitelty suuri määrä erilaisia teo-

reettisia malleja. Ilmiön jäsentämistä yhden mallin avulla ei nähdä mahdollisena (Haasio 

ja Savolainen 2004). Tätä tutkimusta ohjaavaksi on valittu kaksi mallia, joilla on kuvattu 

opiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedonhankintakäyttäytymistä. Thórsteinsdóttirin 

(2005) tutkimuksessa painottuu etäopiskelijan tiedonhankinta ja painetun aineiston käyttö. 

Urquhartin ja Rowleyn (2007) esittämässä mallissa on näkökulmana elektronisen aineis-

ton tiedonhankinnassa vaikuttavat tekijät. 

2.1 Etäopiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytyminen 

Thórsteinsdóttirin (2005) väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiedonhankintaa, 

informaatioon pääsyyn ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä esteitä, joita etäopiskelija 

voi kohdata oppimistilanteissa. Tutkimusaineisto kerättiin 42 syvähaastattelulla, joihin 

osallistui 20 opiskelijaa ja kaksi yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa. Lisäksi analysoitiin 

yhdeksän opiskelijan päiväkirjan muistiinpanot. Kohderyhmässä kaikki olivat naisia ja 

tutkimuksella etsittiin naisten tiedonhankinnalle ominaisia piirteitä. Thórsteinsdóttir esit-

telee tutkimusongelmaa ja kuvaa eri tekijöiden roolia tutkimuksessa sisäkkäisten soikioi-

den avulla (Kuvio 1). Keskiö kuvaa kolmen tärkeän ilmiön, etäopiskelijan, informaation 

ja oman korkeakoulun, suhdetta. Sitä ympäröivillä kehillä on viisi erilaista tekijää: aika, 

informaatiolukutaito, vuorovaikutus ja sukupuoli, yhteistyö ja kirjaston tuki, jotka kaikki 

vaikuttavat opiskelijan tiedonhankintakäyttäytymiseen. Ne ovat mallissa tasavertaisia te-

kijöitä eikä sijainnilla keskukseen nähden ole merkitystä. Keskiöstä lähtevät säteet esit-

tävät tutkimuskysymyksiä. Kysymykset kohdistuivat tiedonhankinnan polkuihin ja tie-

donlähteisiin, maantieteelliseen etäisyyteen, oppimistehtävän tyyppiin ja oppimiseen 

sekä opiskelijan havaintoihin ja kokemuksiin tiedonhankintaprosessista ja oppimisesta. 

Säteisiin ja kehiin sijoitetut tekijät vaikuttavat toinen toisiinsa. (Thórsteinsdóttir 2005, 

234–235).   

 



9 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Etäopiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytymisen malli, jossa kuvataan keskeiset 

piirteet tiedonhankintakäyttäytymisessä sekä tutkimuskysymykset (mukaillen  

Thórsteinsdóttir 2005). 

 

Thórsteinsdóttirin (2005) mukaan etäopetuksen laadulle on tärkeää, että opiskelijoilla on 

pääsy kirjallisuuteen ja muuhun informaatioon. Tulosten mukaan kirjasto ja saavutetta-

vuus koettiin tiedonhankinnassa tärkeimmiksi tekijöiksi. Tutkimukseen osallistuneista 

opiskelijoista moni oli töissä kirjastossa, eivätkä he asettaneet erityistä merkitystä eri kir-

jastotyypeille. He arvostivat kuitenkin oman korkeakoulun kirjastoa. Ensisijaisesti opis-

kelijat halusivat kuitenkin käyttää kotipaikkakunnalla tarjottuja kirjastopalveluja. 

Thórsteinsdóttir esittää, että kirjastojen välistä yhteistyötä tulisi korostaa etäopiskelijoi-

den saaman hyödyn vuoksi. Hän toteaa, että joissain tapauksissa paikalliset ratkaisut voi-

vat toimia, mutta toisinaan aineiston etäkäyttö ja siihen liittyvä tuki, joko tekninen tai 

Aika 

Informaatiolukutaito 

Vuorovaikutus ja sukupuoli 

Yhteistyö 

Kirjaston tuki 

Informaatiokanavat 

ja lähteet 

Havainnot ja kokemukset 

tiedonhankintaprosessista ja 

oppimisesta  

Maantieteellinen 

etäisyys 

Informaatio 

Etäopiskelija 

Oma korkeakoulu 

Oppimistehtävän tyyppi ja 

oppiminen 
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oman korkeakoulukirjaston antama, ovat paras vaihtoehto. (Thórsteinsdóttir 2005, 236-

241.) 

 

Thórsteinsdóttir (2005) toteaa, että maantieteellisen etäisyyden pienentämiseksi ja oppi-

misen tueksi on tärkeää järjestää etäopiskelijoille erilaisia kursseja, joista kirjaston hen-

kilökunta olisi vastuussa tai jotka yhdistettäisiin muihin opinalan kursseihin. Ympäristö-

tekijöistä aiheutuvat esteet tulisi tutkijan mukaan minimoida ja oman korkeakoulukirjas-

ton tuen ja tietopalveluiden olisi tyydytettävä opiskelijoiden tarpeet.  Tietokonevälitteisen 

viestinnän avulla voidaan tarjota arvokasta apua etäopiskelijoille. Tekninen tuki ja kirjas-

ton kirjallinen ohjeistus sekä tutoriaalit ja työkaluohjelmistot voivat olla esteitä pienentä-

viä keinoja. Thórsteinsdóttir toteaa, että verkkoyhteyksien ja kirjastojen kehittyminen on 

tehnyt opiskelijoille mahdolliseksi laajempien kokoelmien ja vapaan Googlen käytön. In-

ternet ja sen palvelut ovat muuttaneet tiedonhankintakäyttäytymistä tekemällä pääsyn in-

formaation sekä helpommaksi että halvemmaksi. Nämä muutokset helpottavat kaikkien 

opiskelijoiden tiedonhankintaa ja voivat pienentää maantieteellisen etäisyyden roolia. 

Thórsteinsdóttirin mukaan muutosten tulisi edistää elektronisten aineistojen käyttöä, sillä 

ne mahdollistavat tasa-arvoisen saatavuuden asuinpaikasta riippumatta. Opiskelijan kun-

nianhimo, kiinnostus ja informaatiolukutaito vaikuttavat kuitenkin siihen, muodostuuko 

asuinpaikka tiedonhankinnan ja käytön esteeksi. (Thórsteinsdóttir 2005, 238-240.) 

 

Thórsteinsdóttirin (2005) mukaan opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta voidaan pitää 

monella tavalla tärkeänä ja myös se voidaan toteuttaa verkkoyhteyksillä. Yhteydet pois-

tavat maantieteellisen etäisyyden opiskelijoiden väliltä. Tutkimuksen mukaan osa opis-

kelijoista kaipasi muita enemmän sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden opis-

kelijoiden kanssa sekä samanaikaista vuorovaikutusta opettajien ja opiskelijoiden kanssa. 

(Thórsteinsdóttir 2005, 241-243.)  

 

Tutkimuksen mukaan aikapaineita oli suurimmalla osalla opiskelijoista. Opintoihin käy-

tettävissä oleva aika ja aika, jonka he sallivat opintojen vievän, vaikutti siihen, mitä ka-

navia ja tiedonlähteitä valittiin, miten hankittua tietoa käytettiin sekä milloin tiedonhaku 

päätettiin. Lisäksi koettu ajan puute oli pääasiallinen este kirjaston käytölle. Opiskelijat 

valitsivat relevantimman lähteen sijaan sopivan ja paikallisen lähteen mieluummin kuin 
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esimerkiksi kirjastojen välisen lainauksen tai kokotekstitietokannasta etsimisen. Ajan ai-

heuttamat paineet näyttäytyivät sekä positiivisina että negatiivisina riippuen opiskelijan 

vaihtelevasta suhtautumisesta opiskeluun tai aikeista sen suhteen. (Thórsteinsdóttir 2005, 

245-248.) 

 

Thórsteinsdóttirin (2005) tutkimuksessa informaatiolukutaidolla oli keskeinen sija, koska 

opiskelijan informaatiolukutaito määrittää, miten he kokevat tiedonhankinnan ja tietoon 

pääsyn. Kun opiskelijoilta vaadittiin itsenäistä tiedonhakua, suurimmalla osalla opiskeli-

joista oli paineita ja he tarvitsivat enemmän ohjeita opiskelun aikana. Tutkimustulokset 

antoivat viitteitä siitä, että opiskelijat yleisesti ottaen paransivat informaatiolukutaitoaan 

opiskelunsa aikana. Opiskelijat oppivat arvostamaan enemmän uusia tiedonlähteitä ja oli-

vat kriittisempiä reliabiliteetin arvioinnissa ja lähteiden laadun suhteen. Lisäksi he kehit-

tivät tiedonhankinnan taitojaan ja löysivät uusia näkökulmia informaatiolukutaitoon. 

(Thórsteinsdóttir 2005, 245-246.) 

 

Thórsteinsdóttir (2005) esittää, että yhteistyö etäopiskelijoiden ja koulutuksen tukipalve-

lujen välillä olisi oppimistuloksille hyödyllistä. Tärkeintä olisi löytää opiskelijoiden tar-

peisiin sopivat tavat, esimerkiksi tietokonevälitteinen vuorovaikutus. Hän toteaa, että toi-

mintaa haasteellista rakentaa, koska toimijoita on monenlaisia ja opiskelijoilla on erilaiset 

opinnoista riippuvat tarpeet ja odotukset. Oman korkeakoulun ja paikallisten toimijoiden 

yhteistyön tulisi joka tapauksessa perustua kumppaneiden tarpeisiin etäopiskelijat huo-

mioiden. (Thórsteinsdóttir 2005, 250-251.) 

2.2 Tiedonhankintakäyttäytyminen verkkopalveluympäristössä 

Urquhart ja Rowley (2007) tutkivat viisivuotisessa tutkimushankkeessa opiskelijoiden 

tiedonhankintakäyttäytymistä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää oppimista tukevien 

elektronisten tai digitaalisten palvelujen käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Pitkittäis-

tutkimukseen osallistui 137 eri kokoista ja tyyppistä yliopistoa ja muuta korkeakoulua 

(college) eri puolita Iso-Britanniaa. Aineisto kerättiin muun muassa kyselylomakkeilla, 

haastatteluilla, teemallisilla kuvauksilla (themed snaphots) ja toimintatutkimuksena. Tut-

kittavina oli eri vaiheissa tuhansia: eri alojen opiskelijoita sekä opetus- ja kirjastohenki-
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lökuntaa. Tulosten perusteella Urquhart ja Rowley (2007) ryhmittelivät tiedonhankinta-

käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät mikro- ja makrotekijöiksi (Kuvio 2). Mikrotekijät 

ovat yksilöllisiä ja niillä on suora vaikutus opiskelijan tiedonhankintakäyttäytymiseen. 

Makrotekijöihin vaikuttaa konteksti, jossa tiedonhankintakäyttäytyminen tapahtuu ja jo-

hon puolestaan mikrotekijät voivat vaikuttaa. (Urquhart ja Rowley, 2007.)   

 

 

 

Kuvio 2. Tiedonhankintakäyttäytymisen malli (mukaillen Urquhart & Rowley, 2007). 

 

 

Käyttäytymiseen vaikuttavat makrotekijät Urquhart ja Rowley (2007) selittävät seuraa-

vasti:  

 

1. Aineistot ja niiden käytettävyys viittaavat julkaisijan tarjoamaan palveluun, joka 

muodostuu muotoilusta, visualisoinnista, navigoinnista, rakenteesta ja vaativuusta-

sosta. Tässä on keskeistä, että aineistot vastaavat opiskelijan oppimisen tarpeita. (Ur-

quhart ja Rowley, 2007.)  
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2. IT ja oppimisen infrastruktuuri sisältävät tietokoneiden sijainnin ja saavutettavuuden 

sekä työskentelymahdollisuudet verkossa, oppimisen hallintajärjestelmät ja virtuaali-

set oppimisympäristöt (Urquhart ja Rowley, 2007).  

 

3. Saavutettavuus ja rajoitukset käsittävät informaatioteknologian, oppimisen infra-

struktuurin ja käyttäjien tunnistautumisen. (Urquhart ja Rowley, 2007.)  

 

4. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen ovat mahdollistajia ja vaikuttavat sekä oppimis-

kulttuuriin että opiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytymisen kehittymiseen (Urquhart 

ja Rowley, 2007). 

 

5. Politiikat ja rahoitus voidaan määritellä organisaatio- tai alueellisella tai valtakunnal-

lisella tasolla ja käsittää oppimiseen liittyvät linjaukset (Urquhart ja Rowley, 2007).  

 

Mikrotekijät tutkijat selittävät seuraavasti: 

 

1. Informaatiolukutaito sisältää ne valmiudet, jotka nousevat koulutuksesta, aikaisem-

mista opinnoista, työelämästä tai elämän kokemuksesta ja jotka opiskelija voi liittää 

oppimistilanteeseen. Valmiudet vaikuttavat tiedonhakuun, -käyttöön ja informaation 

arvioimiseen ja jakamiseen. (Urquhart ja Rowley, 2007.)  

 

2. Hakustrategioilla kuvataan opiskelijoiden omaksumia tiedonhankintarutiineja. Tutki-

jat haluavat tehdä eron informaatiolukutaidon ja hakustrategioiden välille. Heidän 

mukaansa opiskelijat voivat olla tietoisia siitä, mitä voisivat tehdä, mutta eivät kui-

tenkaan käytä kehittyneempiä hakutekniikoita. Perusteluna Urquhart ja Rowley viit-

taavat Järvelinin ja Ingwersenin (2004) sekä Urquhartin (1999) tutkimuksiin, joiden 

mukaan opiskelijat haluavat tehdä tiedonhankinnan nopeasti ja rutiinistrategialla. (Ur-

quhart ja Rowley, 2007.)  

 

3. Opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen ilmaisee opettajien suhtautumisen tiedon-

lähteisiin. Heidän odotuksensa välittyvät opetuksen ja arvioinnin kautta opiskelijan 

tiedonhankintakäyttäytymiseen. Opettajat ovat roolimalleja ja oppiminen perustuu 
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kognitiiviseen kisällioppimiseen. Tieteenalan käytännöt ja opettajien tapa ajatella vai-

kuttavat opiskelijoihin. (Urquhart ja Rowley, 2007.)  

 

4. Tieteenala ja opinto-ohjelma sisältävät opiskelun aihealueen ja tavan, jolla tietämys 

ja valmiuksien kehittyminen on rakennettu oppimiskokemuksiin. (Urquhart ja Row-

ley, 2007.)  

 

5. Pedagogiikka käsittää opettajien omaksumat näkemykset opetuksesta ja oppimisesta. 

(Urquhart ja Rowley, 2007.)  

 

6. Tuki ja koulutus -tekijässä tulee esiin opiskelijoille tarjottu muodollinen koulutus, 

jonka tavoitteena on kehittää ja edistää heidän tiedonhankintakäyttäytymistään ja 

jonka usein antaa pelkästään kirjaston henkilökunta tai yhdessä opettajan kanssa. (Ur-

quhart ja Rowley, 2007.)  

 

Tulosten mukaan mikrotekijät vaikuttavat siis makrotekijöihin ja lisäksi tietyt mikroteki-

jät ovat keskenään vuorovaikutuksessa, esimerkiksi eri opinaloilla on erilaiset lähesty-

mistavat tietoon, mikä vaikuttaa pedagogisiin käytäntöihin. Siten sekä opinala että peda-

gogiikka vaikuttavat tiedonhankintakäyttäytymiseen. Mikro- ja makrotekijät puolestaan 

liittyvät yhteen, esimerkiksi hyvät aineistot ja niiden hyvä käytettävyys voivat kehittää 

informaatiolukutaitoa. Toisaalta huonot aineistot ja puutteet käytettävyydessä voidaan 

korvata hyvällä informaatio- ja opetusteknologialla, jos opetuksessa hyödynnetään oppi-

materiaalien kehittämisessä ohjelmistoja. (Urquhart ja Rowley, 2007.)  

2.3 Viitekehyksen pääpiirteet ja tutkimuksen rajaus 

Eri tutkijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä kuvaavat mallit sisältävät samankaltaisia 

vaikuttavia tekijöitä, ja tukevat siten toisiaan. Niissä on kuitenkin myös yksilöllisiä piir-

teitä näkökulmasta riippuen. Thórsteinsdóttirin (2005) väitöskirja julkaistiin vuonna 2005. 

Siinä kohderyhmänä olivat etäopiskelijat ja tutkimus toteutettiin aikana, jolloin elektro-

niset palvelut ja tietoliikenneyhteydet olivat kehittymässä eikä internet ollut vielä kaik-

kien opiskelijoiden saatavilla (Thórsteinsdóttir 2005, 240). Urquhartin ja Rowleyn (2007) 

malli koskee elektronista aineiston käyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman 

opiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedonhankintakäyttäytymistä. Thórsteinsdóttirin 

(2005) väitöskirjatutkimuksessa esiteltyjä käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä täyden-

netään Urquhartin ja Rowleyn (2007) mallin tekijöillä. Kuitenkin tutkijoiden esittämät 

makrotekijät: organisaatiokulttuuri ja johtaminen, politiikat ja rahoitus ovat osin valta-

kunnan tason ohjaavia tekijöitä. Sen vuoksi katson ne olemassa oleviksi ympäristöteki-

jöiksi, jotka samoin kuin pedagogiikan, jätän tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi yhdistän 

tieteenalan ja opinto-ohjelman sekä opettajien tiedonhankintakäyttäytymisen kategoriat 

ja tarkastelen niitä yhteisenä kategoriana ”Opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen ja 

opinala”. Mallin mukaisesti käsittelen informaatiolukutaidon ja hakustrategiat mikrota-

son tekijöinä. Lisäksi otan huomioon Liun ja Yangin (2004) luoman mallin ja siihen si-

sältyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi etäopiskelijoiden tiedonlähteiden valin-

taan ja käyttöön. Liu ja Yang erottelevat toisistaan yksilölliset erot ja ympäristötekijät. 

Ympäristötekijöiksi he ovat esittäneet esimerkiksi kokoelmat, kokoelmien ilmiasun, ai-

neistojen markkinoinnin, kokoelmien sijainnin, informaatiojärjestelmän käytettävyyden 

ja tietopalvelun. Yksilöllisiä eroja ovat muun muassa tietokoneresurssit, käytettävissä 

oleva aika, motivaatio ja taustatekijät esimerkiksi ikä ja sukupuoli (Liu ja Yang 2004.) 

Tässä tutkimuksessa käsittelen yksilöllisiä eroja taustamuuttujina ja nimeän ne yksilölli-

siksi tekijöiksi. Kuviossa 3 on esitetty työtä ohjaava malli. 
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Kuvio 3. Opiskelijan tiedonhankintakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät / Tutkimuksen 

viitekehys 

 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin ensin ulkokehällä sijaitsevat makrotekijät, joista paine-

tut kokoelmat ja e-aineistot ominaisuuksineen yhdessä sekä tiedonhakuopasta koskevat 

näkökulmat. Sen jälkeen tarkastelen tarkemmin keskikehän mikrotekijöitä. Sisimmän ke-

hän sisällä olevat tekijät kuvaavat yksilöllisiä tekijöitä ja ovat tässä työssä taustamuuttu-

jina.  
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2.3.1 Makrotekijät 

Painetut ja elektroniset aineistot sekä niiden käytettävyys ja saavutettavuus 

Kirjaston asiakkaiden käytössä on monipuoliset kokoelmat, jotka sisältävät painettuja kir-

joja, aikakauslehtiä sekä e-kirja palveluja, joista osa sisältää satoja kirjoja ja laajin tuhan-

sia. Asiakkaille tarjotaan kotimaisten artikkelien viitetietokantojen lisäksi kansainvälisiä 

kokotekstitietokantoja. Internetissä on valtava määrä vapaasti verkossa käytettäviä tie-

donlähteitä, joita ovat tuottaneet esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot tai yritykset. Kir-

jaston kokoelmatietokantaan tallennetaan kaikki painettuna hankittu aineisto ja valikoi-

den e-kirjoja sekä vapaasti verkossa olevaa aineistoa.  

  

Kansalliskirjasto ja kirjastoverkko ovat toteuttaneet asiakaskyselyn, jolla on kartoitettu 

muun muassa tyytyväisyyttä aineistoihin ja palveluihin, kirjastopalvelujen käyttötottu-

muksia ja elektronisten aineistojen käyttöä. Käytetyimpiä elektronisia palveluja olivat 

kirjastojen kokoelmatietokannat ja verkkosivut. (Kangas & Nummela 2008.)  

 

George, Bright, Hurlbert, Linke, Claire ja Stein (2006) toteavat, että internetillä on vahva 

rooli opiskelijoiden tiedonhankinnassa. Se kuvastaa heidän mielestään opiskelijoiden 

mieltymyksiä informaatioon, joka on verkossa saatavilla joko kirjaston tarjoamina aineis-

toina tai muuten. Internet on käytettävissä keskeytyksettä kotoa käsin. Opiskelijat käyttä-

vät myös kirjaston tarjoamia painettuja kirjoja, lehtiä ja muuta aineistoa sekä elektronisia 

palveluja. Aineistoja haetaan kirjaston kokoelmatietokannasta, hakemistoista, verkkopal-

veluista esimerkiksi kokotekstilehdistä. Opiskelijat käyttivät oman korkeakoulukirjaston 

lisäksi myös muiden kirjastojen palveluja. (George ym. 2006.)  

 

Kuruppun ja Gruberin mukaan (2006) maataloustieteiden ja biologian opiskelijat asettivat 

etusijalle elektroniset aineistot ja niihin pääsyn niiden nopeuden ja käytettävyyden vuoksi. 

He arvostivat sitä, että pystyivät katsomaan, lataamaan ja tulostamaan tarvitsemansa ar-

tikkelit nopeasti ja helposti. Tutkijat toteavat, että opiskelijat valitsevat joskus käyttömu-

kavuuden ja saavutettavuuden hyvälaatuisten aineistojen sijaan. (Kuruppu & Gruber 
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2006.) Brandtin (2008) toteaa, että vähimmän vaivan -periaate saa tuen hänen tutkimuk-

sestaan. Opiskeluvaiheesta tai -muodosta riippumatta käytetään etupäässä sellaista elekt-

ronista aineistoa, joka on tarvittaessa saatavissa.  

Hänen mukaansa on tärkeää pitää mielessä etäkäytön, elektronisuuden ja käyttömukavuu-

den universaalit tarpeet, jotta voidaan tukea kaikkia opiskelijoita. (Brandt 2008, 87–121.)  

 

 George ym. (2006) toteavat, että opiskelijoiden tiedonhankintaan vaikuttavat käyttömu-

kavuus, nopeus ja helppo pääsy. Nämä tekijät vaikuttavat myös kirjaston ja kirjastopal-

velujen ja aineistojen valintaan. Esteinä palvelujen käytössä voivat olla tiedon puute ja 

tiedonhakutaidot. (George 2006.) Kangas ja Nummela (2008) esittävät, että keskeisenä 

esteenä elektronisten palvelujen käytölle on tietämättömyys tarjonnasta ja sisällöistä sekä 

sitä, että palvelujen ei osata käyttää. Asiakkaiden toivomuksena on, että tiedonhaun su-

juisivat nykyistä vaivattomammin ja joutuisammin. (Kangas & Nummela 2008.)  

Tiedonhakuopas 

Kuruppu ja Gruber (2006) esittävät, että yliopistokirjastojen tulisi kehittää ja ylläpitää 

käyttäjäystävällisiä verkkosivuja. Tiedonlähteiden järjesteleminen nettisivuille on haas-

teellinen, mutta tärkeä tehtävä, josta monimuotoinen korkeakouluyhteisö hyötyy. (Ku-

ruppu ja Gruber 2006.) Kangas, Kultanen ja Mäkelä (2016, 74) esittävät, että kirjaston 

tulisi entistä paremmin sisällyttää koulutusaloille hyödylliset internetin ilmaisaineistot 

hakupalveluun. Kirjastot ovat laajasti eri puolilla maailmaa ottaneet käyttöön Springsha-

ren tuottaman LibGuides-sisällönhallintajärjestelmä. Sen pohjalle eri periaatteilla järjes-

tetyt verkkoaineistot on palvelukokonaisuutena nimetty esimerkiksi ”tieteenalaop-

paaksi”, ”Research Guides” -palveluksi tai ”tiedonhakuoppaaksi”. Oppaiden avulla pyri-

tään lisäämään asiakkaiden tietoisuutta kirjaston hankkimista aineistoista ja parantamaan 

löytyvyyttä.  

 

Qulletten (2011) mukaan opiskelijat käyttävät tiedonhakuoppaita, kun heillä on ongelmia 

tiedonhaussa tai opettaja kehottaa käyttämään niitä. Käyttäjille relevanteimmat oppaat, 

niiden osa-alueet ja sisällöt, voidaan varmistaa tekemällä yhteistyötä opetushenkilökun-

nan ja opiskelijoiden kanssa. (Ouellette 2011.) Adebonojon (2010) tutkimuksen mukaan 
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opettajien toiveiden mukaan kursseille räätälöityjä oppaita käytetään eniten ja ne mainit-

tiin ensisijaisina tiedonlähteinä. Oppaita pidettiin erinomaisina työvälineinä. Laajasta ja 

useasta eri näkökulmasta koostuvasta kokonaisuudesta opiskelijat voivat löytää heitä 

kiinnostavasta asiasta nopeasti ja helpommin sekä enemmän tietoa. (Adebonojo 2010.) 

Kangas, Kultanen ja Mäkelä (2017, 74) ehdottavat myös tiivistä yhteistyötä opettajien 

kanssa, jotta opintojaksoilla käytetyt ilmaisaineistot olisi kattavasti saatavilla.  

2.3.2 Mikrotekijät 

Opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen ja opinala 

Opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen sekä tuki ja koulutus ovat Urquhartin ja Row-

leyn (2007) malliin sisältyviä tekijöitä. Thórsteinsdóttir (2005, 250) on huomioinut tutki-

muksessaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja opettajien kanssa käydyn keskustelun.  

 

Georgen ym. (2006) mukaan eri opinaloilla henkilöillä on vaihteleva, mutta kuitenkin 

keskeinen rooli opiskelijoiden tiedonhankinnassa ja tiedon löytämisessä. Oppimistehtä-

vien aikana eri henkilöt ovat opiskelijan prosessissa mukana joko muodollisesti tai satun-

naisesti. Opettajat ovat ohjaajia, joilla on merkittävin vaikutus. He neuvovat, suosittelevat 

ja jakavat aineistoja, vastaavat kysymyksiin, tarjoavat ideoita ja suunnan. Opiskelijat ta-

paavat toisiaan ryhmissä ja suosittelevat sekä jakavat niissä tiedonlähteitä ja antavat pa-

lautetta. Tutkijat näkivät eri opinalojen käytännöissä eroja. (George ym. 2006.) Catalano 

(2013) esittää tekemänsä opiskelijoiden tiedonhankintaan keskittyneen kirjallisuuskat-

sauksen perusteella, että opintojen eri vaiheissa ja eri opinaloilla käytetään eri tyyppisiä 

tiedonlähteitä. Suurin osa opiskelijoista aloittaa tiedonhankinnan etsimisen internetistä, 

tosin tutkijaopiskelijat ovat halukkaita kysymään ensin tiedekunnan opintojen ohjaajilta. 

(Catalano 2013.) 

 

Kuruppu ja Gruber (2006) esittävät, että biologia ja maataloustieteet ovat kaksi läheistä 

tieteenalaa, joilla monella tavalla on päällekkäinen tietopohja. He tutkivat maataloustie-

teiden ja biologian opiskelijoiden tiedontarpeita laadullisen tutkimuksen menetelmillä. 
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He selvittivät haastatteluilla, minkä tyyppistä informaatiota opiskelijat tarvitsevat tutki-

musta, opetusta ja oppimista varten ja kuinka he hakevat tietoa ja tekevät havaintoja. Tu-

losten mukaan opiskelijoille internetistä saadut tiedonlähteet eivät ole ensisijaisia lähteitä. 

Tiedonhauilla luotiin ensin aiheeseen yleisluontoinen katsaus ja kartoitettiin esimerkiksi, 

millaista tutkimusta tehdään tietyllä aihealueella. Opiskelijat kokivat muun muassa tieto-

kannat käteviksi ja niiden lisäksi he käyttivät hakukoneita. Pääasiallisena syynä suosit-

tuihin Google-hakuihin oli helppokäyttöisyys. Muutamat vastaajat olivat selvästi tietä-

mättömiä hakukoneiden rajallisista mahdollisuuksista esimerkiksi tieteellisten julkaisu-

jen saatavuudesta. Yleisesti ottaen maatalous- ja biologian tutkijat eivät olleet tietoisia 

kirjaston tarjoamista resursseista ja tämä on suurin este niiden tehokkaalle käytölle. (Ku-

ruppu ja Gruber 2006.)   

 

Liu ja Yang (2004) toteavat, että motivaatio ja opiskelijan opinala yhdessä vaikuttavat 

tiedonlähteiden valintaan ja kirjaston tarjoamien elektronisten aineistojen ja palvelujen 

käyttöön (kokoelmatietokanta, tietokannat, kokotekstipalvelut). Huonommin motivoitu-

neet valitsevat internetin ja muita aineistoja ensisijaisiksi lähteiksi. Perusteluna on nopea 

ja helppo saavutettavuus. Opinalojen erilaiset tehtävänannot voivat selittää valintojen 

eroja ja myös opiskelijoiden motivoituneisuus oppimiseen. (Liu & Yang 2004.)  

Tuki ja vuorovaikutus sekä kirjaston ohjaus- ja neuvontapalvelut 

Thórsteinsdóttir (2005, 241) on huomioinut tutkimuksessaan vertaistuen, joka käsittää 

opiskelijoiden kesken käydyn keskustelun. Hän pitää vuorovaikutusta tärkeänä, koska se 

voi pienentää maantieteellistä etäisyyttä ja auttaa opiskelijoita löytämään, analysoimaan 

sekä tulkitsemaan tietoa. (Thórsteinsdóttir (2005, 241.) Paavilainen, Rantanen ja Torikka 

(2016, 90) toteavat, että huolimatta verkko-oppimisympäristöstä opiskelijoilla säilyy yh-

teisöllisyyden tarve ja heillä on halu tehdä yhteistyötä.  

 

Kangas, Mäkelä ja Kuitunen (2017, 75) toteavat, että digikampus vaatii kirjastolta uusia 

tapoja asiakkaiden tavoittamiseksi ja neuvomiseksi. Thórsteinsdóttir (2005) mainitsee tu-

toriaalit, joiden avulla voi opiskella itsenäisesti esimerkiksi kirjastopalvelujen käyttöä. 

Virtuaalinen tietopalvelu ja neuvonta ovat etäopiskelijoiden ja –käyttäjien avainpalveluita 

ja kirjastojen tulisi löytää paras väline avun tarjoamiseksi (Clayton 2007, 98, Hvass & 
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Mayer 2008). Palvelut on mahdollista toteuttaa usealla tavalla: yhteydenpito voi tapahtua 

joko eriaikaisesti sähköpostiviestein tai samanaikaisesti jatkuvana verkkokeskusteluna 

(chat) henkilöiden välillä, pikaviestintein tai online-ohjauksena aineistosta (Clayton 2007, 

98.) Barryn (2010) mukaan opiskelijat ovat tottuneet käymään chat- tai pikaviestikeskus-

teluja ja ovat heräämässä odottamaan samanlaista välitöntä vakiopalvelua kirjastoilta. Pi-

kavastaukset voivat parantaa oikeudenmukaisuutta palveluun pääsyssä, kun ajatellaan 

maantieteellistä etäisyyttä. (Barry 2010.) Gravesin ja Desain (2012) esittävät, että erityi-

sesti korkeakoulukirjastojen tulisi palvelutilanteessa vastaamisen lisäksi parantaa asiak-

kaiden tiedonhakutaitoja ja informaatiolukutaitoa. Heidän tutkimuksessaan asiakkaalle 

opetettiin vaihe-vaiheelta tiedonhaun etenemistä jaetulta näytöltä. He ehdottavat koke-

mustensa perusteella verkko-ohjauksen lisäämistä ja lähes kaikkien asiakkaiden mielestä 

näytöltä seuraaminen oli hyvä tapa oppia. (Graves & Desai 2012).  

 

Hensley ja Miller (2010) esittävät laajaa kirjastopalveluja koskevaa opetusta, joka herät-

täisi opiskelijoiden tietoisuuden erilaisista palveluista ja lisäisi vuorovaikutusta henkilö-

kunnan ja joskus vieraantuvien etäopiskelijoiden välillä. Clayton (2007, 7-10) opastaa, 

että kirjastopalveluiden käytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon verkko-ope-

tuksen toteutuksessa tulee ottaa huomioon etäopiskelijoiden koulutusalat ja -sisällöt sekä 

erilaiset oppimistyylit ja löytää tarkoitukseen sopiva oppimisympäristö ja toimintatapa. 

(Clayton 2007, 7-10.) 

Informaatiolukutaito 

Hensleyn ja Millerin (2010) mielestä kirjastojen tulisi ottaa vahvempi rooli etäopiskeli-

joiden informaatiolukutaidon edistämisessä ja esittävät kirjastoaiheisia ja informaatiolu-

kutaitoa kehittäviä opasohjelmia sekä ohjausmoduuleita oppimisympäristöihin.  

 

Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat käyttäneet informaatiolu-

kutaidon osaamistavoitteiden määrittelyssä pohjana Association of College and Research 

Libraries (ACRL) vuonna 2000 julkaisemaa standardia. Suosituksen mukaan Informaa-

tiolukutaidolla (IL) tarkoitetaan kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa 

sekä kykyä arvioida ja käyttää tietoa kriittisesti ja eettisesti (Informaatiolukutaito korkea-

kouluopinnoissa). Vuonna 2015 ACRL hyväksyi uuden standardin ja osaamistavoitteet. 
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Uudistetut kehykset tuovat selkeämmin esiin, että opiskelijan informaatiolukutaidon 

osaamistavoitteiden saavuttaminen on opiskelijan, opinalan opettajien, opinnäytetyön oh-

jaajien ja kirjaston henkilökunnan yhteinen prosessi (Syvälahti & Asplund, 2015).  

Hakustrategiat  

Catalanon (2013) tutkimuksessa selvitti tiedonhakustrategioiden käyttöä. Hänen mukaan 

opiskelijan taidot, palvelun tuttuus ja tietokantojen hakuominaisuudet, esimerkiksi ra-

jausmahdollisuudet, vaikuttavat tietokantojen käyttöön. (Catalano 2013.) Kuruppun ja 

Grunderin (2006) tutkimuksen kohderyhmänä olivat biologian ja maataloustieteiden tie-

teenalan henkilöstö ja opiskelijat. Vastaajista suurin osa käytti sanahakua, eivätkä he mai-

ninneet tarkennettua hakua tai kenttiin kohdistamista. Suurin osa vastaajista oli myös tyy-

tyväisiä omiin tiedonhakutaitoihinsa ja arvioivat niiden olevan keskimääräistä paremmat. 

Tutkijoita hämmästytti muutamien vastaajien suunnittelematon lähestymistapa tiedon-

hankintaan. (Kuruppu ja Gruber 2006.) George ym. (2006) toteavat, että palvelujen käy-

tölle voivat olla esteinä tiedon puute ja tiedonhakutaidot.  

2.3.3 Yksilölliset tekijät 

George ym. (2006) toteavat, että lähteiden valintaan vaikuttavat merkittävästi yksilölliset 

tekijät. Tässä työssä huomioin yksilöllisinä tekijöinä esimerkiksi Liun ja Yangin (2004) 

mainitsemat yksilölliset erot, joita ovat muun muassa ikä ja sukupuoli. Steinerová ja 

Šušol (2007) ovat tutkineet sukupuolen vaikutusta tiedonhankintakäyttäytymiseen. Tut-

kimuksella voitiin osoittaa, että miehet käyttivät tyypillisemmin ensimmäisenä tiedonläh-

teenä internetiä. Miehet arvostivat ilmaista elektronista aineistoa ja sen nopeaa saavutet-

tavuutta. Miehet pitivät myös elektronisia ja painettuja aineistoja tasavertaisina. Naiset 

puolestaan käyttivät miehiä useammin lisensioituja aineistoja. (Steinerová & Šušol 

2007.) Myös Thórsteinsdóttirin (2005) esittämä maantieteellinen etäisyys on huomioitu 

yksilöllisenä tekijänä. 

 

Liun ja Yangin (2004) mukaan hyvin motivoituneet etäopiskelijat valitsivat ensisijaiseksi 

lähteeksi kirjaston kokoelmat ja palvelut odottaen samalla saavansa tukea niiden käytössä. 
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Brandtin (2008, 100) mukaan opiskelumotivaatiolla oli merkittävä yhteys kirjaston käy-

tön tiheyteen. Mitä motivoituneempia opiskelijat olivat, sitä useammin he käyttivät kir-

jastoa ja heidän kirjaston käyttötaitonsa olivat hyvät tai erinomaiset. He kokivat myös 

kirjaston henkilökunnan tärkeäksi tekijäksi ja arvostivat tarjotun aineiston osuvuutta. 

Brandt esittää, että vastaajien hyviin tai asiantuntijan tasoisiin tietokoneen käyttötaitoihin 

yhdistyy kirjastojärjestelmän tiheä käyttö. (Brandt 2008, 100.) Georgen ym. (2006) mu-

kaan lähiopiskelijat käyttävät merkittävästi enemmän yliopiston kirjastoa verrattuna etä-

opiskelijoihin ja heillä on useammin vaikeuksia elektronisten aineistojen käytössä. 

Brandtin (2008) mukaan vain työssäkäyvät opiskelijat käyttivät kirjaston neuvontapalve-

luja. Tutkija esittää, että työssäkäyvät käyttävät nopeinta reittiä löytääkseen aineistoa ja 

toisilla on aikaa etsiä itse. (Brandt 2008, 105.)  

2.4 Yhteenveto ja tutkimuskysymykset 

Thórsteinsdóttirin (2005) etäopiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä tarkastelleen 

väitöskirjan mukaan opetuksen laadulle oli tärkeää, että opiskelijoilla on pääsy kirjalli-

suuteen ja muuhun informaatioon. Tutkimuksen aikana verkkoyhteydet kehittyivät ja 

opiskelijoille tuli mahdollisuus käyttää internetpalveluja. (Thórsteinsdóttir 2005.) Urqu-

hart ja Rowley (2007) puolestaan keskittyivät tutkimaan opiskelijoiden tiedonhankinta-

käyttäytymistä elektronissa palveluympäristössä ja etsivät palvelujen käyttöä edistäviä ja 

estäviä tekijöitä. Lisäksi on todettu yksilöllisillä tekijöillä esimerkiksi sukupuolella (Stei-

nerová & Šušol 2007), motivaatiolla (Liu & Yang 2004) olevan merkitystä tiedonhan-

kintaan. 

 

Tällä tutkielmalla selvitetään Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden opin-

toihin liittyvää tiedonhankintakäyttäytymistä. Työn tavoitteena on vastata seuraaviin tut-

kimuskysymyksiin:  

 

1. Mikä rooli makrotekijöillä on tiedonhankintakäyttäytymisessä? 

2. Mikä rooli mikrotekijöillä on tiedonhankintakäyttäytymisessä? 

3. Onko yksilöllisillä tekijöillä yhteyttä makrotekijöihin? 
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

3.1 Tutkimusympäristö 

Tässä työssä kartoitetaan Oulun ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen tutkinto-oh-

jelman opiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä. Tutkinto on luonnonvara-alan tut-

kinto ja valmistuneiden tutkintonimike on agrologi.  

 

Korkeakoulujen toiminta, opetus ja oppiminen ovat muutoksessa, jota hyvin pitkälle oh-

jaa valtion mittavat taloudelliset leikkaukset ja toisaalta digitalisaatio. Kokonaan tai osit-

tain verkossa tapahtuvan opetuksen etuina nähdään laajempi saavutettavuus, yhteistyö-

mahdollisuudet, suurempi joustavuus ja mahdollisuus sovittaa koulutusta kulloisiinkin 

tarpeisiin. Verkko-opetuksen ja luokkahuoneopetuksen yhdistelmän nähdään edistävän 

oppimista. Opiskelijat ottavat enemmän vastuuta opintoprosessistaan ja korkeakoulu voi 

uudistaa ja ajantasaistaa opetusmateriaalejaan. Tavoitteena on laajentuva saavutettavuus, 

mahdollisuus maailmanlaajuisiin kursseihin, opetuksen laadun näkyvyys kansainvälisesti, 

mahdollisuus muokata materiaaleja eri tarpeisiin ja tilanteisiin vastaaviksi sekä elinikäi-

sen oppimisen mahdollisuudet. (Digitalisaatio ravistaa yhteiskuntaa 2016.) Periaate on 

omaksuttu osaksi Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strategiaa ja digitalisaatio on yksi 

kolmesta strategisesta linjauksesta (Oamk 2016).  

 

Opetuksen siirtyessä verkko-oppimisympäristöihin mahdollistuu ajasta ja paikasta riip-

pumaton opiskelu. Digitalisaatio siirtää opetukseen ja opiskelun erilaisiin oppimisympä-

ristöihin ja verkkoyhteyksiin perustuvaksi. Vuorovaikutus opettajan ja kurssia suoritta-

vien opiskelijoiden kesken tapahtuu pääsääntöisesti myös verkon välityksellä. Etäopis-

kelu ja -opetus eivät siis sijoitu yhteen fyysiseen tilaan, eikä opettajan ja opiskelijan ole 

välttämätöntä olla samanaikaisesti läsnä. Lisäksi opiskelijoiden työssäkäynti vaikuttaa 

heidän ajankäyttöönsä sekä korkeakoulun kampuksille järjestämien tukipalvelujen, esi-

merkiksi kirjastopalvelujen käyttöön.  

 

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto muodostuu neljästä toimipisteestä, joista olennai-

simmat tämän tutkimuksen kannalta ovat Kontinkankaan ja Kotkatien kirjastot. Yleisko-

koelma on keskitetty Kontinkankaan kirjastoon ja Kotkantien kirjastossa on kampuksella 
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opiskelevien kurssikirjat ja lehdet. Yleiskokoelmassa laina-aika on kolme viikkoa ja kurs-

sikirjojen laina-aika on kaksi viikkoa. Aineisto on palautettava, jos siihen kohdistuu va-

rauksia. Asiakas voi tehdä järjestelmän kautta varauksia ja tilata vapaana olevaa painettua 

aineistoa haluamansa Oamkin kirjaston toimipisteeseen. Lisäksi asiakas voi itse tilata lai-

naan painettua aineistoa yhteistyökirjastoista: Varastokirjastosta tai Oulun yliopiston kir-

jastosta tai Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta. Palvelu on maksuton. Kirjastoilla 

on erilaiset lainauskäytännöt, esimerkiksi Varastokirjastosta tilattujen kirjojen laina-aika 

on 31 vuorokautta ja lainaa asiakas voi keskeytyksettä uusia kymmenen kertaa. Asiakas 

pystyy järjestelmän avulla tilaamaan myös kopioita lehtiartikkeleista Varastokirjastosta. 

Artikkelit toimitetaan suoraan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.   

 

Tilastotiedot kuvaavat painetun aineiston ja kirjastotilojen käytössä tapahtunutta muu-

tosta vuodesta vuoteen 2015. Taulukossa 1 kuvattu kirjaston kokoelmatietokannan ja ko-

tisivujen käyttöä. 

 

Taulukko 1. Kokoelmatietokannan ja kirjaston www-sivujen käyttö vuosina 2011—2015 

(Kansalliskirjasto 2016). 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 Kokoelmatietokanta (näyttöluettelo) 

Katsotut tietueet 443 056 435 633 397 883 314 970 311 766 

Tiedonhakujen määrä 518 755 468 785 448 534 440 590 460 892 

Yhteydenottokerrat (login)  
  

160 432 174 299 177 024 

 Kirjaston www-sivut     
 

 Virtuaaliset kirjastokäynnit 200 589 277 274 278 565 260 997 235 374 

      

 

 

Katsottujen tietueiden määrä tarkoittaa tilannetta, jossa asiakas on siirtynyt hakutuloksen 

nimekelistauksesta tarkastelemaan tarkempia tietoja esimerkiksi asiasanoitusta tai tarkis-

tamaan niteiden saatavuustietojen. Yhteydenottokerrat kertovat, miten monta kertaa asi-

akkaat ovat kirjautuneet järjestelmään tekemään varauksia, pyyntöjä tai uusimaan lainoja. 

Tiedonhakujen määrä on kasvanut suhteessa enemmän kuin katsottujen tietueiden määrä. 
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Tähän voi vaikuttaa se, että Varastokirjaston kokoelmissa olevat nimekkeet näkyivät asi-

akkaalle samassa hakutuloksessa kuin Oamkin kokoelmissa olevat eli osa tiedonhauista 

on johtanut Varastokirjaston nimekkeen tietojen tarkasteluun.  Kirjastokäyntien määrässä 

on laskeva trendi kuten myös lainauksella ja kohdeväestöön suhteutettuna suunta on sama. 

Taulukossa 2 kuvataan painetun aineiston ja kirjaston tilojen käyttöä vuosina 2011—2015. 

 

 

Taulukko 2. Lainausten, uusintojen ja kirjastokäyntien lukumäärä vuosina 2011—2015 

(Kansalliskirjasto 2016). 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Itsepalvelulainat 59 307 57 092 70 183 63 499 60 986 

Lainat palvelutiskiltä 60 232 50 721 37 441 33 101 24 947 

Kotilainat 119 539 107 813 107 624 96 600 85 933 

      

Itsepalvelu-uusinnat  268 328 236 686 250 945 226 296 198 007 

Uusinta palvelutiskiltä 36 302 33 141 29 346 27 193 23 216 

Automaattiuusinnat 87 201 77 762 82 540 77 280 69 207 

Uusinnat 391 831 347 589 362 831 330 769 290 430 

      

 Käyntien määrä vuodessa 353 713 312 270 314 566 249 376 178 536 

 

 

Oamkin kirjasto tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman verkkoaineistoja. Pääsääntöisesti 

opiskelijat voivat etäkäyttää aineistoja kirjautumalla palveluun students-tunnuksilla ja 

kampuksen verkossa palvelut toimivat ilman kirjautumista. Palvelut eivät vaadi erillisiä 

lukuohjelmia, mutta lainattavia verkkokirjoja sisältävä Ellibs-palvelu on poikkeus. Tähän 

palveluun sisältyy useampia nimekkeitä, jotka ovat maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjel-

man kurssikirjoina. Kirjat lainattiin kyselyn toteutushetkellä vielä kirjaston myöntämällä 

lainaajakortilla joko kahdeksi tai neljäksi tunniksi kerrallaan.  

 

Elektronisten aineiston käyttö on tilastoitu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, esi-

merkiksi Maaseudun Tulevaisuus –näköislehdestä kustantaja ei toimita käyttötietoja. 

Taulukossa 3 kuvataan elektronisten palveluiden käyttöä aineistotyypeittäin. 
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Taulukko 3. Elektronisen aineiston käyttötilasto vuosilta 2011—2015 (Kansalliskirjasto 

2016). 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Bibliograafiset tietokannat 

Tiedonhakujen määrä 108 249 122 983 49 476 50 213 58 940 

      
Hakuteostietokannat 

Haetut dokumentit tai tietueet 133 062 134 016 187 257 125 625 157 160 

Tiedonhakujen määrä 2 086 1 959 5 248 3 850 4 960 

      
Sanakirjatietokannat 

Haetut dokumentit tai tietueet 15 466 12 842 10 023 7 905 9 454 

Tiedonhakujen määrä 733 470 769 740 672 529 534 455 465 268 

      
Elektroniset kausijulkaisut           

Katsotut dokumentit 64 160 58 252 38 339 26 752 25 783 

      
Elektronisten kirjojen tieto-

kannat           

Katsotut dokumentit 137 404 114 976 136 628 148 689 138 681 

 

 

Bibliograafisissa tietokantojen käytössä tapahtunut raju muutos vuonna 2013 johtuu ti-

lastointitavan muutoksesta. Hakuteostietokannoissa tapahtunut vuonna 2015 edelliseen 

vuoteen verrattuna johtuu ryhmään sisältyvän etenkin Edilex-palvelun käytön kasvusta. 

Korkeakouluopiskelijoiden kannalta merkittävien valtakunnallisten tietokantojen käyttö-

tilastot eivät ole mukana näissä tilastoissa. Arton, Melindan, Fennican ja Violan, tilasto-

tietojen keräämisestä huolehtii siis Kansalliskirjasto eikä niitä saada kirjastokohtaisina. 

(Pentinlehto 10.5.2015) 

 

Tilastojen valossa painetun aineiston käyttö ja kirjastossa käynti ovat vähentyneet, mutta 

kirjaston tarjoamien elektronisten aineistojen ja tietokantojen käyttö ei lisäänny samassa 

määrin. Oamkin kirjasto on yrittänyt eri keinoin tehostaa hankkimiensa verkkoaineistojen 

käyttöä. Kirjastossa on muun muassa tuotettu eri koulutusaloille omat tiedonhakuoppaat 

LibGuides-sisällönhallintajärjestelmän avulla. 
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Luonnonvara-alan tiedonhakuoppaita on kehitetty opettajien kanssa yhteistyössä oppimi-

sen ja opetuksen tueksi. Oppaiden sisältönä ovat esimerkiksi kirjaston palvelut ja aineistot, 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, aihealueisiin liittyvien viranomaisten, 

organisaatioiden ja yritysten kotisivut. Aloittavat opiskelijat osallistuvat ensimmäisten 

opiskeluviikkojen aikana kirjastoinfoon, jossa opiskelijoille on kerrottu kirjastopalve-

luista ja neuvotaan palveluiden käytössä sekä esitellään luonnonvara-alan tiedonhakuop-

paat. Oppaita on ohjattu käyttämään myös Kotieläintalouden perusteet -opintojaksolla, 

jota varten on tuotettu eläinkohtaiset oppaat. Myös opintojen alussa toteutetulla Opiske-

luun orientoituminen tai vuodesta 2016 alkaen Opiskelijana ammattikorkeakoulussa -

opintojaksoilla opiskelijat ovat tutustuneet tiedonhakuoppaan kotimaisiin tiedonlähteisiin 

tiedonhaun harjoitustunneilla. Kolmantena opiskeluvuonna Tutkimus- ja kehittämistoi-

minta -opintojaksolla opiskelijat ovat hyödyntäneet oppaan sisältämiä opinalalle keskei-

siä kansainvälisiä tietokantoja. 

  

Tämän työn tekijä on työskennellyt yli kaksi vuosikymmentä informaatikkona Oulun am-

mattikorkeakoulun kirjastossa. Olen perinteisen asiakaspalvelun lisäksi opettanut pääasi-

assa luonnonvara-alan opiskelijoille kirjaston käyttöä, antanut henkilökohtaista ohjausta 

tiedonhankinnassa ja toteuttanut alakohtaisen tiedonhakuoppaan. 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen. Määrällisen tutkimuksen aineisto kerätään 

esimerkiksi kyselylomakkeella, tuloksina saatu aineisto kuvataan numeerisesti, jotka ana-

lysoidaan tilastollisin menetelmin. (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2014, 14-16.) 

Kanasen (2014, 136) mukaan määrällinen tutkimus on aina ilmiöiden mittaamista. Tilas-

tollinen tutkimus perustuu tilastotieteen käyttöön, jossa tutkimusaineistoa käsitellään nu-

meroin erilaisia matemaattisia toimenpiteitä käyttäen. Tutkimustavaltaan tämä edustaa 

empiiristä tutkimusta, jossa yksittäistapausten pohjalta on tavoitteena löytää yleisiä lain-

alaisuuksia, säännönmukaisuuksia ja johdonmukaisuuksia. (Valli 2015, 15–17.)  
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Tilastollisessa tutkimuksessa mittaaminen suoritetaan kysymyksissä annettujen vastaus-

vaihtoehtojen ja niistä saatujen vastausten avulla (Kananen 2014, 137). Muuttujaksi ni-

mitetään ominaisuutta, jota tutkitaan. Se voi olla esimerkiksi lukumäärä tai mielipide. 

(Karjalainen 2010, 18). Heikkilän (2014, 46) mukaan tutkimuksessa on huomioitava taus-

tatekijät eli selittävät muuttujat, jotka voivat vaikuttaa tutkittaviin asioihin (selitettävät 

muuttujat). Tässä tutkimuksessa selittäviä muuttujia ovat yksilölliset tekijät kuten esimer-

kiksi ikä, koulutustausta. Mikrotekijät ovat luonteeltaan yksilöllisiä, kuten esimerkiksi 

informaatiolukutaito, joten myös niitä tarkastellaan selittävinä muuttujina. Selitettäviä 

muuttujia makrotekijät esimerkiksi painetut ja elektroniset aineistot sekä niiden käytettä-

vyys ja saavutettavuus. Tutkimuksella selvitetään muun muassa yksilöllisten tekijöiden 

yhteyttä makrotekijöihin. 

 

Tämän tutkielman kyselylomake sisälsi strukturoituja monivalintakysymyksiä ja muuta-

mia avoimia kysymyksiä. Heikkilän (2014, 49–51) mukaan strukturoiduissa kysymyk-

sissä annetaan vastausvaihtoehtoja. Kun vaihtoehtoja on useita, ovat kysymykset moni-

valintakysymyksiä. Kysymykset voivat olla myös dikotomisia, jolloin vastausvaihtoeh-

toja on vain kaksi. Sekamuotoisissa kysymyksissä annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi 

on vaihtoehtona ”Muu mikä?”. (Heikkilä 2014, 49–51.) Mielipideväittämissä käytettiin 

muun muassa Heikkilän (2014) mainitsemaa asenneasteikkoa, Likertin asteikkoa (Heik-

kilä 2014, 51–52). Asteikko on järjestys- eli ordinaaliasteikko (Valli 2015, 36). 

 

Heikkilän (2014, 14–15) mukaan luotettava kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän 

laajaa aineistoa ja prosenttiosuuksien ja lukumääriin perustuvassa käsittelyssä otoksen 

olisi oltava myös perusjoukkoa edustava. Tässä tutkimuksessa valintaan käytettiin moni-

vaiheista ryväsotantaa. Vallin (2015, 27) mukaan monivaiheisuus tarkoittaa, että ensin 

suoritetaan ositetun otannan mukainen ositus ja sen jälkeen hyödynnetään ryväsotannan 

rakenteita. Otannassa perusjoukko jaetaan ryppäiksi, joista otos poimitaan ja jonka kaikki 

alkiot tutkitaan. Aloitusryhmät eli esimerkiksi samaan aikaan tietyssä tutkinto-ohjelmassa 

aloittaneet opiskelijat, muodostavat ryppään (Kananen 2014, 181). Tässä tutkimuksessa 

kohderyhmän muodostivat maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman samana vuonna 

aloittaneet päivä- ja monimuotototeutuksissa opiskelevat opiskelijat. Monimuoto-opiske-
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lijoiden sisäänotto on vain joka toinen vuosi. Kohderyhmiksi valikoituivat tämän perus-

teella vuosina 2014 ja 2016 aloittaneet opiskelijat. Ryväsotanta varmisti edustuksen mo-

lemmista toteutusryhmistä ja sen, että opiskelijat olivat samassa vaiheessa opintoja. Ope-

tus toteutetaan molemmille ryhmille samansisältöisenä.  

3.4 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyn avulla. Verkkokyselyn etuna on nopeus ei-

vätkä suuretkaan välimatkat rajoita aineiston keräämistä (Valli 2015, 47). Tiedonkeruun 

apuvälineenä käytettiin Webropol-sovellusta. Heikkilän (2014, 66) mukaan edustava otos 

edellyttää, että tieto kyselystä ja sen internetosoitteesta voidaan toimittaa valituksi tul-

leelle kohderyhmälle. Aineiston keruussa käytettiin hyväksi Oamkin sisäistä viestinlähe-

tin-palvelua, josta viestien saajat voi valita muun muassa opiskelijoiden ryhmätunnusten 

perusteella. Tunnuksen kolme ensimmäistä kirjainta kertovat tutkinto-ohjelman, seuraa-

vat numerot aloitusvuoden ja kirjaintunnus ajankohdan, milloin opinnot ovat alkaneet 

esimerkiksi S=syksy. Ryhmätunnuksen viimeinen merkki kertoo toteutusryhmän eli onko 

opiskelija monimuoto- vai päiväopiskelija. A tai M -pääte tarkoittavat monimuotoryhmää 

ja N tai P -pääte päiväryhmää. Kyselyn linkki lähetettiin julkisena linkkinä koulun säh-

köpostiosoitteisiin käyttäen hyväksi ryhmätunnuksia. Vain osa osoitteista kuului aktiivi-

sille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille. Taulukossa 4 on esitetty sähköpos-

tiosoitteiden lukumäärä, joihin kyselyn linkki lähetettiin sekä aktiivisten opiskelijoiden 

määrä. 

 

 

Taulukko 4. Kyselyn lähetysosoitteet ja aktiiviset vastaanottajat 

Ryhmätunnus  Sähköpostiosoitteita (lkm) Aktiiviset opiskelijat (lkm) 

MAA14SA    23   20 

MAA16SM    43   30 

MAA14SN    40   25 

MAA16SP    33   27 

Yhteensä   139  102 
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Kysely lähetettiin siis yhteensä 139 opiskelijan sähköpostiosoitteeseen, joista 102 opis-

kelijaa oli ilmoittautunut läsnäoleviksi. Kysely oli avoinna neljä viikkoa. Tänä aikana 

kyselystä lähetettiin samoihin osoitteisiin muistutusviesti ja kolme opettajaa muistutti op-

pituntiensa aikana opiskelijoita kyselystä. Yksi opettaja antoi MAA14SP -ryhmän vastata 

lähiopetustunnin aikana.  

3.5 Tutkimuslomake 

Heikkilän (2014, 45) mukaan ennen kyselylomakkeen suunnittelua on tutkimuksen ta-

voitteen oltava selvillä. Se edellyttää tutustumista kirjallisuuteen, käsitteiden määrittelyä, 

tutkimusongelma ja -asetelma pohtimista.  (Heikkilä 2014, 45.) Siirtyminen teoreettiselta 

tasolta empiiriselle tasolle (kyselylomake) tarkoittaa, että teoreettinen asia operationali-

soidaan eli muutetaan mitattavaan muotoon (Vilkka, 2015). On valittava taustamuuttujat 

eli selittävät muuttujat, joilla voi olla vaikutusta tutkittaviin asioihin eli selitettäviin muut-

tujiin. (Heikkilä 2014, 46)  

 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeella (Liite 1) yksilölliset tekijät ovat taustamuuttujia. 

Henkilötiedot muodostavat niistä osan esimerkiksi ikä, sukupuoli, opiskelijan vuosikurssi, 

opiskelumotivaatio, motivaatio kirjaston käyttäjänä ja opiskelumuoto. Lisäksi maantie-

teellistä etäisyyttä kuvaavana taustamuuttujana toimi opiskelijan asunnon etäisyys Kot-

kantien kampukselta. Aikapaineita selvitetään kysymällä opiskelijan työssäkäyntiä. Se-

littävinä muuttujina pyydetään opiskelijaa arvioimaan myös omia tietokoneen käyttötai-

toja ja tiedonhakutaitoja sekä opiskelumotivaatio ja motivoituneisuutta Oamkin kirjaston 

käyttäjänä. 

 

Teoreettisen tason tiedonhankintakäyttäytymiseen vaikuttavat muuttujat eli mikro- ja 

makrotekijät muutettiin vastaajille ymmärrettäviksi operationalisoimalla. Opinala ja 

opettajan tiedonhankintakäyttäytyminen -mikrotekijä sisältää opettajan ja opiskelijan vä-

lisen vuorovaikutuksen ja opettajan antaman opetuksen ja neuvonnan. Opettajan ja opis-

kelijan välistä vuorovaikutusta ja opetusta koskevat kysymykset sisältyivät kyselylomak-

keella kokonaisuuteen, jossa kysyttiin opiskelijoiden keskinäisestä tuesta sekä kirjaston 
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ohjaus- ja neuvontapalveluista. Makrotekijässä tutkimusympäristö huomioitiin kyselylo-

makkeen suunnittelussa kohdistamalla kysymykset esimerkiksi Oamkin kirjaston asiak-

kailleen hankkimaan aineistoon.  

 

Vallin (2005, 31) mukaan mittausmenetelmä määrää, millaisia tilastollisia menetelmiä 

käytetään. Kahden muuttujien yhteyksiä tarkasteltaessa on selvitettävä, millainen on se-

litettävän muuttujan mitta-asteikko (Valli 2005, 31). Asteikko on otettava huomioon, kun 

aineistoa kuvataan graafisesti eikä sitä voi jälkikäteen tarkentaa, vaikka analyysimenetel-

mät sitä vaatisivat (Nummenmaa ym. 2014, 19). Järjestys- eli ordinaaliasteikon muuttujat 

voidaan järjestää tai niihin voidaan vastata valitsemalla vaihtoehdoista esimerkiksi mie-

lipidekysymykset (Valli 2005, 36). Tutkimuksessani selvitän opiskelijoiden mielipiteitä 

sekä sitä, mitä aineistoja opiskelijat opintojaan varten käyttävät ja kuinka usein. Käytin 

tarkkaa mitta-asteikkoa selvittääkseni esimerkiksi lehtien säännöllistä seuraamista. Leh-

tien ilmestymistiheys vaihtelee. Vastaajien oli valittava eri palvelujen kohdalla joku as-

teikkojen 1-3 käyttötiheyttä ilmentävistä vaihtoehdoista: 

1) päivittäin, kerran viikossa, kerran kuukaudessa, muutaman kerran vuodessa, ker-

ran vuodessa, harvemmin kuin kerran vuodessa ja en koskaan, 

2) päivittäin 2-3 kertaa viikossa, kerran viikossa, kerran kuukaudessa, muutaman 

kerran vuodessa, kerran vuodessa, en koskaan ja en tunne palvelua,  

3) aina, erittäin usein, melko usein, joskus, melko harvoin, erittäin harvoin, en kos-

kaan, en osaa sanoa ja en tunne palvelua. 

Vastaavasti eri palvelujen arvioinnissa oli valittava joku asteikkojen 1-3 vaihtoehdoista: 

1) erittäin tärkeä, melko tärkeä, ei tärkeä eikä tarpeeton, ei kovin tärkeä, ei lainkaan 

tärkeä ja ei kantaa asiaan, 

2) täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, siltä väliltä (neutraali) jokseenkin samaa 

mieltä, täysin samaa mieltä ja ei kantaa asiaan,  

3) erittäin luotettava, luotettava, neutraali, epäluotettava, erittäin epäluotettava ja ei 

kantaa asiaan.  

  

Heikkilän (2014, 52) mukaan Ei samaa mieltä eikä eri mieltä -vaihtoehto voi olla vastaa-

jille liian houkutteleva ja suosittelee pakottamaan ottamaan kantaa suuntaan tai toiseen.  

Tässä tutkimuksessa vastaajille annettiin mahdollisuus olla ottamatta kantaa ja niiltä osin 
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tulokset tulkinnan varaisia: vastaajat ei olleet joko kiinnostuneita palveluista tai ei olleet 

käyttäneet niitä. Kirjaston tarjoamien palvelujen esittelyyn osallistuminen on kaikille tut-

kinto-ohjelman opiskelijoille pakollista ja siksi niiden pitäisi olla tuttuja. Tämän perus-

teella tulkitsen Ei kantaa asiaan -vastausten kertovan kiinnostuksen puutteesta. 

3.6 Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset aineistot ovat yleensä suuria ja sisällön kuvailemisessa tuotetaan erilaisia tun-

nuslukuja. Yksinkertaisimmillaan aineisto taulukoidaan, joissa ilmoitetaan yhteenlasket-

tuna luokiteltujen muuttujien lukumäärät eli frekvenssit. (Nummenmaa ym. 2014, 39.) 

Järjestysasteikon tasoisisille muuttujille keskiarvon käyttö voi tuottaa harhaisia tuloksia 

(Valli 2015, 36). Tässä tutkimuksessa otanta oli pieni, joka vaikuttaa osaltaan aineiston 

vähyyteen, joka puolestaan vaikutti käyttämiini tilastollisiin menetelmiin. Analysoinnissa 

hyödynsin Webropol-sovellusta, joka tuottaa aineistosta raportteja, joissa tulokset on il-

maistu lukumäärinä ja jakaumina.  

 

Tilastollisilla testeillä selvitettiin muuttujien välisiä yhteyksiä. Vallin (2015, 36) mukaan 

järjestysasteikon muuttujille tilastolliseksi merkitsevyystestaukseksi sopivat yleisesti ot-

taen kaikki ei-parametriset testit. Merkitsevyystestaukset osoittavat, millaisella varmuu-

della tiedot voidaan yleistää koskemaan perusjoukon jäseniä. Khiin neliö -testi voidaan 

tehdä, vaikka muuttujaan liittyvät tunnusluvut eivät ole laskettavia (Valli 2015, 103, 153). 

Alustavat testaukset tein SPSS-ohjelmistolla. Varsinaiset Khiin neliö -testit tein käyttä-

mällä niitä varten Excel-taulukkoon luotuja laskentakaavoja (Taanila, 2017). Khiin neliö 

-testin käyttö edellyttää, ettei yksikään odotettu frekvenssi saa olla pienempi kuin yksi ja 

20 % odotetuista frenkvensseistä ei saa olla pienempiä kuin viisi (Heikkilä 2014, 192-

201).  

 

Tilastollisia testejä varten käyttötiheyttä kartoittavat luokat oli havaintojen vähäisyyden 

ja hajaantumisen vuoksi yhdistettävä. Luokittelin jatkuvat muuttujat esimerkiksi iän kol-

meen luokkaan ja etäisyyden asunnolta Kotkantien kampukselle kahteen luokkaan. Ai-

neiston koko vaikutti myös siihen, että tarkastelin tuloksia lähinnä frekvensseinä ja pro-

sentteina kokonaisfrekvenssistä.  Vastaajien arvioimista motivaatiotasoista Oamkin kir-
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jaston käyttäjinä yhdistin lisäksi luokat ”en yhtään motivoitunut” ja ”en juurikaan moti-

voitunut”, mutta säilytin alkuperäisinä luokat ”jonkin verran motivoitunut” sekä ”hyvin 

motivoitunut”. ”Erittäin motivoitunut”-vastauksia ei ollut yhtään. Oamkin kirjaston pai-

netun aineiston lainaamista ja ammattilehtien käyttöä kartoittavien kysymysten kohdalla 

käytin Khiin-neliön testeissä kahta ajallista luokkaa: 1) vähintään kuin kerran kuukau-

dessa ja 2) muutaman kerran vuodessa tai en koskaan. Yhdistin myös mielipideluokkia 

testejä varten ja muodostin kaksi luokkaa: 1) täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä ja ei 

kantaa asiaan sekä 2) siltä väliltä (neutraali), jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa 

mieltä. Testejä varten oli yhdistettävä motivaatiotasojen arvioinnissa käytössä olleista 

luokkia. Tutkinto-ohjelman opiskelijoina vahvemmin motivoituneista yhdistin erittäin 

hyvin motivoituneet ja hyvin motivoituneet omaksi luokaksi sekä jonkin verran motivoi-

tuneet ja ei juurikaan motivoituneet yhdeksi luokaksi. Tilastollisissa merkitsevyystasoissa 

käytetään yleensä seuraavia rajoja: tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,05), tilastolli-

sesti merkitsevä (p=0,01) ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,001) (Valli 2015, 103, 

Heikkilä 2014, 184). Tässä työssä testien tulokset esitetään, jos merkitsevyys on tilastol-

lisesti erittäin merkitsevä eli p ≤ 0,001.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET  

4.1 Yksilölliset tekijät 

Kyselyyn vastasi 44 opiskelijaa eli 43,1 % aktiivisista opiskelijoista. Heistä 32 oli naisia 

ja 12 miehiä. Toteutusryhmän tunnuksina on päiväopiskelijoilla N tai P ja monimuoto-

ryhmillä A tai M. Vastanneista 20 oli päiväopiskelijoita, 21 monimuoto-opiskelijoita ja 

kolme vastaajista jätti ilmoittamatta viimeisen merkin, joka ilmaisee toteutusryhmän. 

Kun yksi avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittava opiskelija liitettiin 

MAA16SM-ryhmään, jakautui vastaajien määrä aloitusryhmän mukaan seuraavasti: 

MAA14SA 9 opiskelijaa, MAA16SM 12 opiskelijaa, MAA14SN 14 opiskelijaa ja 

MAA16SP 6 opiskelijaa. Vastaajista oli syksyllä 2014 aloittaneita 25 (56,8 %) ja 2016 

aloittaneita 19 (43,2 %). Kuviossa 4 on esitetty vastausten jakauma aloitusryhmittäin.  

 

 

Kuvio 4. Vastaajien jakautuminen aloitusryhmittäin. 

 

Vastaajista 20-26 -vuotiaita oli 56,8 % (n=25), 31-39 -vuotiaita 20,5 % (n=9) ja 40 vuotta 

tai sitä iäkkäämpiä 22,7 % (10). Vastaajista 77,3 %:n (n=34) välimatka asunnolta Kot-

kantien kampukselle oli 0–50 kilometriä.  Kaikki päiväopiskelijat asuivat tällä etäisyy-

dellä. Vastaajista 22,7 %:lla (n=10) asunto sijaitsi 51–600 kilometrin päässä.  

 

Taulukossa 5 kuvataan vastaajien jakautuminen aikaisemman koulutuksen perusteella. 

Muu-kohtaan vastaaja ilmoitti suorittaneensa sekä lukion että ammattikoulun. 

9 (20,5 %)

14 (31,8 %)12 (27,3 %)

6 (13,6 %)

3(6,8 %)

MAA14SA MAA14SN MAA16SM MAA16SP Puuttuva arvo
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Taulukko 5. Vastaajien koulutus 

Koulutus     n (%) 

Peruskoulu tai kansakoulu / keskikoulu   
1 (2,3)  

Ylioppilastutkinto   
15 (34,1) 

Ammatillinen tutkinto 
  

12 (27,3) 

Opistotason tutkinto   
5 (11,4) 

Alempi korkeakoulututkinto   
6 (13,6) 

Ylempi korkeakoulututkinto   
4 (9,1) 

Muu, mikä 
  

1 (2,3) 

Yhteensä     44 (100,0) 
 

 

Vastaajista n. 75 % (n=33) kävi opiskelun ohessa töissä kokopäiväisesti ja 27,3 % osa-

aikaisesti. Taulukosta 6 ilmenee vastaajien jakautuminen työssäkäyntitietojen perusteella. 

 

 

Taulukko 6. Vastaajien työssäkäynti 

 

     
n (%) 

En käy töissä 
  

10 (22,7) 

Maatalousyrittäjä   
4 (9,1) 

Muu yrittäjä   
1(2,3) 

Työskentelen vanhempieni tilalla   
8 (18,2) 

Kokoaikaisena toisen työnantajan palveluksessa 
 

6 (13,6) 

Osa-aikaisena toisen työnantajan palveluksessa  12 (27,3) 

Muu, mikä   
3 (6,8) 

Yhteensä     44 (100,0) 

  

 

Muu-kohtaan vastanneista yksi vastaaja ilmoitti työskentelevänsä aina kuin mahdollista 

ja yksi puolestaan olevansa sesonkityöntekijänä puutarhalla. Kaikki osa-aikatyötä tekevät 



37 

 

 

 

eivät vastanneet avoimeen kysymykseen, eivätkä siis ilmoittaneet keskimääräistä viikko-

tuntimäärää. Ne, jotka vastasivat, ilmoittivat työskentelevänsä osa-aikaisesti 3-40 tuntia 

viikossa. Yksi vastaaja ilmoitti olevansa äitiyslomalla.   

 

Vastaajista 52,3 % (n=23) arvioi tietokoneen käyttötaitonsa olevansa pätevän suoriutujan 

tasolla. Kukaan vastaajista ei pitänyt tiedonhakutaitojaan asiantuntijatasoisina. Ammatti-

laisen tasoiseksi arvioi taitonsa 11,4 % (n=5), päteväksi suoriutujaksi 38,6 % (n=17), 

edistyneeksi aloittelijaksi 36,4 % (n=16) ja aloittelijaksi 13,6 % (n=6) vastaajista. Taulu-

kossa 7 on esitetty vastausten jakaumat.  

 

 

Taulukko 7. Vastaajien arviot omista tietokoneen käyttö- ja tiedonhakutaidoistaan. 

    n (%)       

  
Aloittelija 

Edistynyt 
aloittelija 

Pätevä suo-
riutuja 

Ammatti-
lainen  

Asiantuntija 

Tietokoneen käyttötaidot 2 (4,6) 6 (13,6) 23 (52,3) 8 (18,2) 5 (11,4) 

Tiedonhakutaidot 6 (13,6) 16 (36,4) 17 (38,6) 5 (11,4) 0 (0) 

 

 

Kukaan vastaajista ei tuntenut itseään erittäin motivoituneeksi Oamkin kirjaston käyttä-

jäksi. Jonkin verran motivoituneita oli 43,1 % (n=19) ja hyvin motivoituneita 20,5 % 

(n=9) vastaajista. Opiskelijat arvoivat myös omaa motivaatiotaan tutkinto-ohjelman opis-

kelijana. Erittäin motivoituneiksi vastaajista tunsi itsensä 20,5 % (n=9) ja hyvin motivoi-

tuneiksi 61,4 % (n=27). Vastauksien jakaumat esitetty taulukossa 8.  

 

 

Taulukko 8. Motivoituneisuus kirjaston käyttäjänä ja tutkinto-ohjelman opiskelijana 

    n (%)       

  

Ei yhtään 
motivoitu-
nut 

Ei juuri-
kaan moti-
voitunut 

Jonkin ver-
ran moti-
voitunut 

Hyvin mo-
tivoitunut  

Erittäin mo-
tivoitunut 

Motivaatio kirjaston käyttäjänä 4 (9,1) 12 (27,3) 19 (43,1) 9 (20,5) 0 (0) 

Motivaatio opiskelijana 0 (0) 2 (4,5) 6 (13,6) 27 (61,4) 9 (20,5) 
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4.2 Makrotekijät 

4.2.1 Painetut ja elektroniset aineistot ja niiden käyttö 

Vastaajista 38,6 % (n=17) ilmoitti ostaneensa opintojaan varten painettuja kirjoja. Oam-

kin kirjaston omista kokoelmista painettuja kirjoja oli lainannut 79,5 % (n=35) vastaajista. 

Vastaajista 40,9 % (n=18) ilmoitti lainanneensa kerran kuukaudessa tai useammin ja yhtä 

usein lainasi tai luki painettuja ammattilehtiä 22,7 % (n=10) vastaajista. Merkittävä määrä 

vastaajista 43,2 % (n=19) ei ollut koskaan lainannut tai lukenut kirjaston ammattilehtiä. 

Lisäksi opiskelijat voivat Oamkin kirjaston palveluna lainata aineistoa yhteistyökirjas-

toista. Vastaajista 59,1 % (n=26) oli tilannut lainoja yhteistyökirjastoista. Vastausten ja-

kaumat on esitetty taulukossa 9. 

 

 

Taulukko 9. Kirjaston painettujen kirjojen ja ammattilehtien lainaaminen ja lukeminen. 

    n (%)    

  
Päivittäin Kerran 

viikossa 
Kerran 
kk:ssa 

Muuta-
man ker-
ran v:ssa 

Kerran 
v:ssa 

Harvem-
min kuin 

kerran 
v:ssa 

En kos-
kaan  

Painetut kirjat 0 (0) 3 (6,8) 15 (34,1) 10 (22,7) 2 (4,6) 5(11,4) 9 (20,5) 

Painetut am-

mattilehdet  
1 (2,3) 1 (2,3) 8 (18,2) 9 (20,5) 3 (6,8) 3 (6,8) 

 
19 (43,2) 

 
Lainaus yh-

teistyökirjas-

toista 

0 (0) 1 (2,3) 1 (2,3) 8 (18,2) 5 (11,4) 11 (25,0) 18 (40,9) 

 

 

Lähimmän korkeakoulukirjaston lainauspalveluja ei ollut koskaan käyttänyt 70,5 % 

(n=31) vastaajista ja 18,2 % (n=8) oli käyttänyt niitä harvemmin kuin kerran vuodessa. 

Myös lehtien lainaus tai lukeminen korkeakoulukirjastoissa on vähäistä. Vastaajista 

59,1 % (n=26) ei ollut koskaan lainannut ammattilehtiä sieltä, 20,5 % (n=8) oli lainannut 

niitä harvemmin kuin kerran vuodessa ja 11,4 % (n=5) kerran vuodessa. 
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Lähimmän kunnan kirjastosta lainasi opintoja varten aineistoa vähintään kerran kuukau-

dessa 34,1% (n=15) vastaajista. Yli puolet vastanneista, 54,5 % (n=24), ei lukenut tai 

lainannut koskaan ammattilehtiä lähimmän kunnan kirjastossa.  Avointen vastausten pe-

rusteella luettiin lehtiä myös muualla, kotona, jossa lehtiä luki vähintään kerran kuukau-

dessa 34,1 % (n=15) vastaajista. Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 10. 

 

 

Taulukko 10. Painettujen kirjojen ja lehtien käyttö kunnankirjastossa sekä lehtien luke-

minen muualla.  

    n (%)    

  

Päivittäin 
Kerran 

viikossa 
Kerran 
kk:ssa 

Muuta-
man ker-
ran v:ssa 

Kerran 
v:ssa 

Harvem-
min kuin 

kerran 
v:ssa 

En kos-
kaan  

Kirjojen lai-

naus kunnan-

kirjastosta 

0 (0) 4 (9,1) 11 (25,0) 11 (25,0) 2 (4,5) 6 (13,7) 10 (22,7) 

Lehtien käyttö 

kunnankirjas-

tosta  

0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 5 (11,4) 5 (11,4) 9 (20,5) 24 (54,5) 

Lehtien luke-

minen muualla 
6 (13,6) 8 (18,2) 1 (2,3) 4 (9,1) 1 (2,3) 3 (6,8) 21 (47,7) 

 

 

Vastaajista 54,6 % (n=24) oli tilannut itse tai heidän talouteensa tuli Maaseudun Tulevai-

suus (MT) -sanomalehti. Vastanneista 45,5 % (n=20) ilmoitti tilanneensa ammattilehtiä 

joko itse tai niitä oli tilannut joku muu heidän taloudestaan. Vastaajat nimesivät tilatuiksi 

lehdiksi seuraavat: KM Käytännön maamies (n=7) Koneviesti (n=4) ja (Maatilan) Pel-

lervo (n=4). sekä Puutarha Sanomat (n=3). Kaksi kertaa mainittiin seuraavat lehdet: Kar-

toffel, Kuuma peruna, Lammas ja vuohi, Maito ja me, Nauta, Potato Review ja Tuottava 

peruna. Vastaajat mainitsivat lisäksi tilattuina lehtinä seuraavat: Aarre, Agrologi, Atrian 

jäsenlehti, Faba/Vg, Hippos, Karjaviesti, Kehittyvä elintarvike, KM Vet, Leipä leveäm-

mäksi, Luomu, Luva, Maatilan Pirkka, Mehiläinen, Metsälehti, Potato magazine ja Ura-

kointi-uutiset.     
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Kirjaston hankkimat verkkolehtipalvelut ovat etäkäyttöisiä lukuun ottamatta ePress-sa-

nomalehtipalvelua. Käytetyin verkkolehdistä oli Maaseudun Tulevaisuus -näköislehti, 

joka ilmestyy kolme kertaa viikossa. Sitä käytti joko muutaman kerran vuodessa tai use-

ammin 40,8 % (n=18) vastaajista. Nimetyistä kotimaisista verkkolehdistä huonoiten tun-

nettu ja vähiten käytetty vastaajien keskuudessa oli Kasvinsuojeluseuran julkaisema Kas-

vinsuojelulehti, josta ilmestyy neljä numeroa vuodessa. Merkittävä osa vastaajista eivät 

koskaan käyttäneet elektronisia lehtipalveluja eivätkä tunteneet niitä. Taulukossa 11 ku-

vataan vastausten jakautuminen. 

 

 

Taulukko 11. Verkkolehtien käytön tiheys. 

    n (%)    

  

2-3 krt/ 
vk  

Kerran 
viikossa 

Kerran 
kk:ssa 

Muuta-
man ker-
ran v:ssa 

Kerran 
v:ssa 

En kos-
kaan 

En tunne 
palvelua  

MT-näköislehti 2 (4,5) 1 (2,3) 2 (4,5) 13 (29,5) 3 (6,8) 15 (34,1) 8 (18,2) 

Kasvinsuojelu  0 (0) 0 (0) 2 (4,5) 4 (9,1) 4 (9,1) 17 (38,6) 17 (38,6) 

Koneviesti 0 (0) 1 (2,3) 3 (6,8) 5 (11,3) 4 (9,1) 20 (45,5) 11 (25,0) 

ePress 1 (2,3) 1 (2,3) 3 (6,8) 3 (6,8) 1 (2,3) 20 (45,5) 15 (34,1) 

Talentum ja 

Kauppalehti 
0 (0) 1 (2,3) 2 (4,5) 2 (4,5) 2 (4,5) 22 (50,0) 15 (34,1) 

 

 

Oamkin kirjaston tarjoamista elektronisista palveluista opiskelijat käyttivät useimmin El-

libs-palvelun lainattavia verkkokirjoja, joissa on useita tutkinto-ohjelman kurssikirjoja. 

Vastanneista 59,1% (n=26) lainasi kirjoja vähintään muutaman kerran vuodessa ja vain 

viisi vastaajaa (11,4 %) ei tuntenut palvelua. Merkittävä osa vastaajista ei koskaan käyt-

tänyt tai tuntenut Alma Talent -palvelua, joka sisältää suomen kielisiä liiketalouden kir-

joja, kansainvälistä Ebook Central-palvelua, joka sisältää tuhansia englanninkielisiä te-

oksia tai Ebsco, Elsevier ja ProQuest kokotekstitietokantoja. Taulukossa 12 on esitetty 

vastausten jakaumat. 
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Taulukko 12. Verkkokirjapalvelujen käyttö. 

    n (%)    

  

2-3 krt/ 

vk  

Kerran 

viikossa 

Kerran 

kk:ssa 

Muuta-

man ker-

ran v:ssa 

Kerran 

v:ssa 

En kos-

kaan 

En tunne 

palvelua  

Ellibs 0 (0) 1 (2,3) 8 (18,2) 17 (38,6) 6 (13,6) 7 (15,9) 5 (11,4) 

Alma Talent 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 2 (4,6) 1 (2,3) 17 (38,6) 23 (52,3) 

Ebook Central 0 (0) 0 (0) 2 (4,5) 2 (4,5) 4 (9,1) 13 (29,6) 23 (52,3) 

Ebsco, Elsevier, 

ProQuest 
0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 4 (9,1) 5 (11,4) 13(29,6) 21 (47,6) 

 

 

Aleksi-artikkeliviitetietokantaan sisältyvät esimerkiksi hevosalan ammattilehtien viitetie-

dot, joita ei löydy ilmaispalvelu Artosta. Aleksia käytti vastaajista 36,4 % (n=16) muuta-

man kerran vuodessa tai useammin. Elektran aineisto on haettavissa Artosta, mutta etä-

käyttö ja pääsy artikkelien kokoteksteihin on mahdollista vain palvelun omasta käyttöliit-

tymästä. Elektra-palvelu sisältää korkeatasoisten lehtien, esimerkiksi Metsätieteen Aika-

kauskirja ja Agricultural and Food Science, artikkeleita. Elektraa ei tuntenut 40,9 % (=18) 

eikä sitä ollut koskaan käyttänyt 36,4 % (n=16) vastanneista. MOT-sanakirjastoa käytti 

vastaajista 45,5 % (n=20) muutaman kerran vuodessa tai useammin. Palvelua ei tuntenut 

25 % (n=11) vastaajista. Vastausten jakautumien on esitetty taulukossa 13. 

 

 

Taulukko 13. Aleksin, Elektran ja MOT-sanakirjaston käyttö 

 
 

  n (%)     

  

 
Päivittäin 

2-3 krt/ 
vk  

Kerran 
viikossa 

Kerran 
kk:ssa 

Muuta-
man ker-
ran v:ssa 

Kerran 
v:ssa 

En kos-
kaan 

En tunne 
palvelua  

Aleksi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3(6,2) 13 (29,5) 10 (22,7) 10 (22,7) 8 (18,2) 

Elektra 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 3 (6,8) 6 (13,6) 16 (36,4) 18 (40,9) 

MOT 1 (2,3) 0 (0) 0 (0) 6 (13,6) 13 (29,5) 7 (15,9) 6 (13,6) 11 (25,0) 
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Vapaasti verkossa käytettävistä palveluista Google oli tunnetuin ja käytetyin. Kaikki vas-

taajat tunsivat palvelun ja 90,9 % (n=40) käytti sitä joko aina tai erittäin usein. Tieteellisen 

tiedon hakupalvelua, Google Scholaria, ei tuntenut 22,7 % (n=10) vastaajista. Erilliseen 

avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin pääasiallista tiedonlähdettä, 26 vastaajasta mai-

nitsi 12 Googlen ja yhdeksän internetin. Kuviossa 5 on esitetty vastausten jakautuminen. 

 

 

Kuvio 5. Googlen ja Google Scholarin käyttö. 

 

Agricultural and Food Science (AFS) -lehti julkaisee alkuperäisiä tutkimusraportteja 

maatalousekonomian ja -teknologian sekä kotieläin-, ympäristö-, puutarha- ja kasvi- ja 

maaperätieteen aihealueilta englanninkielellä. Artikkelit ovat joko tieteellisiä tai sovelta-

van tieteen tutkimuksia ja niiden näkökulmana on pohjoisuus. Palvelu oli tuntematon 

27,3 %:lle (n=12) vastaajista, eikä 25 % (n=11) käyttänyt sitä koskaan. Luonnonvarakes-

kus (Luke) on maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman opinalalle keskeinen tutkimuslai-

tos. Keskuksen asiantuntijat julkaisevat suomen ja englannin kielillä sekä tieteellisen että 

sovelletun tutkimuksen raportteja ja artikkeleita. Muutama raportti on nimetty tutkinto-

ohjelman kurssikirjaksi. Julkaisujen tiedot ja myös verkkojulkaisut ovat haettavissa kes-

kuksen avoimesta julkaisuarkistosta ”Jukurista”. Vastaajista 36,4 % (n=16) käytti palve-

lua vähintään melko usein. Palvelu tunnetaan hyvin kuten myös Arto-artikkeliviitetieto-

kanta, jota käytetään kuitenkin harvemmin. Vastausten jakautuminen on esitetty taulu-

kossa 14. 
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erittäin usein

melko usein
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melko harvoin

erittäin harvoin
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Taulukko 14. AFS:n, Jukurin ja Arto-artikkeliviitetietokannan käyttö. 

 
    

n (%) 
    

  
 

Erittäin 
usein 

 
Melko 
usein 

 
Joskus 

 
Melko 
harvoin 

 
Erittäin 
harvoin 

 
En kos-

kaan  

 
En osaa 
sanoa 

 
En tunne 
palvelua 

AFS 0 (0) 0 (0) 2 (4,6) 6 (13,6) 4 (9,1) 11 (25,0) 1 (2,3) 12 (27,3) 

Jukuri 6 (13,6) 10 (22,7) 9 (20,5) 8 (18,2) 6 (13,6) 2 (4,6) 1 (2,3) 2 (4,6) 

Arto 3 (6,8)  5 (11,4) 11 (25) 7 (15,9) 9 (20,5) 5 (11,4) 3 (6,8) 1 (2,3) 

 

 

Oamkin kirjaston järjestelmää vastaajat käyttivät, esimerkiksi uusiakseen lainoja tai et-

siäkseen kirjoja, vain hiukan useammin kuin lähimmän kunnan tai korkeakoulukirjaston 

järjestelmiä. Taulukossa 15 on esitetty vastausten jakaumat. 

 

 

Taulukko 15. Eri kirjastojen järjestelmien käyttö esimerkiksi uusiminen ja tiedonhaku.  

  
     

n (%) 
    

  

 
Aina 

 
Erittäin 
usein 

 
Melko 
usein 

 
Joskus 

 
Melko 
harvoin 

 
Erittäin 
harvoin 

 
En kos-

kaan  

 
En osaa 
sanoa 

 
En 

tunne 
palve-

lua 

Leevi 4 (9,1) 5(11,4) 7(15,9) 11(25) 4 (9,1) 5(11,4) 4 (9,1) 3 (6,8) 1 (2,3) 

Kunnan tai 
korkeakou-
lun kirjasto 

3 (6,8) 4 (9,1) 6(13,6) 
10 

(22,7) 
4 (9,1) 5 (11,4) 8 (18,2) 3 (6,8) 1 (2,3) 

 

 

Avoimeen kysymykseen vastaajien pääasiallisesta tiedonlähteestä keräsi kirjasto joko 

Oamkin tai kunnan kirjasto tai pelkkä kirjasto yhteensä kahdeksan mainintaa ja painetut 

kirjat kolme mainintaa. Lisäksi tässä yhteydessä mainittiin kaksi kertaa opettajan jakama 

luentomateriaali. Vastaajat mainitsivat käyttävänsä myös muita vapaasti verkossa olevia 

palveluja, kuten Heldaa, yritysten Facebook-sivuja, Agronettia ja Farmittia. 
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Uutissyötteiden (RSS) seuranta ei ollut vastaajille totuttu tapa. Vastaajista vain 9,1 % 

(n=10) seurasi tilaamiaan uutissyötteitä erittäin usein ja 43,2 % (n=19) ei ole koskaan 

tilannut itse tai käyttänyt hyväksi Luonnonvara-alan oppaan sivuille koottuja syötteitä.  

4.2.2 Painettujen ja elektronisten palvelujen käytettävyys ja saavutettavuus 

 

Vastaajista 45,5 % (n=20) oli sitä mieltä, että aineiston löytäminen Oamkin kirjastojär-

jestelmästä on helppoa tai oli jokseenkin samaa mieltä. Järjestelmän helppokäyttöisyy-

destä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 61,4 % (n=27). Vastaajista 43,2 % (n=19) sai 

mielestään painetun aineiston riittävän nopeasti käyttöönsä tai oli jokseenkin samaa 

mieltä. Seuraavassa taulukossa 16 on vastausten jakautuminen. 

 

 

Taulukko 16. Oamkin kirjaston painetun aineiston löytyvyys ja saavutettavuus sekä jär-

jestelmän helppo käyttöisyys. 

      n (%)       

  

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä vä-
liltä  

Jokseenkin 
samaa 
mieltä  

Täysin sa-
maa 

mieltä  

Ei kantaa 
asiaan  

Löydän helposti aineistoa 
kirjaston painetusta koko-
elmasta 
 

1 (2,3) 3 (6,8) 9 (20,5) 12 (27,3) 8 (18,2) 11 (25) 

Kirjastojärjestelmää on 
helppo käyttää 
 

0 (0) 4 (9,1) 9 (20,5) 20 (45,5) 7 (15,9) 4 (9,1) 

Kirjaston painetusta ko-
koelmasta saan aineiston 
riittävän nopeasti käyt-
tööni 

1 (2,3) 1 (2,3) 10 (22,7) 12 (27,3) 7 (15,9) 13 (29,6) 

 

 

Oamkin kirjaston tarjoamien e-aineistojen löytyvyys, käytettävyys ja saavutettavuus oli 

osa tutkimusta. Vastaajista 11,7 % (n=5) oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä, että löysivät helposti elektronisista aineistoista. Vastaajista 27,3 % (n=12) oli jok-

seenkin samaa mieltä ja 13,6 % (n=6) täysin samaa mieltä, että Ellibs-palvelun lainattavia 
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verkkokirjoja on helppo käyttää. Aineiston saamisessa riittävän nopeasti käyttöön jakau-

tuivat vastaukset tasaisesti neutraalin vaihtoehdon valinneiden ja täysin samaa mieltä ole-

vien välillä. Merkittävä määrä vastaajista ei ottanut asiaan lainkaan kantaa. Taulukossa 

17 on kuvattu vastausten jakautumien e-aineistojen arvioinnista.  

 

 

Taulukko 17. Löydettävyys Oamkin kirjaston hankkimien e-aineistot, niiden käytettä-

vyys ja saavutettavuus. 

       n (%)       

  

Täysin eri 
mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Siltä vä-
liltä  

Jokseen-
kin samaa 

mieltä  

Täysin sa-
maa 

mieltä  

Ei kantaa 
asiaan  

Löydän helposti aineistoa 
elektronisista aineistoista 3 (6,8) 5 (11,4) 14 (31,8) 5 (11,4) 5 (11,4) 12 (27,3) 

Ellibs-palvelun lainattavia 
verkkokirjoja on helppo 
käyttää 

2 (4,5) 3 (6,8) 10 (22,7) 12 (27,3) 6 (13,6) 11 (25) 

Elektronisista aineistoja 
(Elektra, Ebsco, Ebrary 
jne.) on helppo käyttää 

2 (4,5) 3 (6,8) 10 (22,7) 7 (15,9) 2 (4,6) 20 (45,5) 

Elektronisista palveluista 
saan aineiston riittävän 
nopeasti käyttööni 

0 (0) 2 (4,6) 9 (20,5) 9 (20,5) 9 (20,5) 15 (34,1) 

 

 

Internetin aineistoista opiskelijat kokivat löytävänsä helposti aineistoa. Vastaajista 

72,7 % (n=32) oli vähintään jokseenkin samaa mieltä tai täysin, että internetistä löytää 

helposti tarvitsemansa. Käytön helppoudesta 75 % (n=33) vastaajista oli täysin samaa 

mieltä ja 50 % (n=22) vastaajista koki, että saavat aineiston sieltä riittävän nopeasti käyt-

töönsä. Taulukossa 18 on esitetty vastausten jakautuminen. 
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Taulukko 18. Aineiston löytyvyys Internetistä, Googlen käytettävyys ja saavutettavuus. 

      n (%)       

  

Täysin 
eri mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Siltä vä-
liltä  

Jokseen-
kin sa-
maa 
mieltä  

Täysin 
samaa 
mieltä  

Ei kantaa 
asiaan  

Löydän helposti opinnoissa ai-
neistoa internetistä 
 

3 (6,8) 3 (6,8) 6 (13,6) 19 (43,2) 13 (29,5) 0 (0) 

Googlea on helppo käyttää 
 

1 (2,3) 1 (2,3) 1 (2,3) 7 (15,9) 33 (75) 1 (2,3) 

Internetistä saan aineiston riit-
tävän nopeasti käyttööni 

1 (2,3) 0 (0) 6 (13,6) 11 (25) 22 (50) 4 (9,1) 

 

 

4.2.3 Tiedonhakuoppaan käyttö, käytettävyys ja aineiston saavutettavuus 

Luonnonvara-alan tiedonhakuopas sisältää alalle ja opintojaksoille keskeisiä tiedonläh-

teitä. Vastaajista 36,4 % (n=16) käytti opasta kerran kuukaudessa tai useammin ja 29,6 % 

(n=13) muutaman kerran vuodessa. Vastaajista 15,9 % (n=7) ei käyttänyt opasta lainkaan 

eikä 9,1 %:a (n=4) tuntenut palvelua. Kuviossa 6 on esitetty vastausten jakautuminen. 

 

Kuvio 6. Luonnonvara-alan oppaan käyttö. 

 

Vastaajista 18,2 % (n=8) oli täysin samaa mieltä, että luonnonvara-alan tiedonhakuop-

paasta on helppo löytää tarvitsemaansa aineistoa ja 20,5 % (n=9) oli jokseenkin samaa 

1

0

15 (34,1 %)

13 (29,6 %)

4 (9,1 %)

7 (15,9 %)

4

2-3 kertaa viikossa kerran viikossa kerran kuukaudessa

muutaman kerran vuodessa kerran vuodessa en koskaan

en tunne palvelua
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mieltä. Tähänkään väittämään ei 22,7 % (n=10) vastaajista ollut kantaa, kuten ei oppaan 

helppokäyttöisyyteen eikä saavutettavuuteen 29,6 % (n=13).  Kuitenkin oppaan avulla 

15,9 % (n=7) vastaajista koki saavansa tiedonlähteet riittävän nopeasti käyttöönsä ja 

20,5 % (n=9) oli jokseenkin samaa mieltä. Taulukossa 19 on esitetty vastausten jakautu-

minen. 

 

 

Taulukko 19. Löydettävyys tiedonhakuoppaassa, käytettävyys sekä saavutettavuus. 

      n (%)       

  

Täysin eri 
mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Siltä vä-
liltä  

Jokseen-
kin samaa 

mieltä  

Täysin sa-
maa 

mieltä  

Ei kantaa 
asiaan  

Löydän helposti opin-
noissa tarvitsemani aineis-
ton tiedonhakuoppaasta 
 

3 (6,8) 6 (13,6) 8 (18,2) 9 (20,5) 8 (18,2) 10 (22,7) 

Tiedonhakuopasta on 
helppo käyttää 
 

2 (4,6) 2 (4,6) 14 (31,8) 8 (18,2) 8 (18,2) 10 (22,7) 

Tiedonhakuoppaassa on 
paljon lähteitä, jotka saan 
riittävän nopeasti käyt-
tööni 

1 (2,3) 4 (9,1) 10 (22,7) 9 (20,5) 7 (15,9) 13 (29,6) 

 

 

Vastaajista 22,7 % (n=10) piti tiedonhakuoppaaseen sisältyviä tiedonlähteitä erittäin luo-

tettavina ja 52,3 % (n=23) luotettavina. Viidennes (20,5 % n=9) ei tuntenut palvelua.  

4.3 Mikrotekijät  

4.3.1 Tuki ja vuorovaikutus, opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen sekä kirjaston oh-

jaus- ja neuvontapalvelut 

Vastaajista 56,8% (n=25) kysyi neuvoa tutulta opiskelijalta melko usein tai usein etsies-

sään tietoa opintojaan varten.  Myös ryhmän rooli oli merkittävä. Vastaajista 50 % (n=22) 

keskusteli ryhmässä vähintään melko usein tiedonhankinnasta. Kollegoiden ja tuttavien 

puoleen kääntyi vähintään melko usein 43,2 % (n=19). Opettajalta kysyi neuvoa melko 
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usein tai useammin 43,2 % (n=19) vastaajista. Kirjaston henkilökunnan henkilökunnalta 

kysyttiin muihin verrattuna harvemmin eikä 27,3 % (n=12) vastaajista kysynyt neuvoa 

koskaan. Taulukossa 20 vastausten jakautuminen. 

 

 

Taulukko 20. Tuen ja vuorovaikutuksen ajallinen tiheys ja antaja. 

 
   n (%)    

  
Aina              Erittäin 

usein 
Melko 
usein 

Joskus Melko 
harvoin 

Erittäin 
harvoin 

En kos-
kaan  

Tuttu opiskelija 3 (6,8) 12 (27,3) 10 (22,7) 11 (25) 2 (4,5) 3 (6,8) 3 (6,8) 

Kirjaston henkilö-

kunta 
0 (0) 5 (11,4) 4 (9,1) 7 (15,9) 11 (25) 5 (11,4) 12 (27,3) 

Opettaja 0 (0) 3 (6,8) 16 (36,4) 10 (22,7) 5 (11,4) 6 (13,6) 4 (9,1) 

Kollega tai tuttava 1 (2,3) 7 (15,9) 11 (25) 8 (18,2) 8 (18,2) 6 (13,6) 3 (6,8) 

Ryhmä 2 (4,5) 4 (9,1) 16 (36,4) 10 (22,7) 7 (15,9) 3 (6,8) 2 (4,5) 

 

 

Tulosten mukaan opettajien antamat neuvot olivat opiskelijoille tärkeimmällä sijalla, kun 

kysyttiin, millainen tuki on heille tiedonlähteiden käytössä tärkeää. Vastaajista 36,4 % 

(n=16) piti opettajien antamia neuvoja tiedonlähteistä erittäin tärkeinä ja 40,9 % (n=18) 

melko tärkeinä. Opettajien antamia neuvoja erilaisista hakutekniikoista piti vastaajista 

22,7 % (n=10) erittäin tärkeinä ja melko tärkeinä 43,2 % (n=19). Taulukossa 21 on esi-

tetty vastausten jakautuminen. 

 

Taulukko 21. Opettajien antaman tuen tärkeys 

      n (%)       

  

Erittäin 
tärkeä 

Melko tär-
keä 

Ei tärkeä 
eikä tar-
peeton  

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lain-
kaan tär-

keä 

Ei kantaa 
asiaan 

Opettajien antamat 
neuvot tiedonlähteistä 

16 (36,4) 18 (40,9) 4 (9,1) 3 (6,8) 2 (4,5) 1 (2,3) 

Opettajien antamat 
neuvot tiedonhaun 
tekniikoista 

10 (22,7) 19 (43,2) 5 (11,4) 6 (13,6) 2 (4,5) 2 (4,5) 
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Kirjaston henkilökunnan kirjastossa kasvokkain antamaa neuvontaa piti erittäin tai melko 

tärkeänä 36,4 % (n=16) vastaajista. Kirjaston ohjausta oppimistehtävien tiedonhankin-

nassa piti erittäin tai melko tärkeänä 31,8 % (n=14) vastaajista, mutta 47,8 % (n=21) opis-

kelijoista ei pitänyt ohjausta lainkaan tärkeänä tai ei ollut kantaa asiaan. Kirjaston anta-

maa ohjausta hakutekniikoissa piti erittäin tai melko tärkeänä 27,3 % (n=12) vastaajista. 

Taulukossa 22 on esitetty vastausten jakautuminen erilaisten palvelujen kohdalla. 

 

 

Taulukko 22. Kirjaston henkilökunnan antaman tuen tärkeys. 

      n (%)       

  

Erittäin 
tärkeä 

Melko tär-
keä 

Ei tärkeä 
eikä tar-
peeton  

Ei kovin 
tärkeä 

Ei lain-
kaan tär-

keä 

Ei kantaa 
asiaan 

Kasvokkain annettu 
neuvonta kirjastossa 

5 (11,4) 11 (25) 9 (20,5) 8 (18,2) 4 (9,1) 7 (15,9) 

Ohjaus oppimistehtä-
vien tiedonhankin-
nassa 

2 (4,5) 12 (27,3) 6 (13,6) 3 (6,8) 8 (18,2) 13 (29,6) 

Ohjaus erilaisten ha-
kutekniikoiden ja tie-
tokantojen käytössä 

1 (2,3) 11 (25) 11 (25) 5 (11,4) 4 (9,1) 12 (27,3) 

 

 

Räätälöityä, verkkoyhteydellä opiskelijalle henkilökohtaisesti sovittua neuvontaa ja kir-

jaston chat-palvelua piti melko tärkeänä vain 9,1 % (n=4) vastaajaa. Kirjaston tuottamat 

opasvideot on tehty itsenäisen opiskelun tueksi ja niissä neuvotaan kirjastopalvelujen 

käytössä. Opasvideoita piti erittäin tai melko tärkeänä 20,5 % (n=9) vastaajista. Näihin-

kään kirjaston palveluja koskeviin kysymyksiin ei merkittävällä osalla vastaajista ollut 

kantaa. Taulukossa 23 on esitetty vastausten jakautuminen. 
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Taulukko 23. Kirjaston tuottamien verkkopalvelujen merkitys. 

      n (%)       

  
Erittäin tär-

keä 
Melko tär-

keä 

Ei tärkeä 
eikä tarpee-

ton  

Ei kovin tär-
keä 

Ei lainkaan 
tärkeä 

Ei kantaa 
asiaan 

Chat 0 (0) 4 (9,1) 8 (18,2) 11 (25) 7 (15,9) 14 (31,8) 

Ac-yhteys 0 (0) 4 (9,1) 10 (22,7) 6 (13,6) 11 (25) 13 (29,5) 

Opasvi-

deot 
1 (2,3) 8 (18,2) 8 (18,2) 6 (13,6) 8 (18,2) 13 (29,6) 

 

 

Avoimella kysymyksellä pyydettiin toiveita tiedonhankinnan ohjaukselle ja tuelle. Kysy-

mykseen vastasi kymmenen opiskelijaa. Yksittäisissä vastauksissa todettiin, että luon-

nonvara-alan tiedonhakuoppaasta löytyy kaikki tarvittava ja, että toteutettu tiedonhaku-

kurssi oli riittävä. Samoin yksittäiset vastaajat halusivat ohjausta siihen, mistä kannattaisi 

hakea tietoa ja lisäksi henkilökohtaista ohjausta tiedonhankinnassa, verkkokirjojen käy-

tössä ja tiedonlähteiden opettamista. 

4.3.2 Informaatiolukutaito 

Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden informaatiolukutaitoa ja pyydettiin arvioi-

maan eri tiedonlähteiden luotettavuutta. Vastaajista 84,1 % (n=37) piti erittäin luotetta-

vina tai luotettavina Luonnonvarakeskuksen Jukuriin tallennettuja julkaisuja. Tutkimus-

laitosten verkkosivuja ja julkaisuja piti joko erittäin luotettavina tai luotettavina 93,2 % 

(n=41) vastaajista. Kuusi (6,2 %) vastaajaa arvioi Wikipedian luotettavaksi ja neutraali 

mielipide oli 45,5 %:lla (n=20) vastanneista. Vastaajista 40,9 % (n=18) piti palvelua epä-

luotettavana tai erittäin epäluotettavana. Google-haulla saatuja tiedonlähteitä piti 29,5 % 

(n=13) vastanneista joko erittäin luotettavina tai luotettavina, mutta 63,6 %:lla (n=28) 

vastaajista oli neutraali mielipide. Vastaajista 72,7 % (n=32) arvioi ammattikorkeakoulu-

jen opinnäytetyöt erittäin luotettaviksi tai luotettaviksi. Maaseudun Tulevaisuuden leh-

tiartikkeleita 77,3 % (n=34) vastaajista piti vähintään luotettavina. Kuviossa 7 on esitetty 

vastausten jakauma. 
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Kuvio 7. Eri tiedonlähteiden luotettavuus (n=44). 

 

Opiskelijat valitsivat lisäksi esitetyistä vaihtoehdoista kolme tärkeintä kriteeriä, millä ar-

vioivat (verkko)aineistojen luotettavuutta. Valintojen yhteenlaskettu määrä oli 132. Kes-

keisimpinä luotettavuuden kriteereinä opiskelijat pitivät sitä, että tieto perustui tieteelli-

seen tutkimukseen (n=30), oli opettajan suosittelemaa (n=28) ja sen taustalla oli luotet-

tava taustaorganisaatio (n=21).  

4.3.3 Hakustrategiat 

Opiskelijoiden hakustrategioiden kartoittamiseksi kyselyssä lueteltiin erilaisia hakutek-

niikoita ja kysyttiin niiden käyttötiheyttä sekä toimintatapaa, silloin kun hakutulos ei tuota 

sopivia tiedonlähteitä. Useampaa kun yhtä hakusanaa käytti melko usein tai useammin 

97,7 % (n=43) ja yhtä hakusanaa 68,2 % (n=30) vastaajista. Fraasihakua käytti erittäin tai 

melko usein 45,5 % (n=20) vastaajista ja haun kohdisti tiettyyn kenttään melko usein tai 

useammin 50 % (n=22) vastaajista. Katkaisumerkkejä, järjestelmän rajausvaihtoehtoja ja 

Boolen operaattoreita käytti vastaajista 29,5 % (n=13) melko usein tai usea tai erittäin 
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usein. Lähdeluettelon perusteella aineistoa etsi melko tai erittäin usein 20,5 % (n=9) vas-

taajista. Vastausten jakautuminen on esitetty kuviossa 8.  

 

 

 

Kuvio 8. Opiskelijoiden käyttämät hakutekniikat. 

 

 

Jos hakutuloksessa ei ollut hyödyllisiä lähteitä, vastaajat vaihtoivat hakutekniikkaa, ha-

kusanoja tai tiedonlähdettä. Hakusanoja vaihtoi aina tai erittäin usein 79,5 % (n=35) ja 

toiseen tiedonlähteeseen vaihtoi yhtä usein 54,6 % (n=24) ja vastaajista 40,9 %(n=18) 

vaihtoi hakutekniikka esimerkiksi fraasihakuun. Vastaajista vain 11,4 % (n=5) lopetti tie-

donhaun melko usein tai useammin heikon hakutuloksen saatuaan. Taulukossa 24 esite-

tään vastausten jakaumat. 
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Taulukko 24. Vastaajien käyttämät vaihtoehdot hakutuloksen parantamiseksi.  

      n (%)         

  
Aina Erittäin 

usein 
Melko 
usein 

Joskus Melko 
harvoin 

Erittäin 
harvoin 

En kos-
kaan  

Vaihdat hakusa-

naa /hakusanoja 
14 (31,8) 21 (47,7) 8 (18,2) 1 (2,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Haet toisesta läh-

teestä  
5 (11,4)  19 (43,2) 12 (27,3) 3 (6,8) 2 (4,6) 0 (0) 3 (6,8) 

Vaihdat hakutek-

niikkaa 
5 (11,4) 13 (29,6) 12 (27,3) 5 (11,4) 2 (4,6) 3 (6,8) 4 (9,1) 

Uskot, ettei löydy 

mitään ja lopetat 

tiedon etsimisen 

1 (2,3) 3 (6,8) 1 (2,3) 3 (6,8) 11 (25) 11 (25) 14 (31,8) 

 

 

Avoimeen kysymykseen muista toimintavaihtoehdoista, ilmoittivat yksittäiset vastaajat 

kysyvänsä opettajalta tai toisilta opiskelijoilta.  

 

Kysyttäessä mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kirjastopalveluihin, eräs vastaajista toi-

voi yksinkertaista listaa tiedonlähteistä, jotka hänen mielestään olivat nyt kirjaston si-

vuilla sikin sokin. Toinen vastaaja totesi saaneensa tarvittaessa kirjastosta ja muualtakin 

hyvin palvelua ja hyödyllisiä vinkkejä tiedonhakuun. Kysymykseen tuli myös vastakysy-

mys: ”Miten etäopiskelijan kirjaston käyttöä voisi helpottaa?” 

4.4 Yksilöllisten tekijöiden yhteys makrotekijöihin 

Sukupuolella, iällä, koulutustasolla, työssäkäynnillä eikä opintojen aloitusvuodella ole 

tulosten mukaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tarkasteltuihin makrotekijöihin. Mo-

nimuoto- ja päiväopiskelijoiden eli toteutusryhmien välillä ja kirjaston käytön motivaati-

olla oli yhteys makrotekijöihin. 

Toteutusryhmä ja Oamkin kirjaston painetun aineiston lainaus 

Toteutusryhmällä ja painettujen kirjojen lainaamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(df=1; Χ²(2)=11,07; p≤=0,001).  
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Toteutusryhmä ja lehdet 

Päiväopiskelijoista 55 %:n (n=11) ja monimuoto-opiskelijoista 57,1 %:n (n=12) talouk-

siin oli tilattu Maaseudun Tulevaisuus. Kaikkien vanhempiensa tilalla työskentelevien tai 

maatalousyrittäjänä toimivien talouksiin lehti tuli tilattuna ja tämä oli tilastollisesti mer-

kitsevä tulos (p≤=0,001).  

Kirjaston käytön motivaatio tai toteutusryhmä ja painetun aineiston saavutettavuus 

Khiin neliö -testin mukaan motivaatio käyttää kirjastoa oli yhteydessä kokemuksiin pai-

netun aineiston saavutettavuudesta (df=2; Χ²(2)= 14,65; p≤=0,001), myös päivä- ja mo-

nimuoto-opiskelijoiden kokemusten välillä oli merkitsevä ero (df=1; Χ²(2)=10,12; 

p≤=0,001).  

Kirjaston käytön motivaatio ja tiedonhakuoppaan käyttö sekä aineiston löytyvyys 

Khiin neliö testin mukaan motivoituneisuudella kirjaston käyttäjänä yhteys tiedonha-

kuoppaan käyttötiheyteen (df=2; Χ²(2)=25,19; p≤=0,001). Khii neliö -testin mukaan 

myös sillä, kuinka motivoituneita vastaajat olivat kirjaston käyttäjinä oli yhteys siihen, 

miten helposti he kokivat löytävänsä tietoa tiedonhakuoppaasta (df=2; Χ²(2)=15,43; 

p≤=0,001).  
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tutkimustuloksia koskeva pohdinta 

5.1.1 Makrotekijöiden rooli tiedonhankintakäyttäytymisessä 

 Painetut ja elektroniset aineistot sekä niiden käytettävyys ja saavutettavuus 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että Oamkin kirjaston painettuja kirjoja lainasi opintojaan 

varten noin 80 % vastaajista, joista liki 41 % vähintään kerran kuukaudessa. Lähes 40 % 

vastanneista oli ostanut itselleen painettuja kirjoja. Thórsteinsdóttirin (2005) mukaan saa-

tavuus on tärkein aineiston valintakriteeri. Lähimmästä kunnan kirjastosta lainasi noin 

34 % vastaajista vähintään kerran kuukaudessa. Thórsteinsdóttir (2005) esitti myös kir-

jastojen välistä yhteistyötä, josta etäopiskelijat hyötyisivät. Yhteistyökirjastoista oli tähän 

tutkimukseen osallistuneista tilannut lainoja lähes 60 %. Lähes puolet vastaajista koki 

löytävänsä helposti aineistoa kirjaston kokoelmasta ja kirjastojärjestelmän helppokäyttöi-

syydestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä yli 60 %. Vastaajista yli 40 % sai mieles-

tään painetun aineiston riittävän nopeasti käyttöönsä tai oli jokseenkin samaa mieltä.  

Vastaajista yli 40 % ei lainannut eikä lukenut painettujen ammattilehtien kirjastossa. 

Opiskelijat seurasivat kuitenkin lehtiä ja kirjaston lisäksi ammattilehtiä luki kotonaan kol-

masosa vastaajista kerran viikossa tai useammin. Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehden 

oli tilannut yli puolet vastaajista joko itse tai se oli tilattu hänen talouteensa.  

 

Oamkin kirjaston hankkimista e-kirjapalveluista Ellibsin lainattavat verkkokirjat oli käy-

tetyin ja tunnetuin. Lähes 60 % vastaajista lainasi kirjoja vähintään muutaman kerran 

vuodessa. Käyttöä voisi odottaa olevan enemmän, sillä palvelu sisältää tutkinto-ohjelman 

kannalta keskeistä aineistoa ja kurssikirjoja. Palvelusta lainaaminen ei tulosten mukaan 

ole erityisen vaikeaa, vaikka se vaatii ensimmäisellä kerralla erillisen lukuohjelman asen-

tamisen. Luonnonvarakeskuksen avoin julkaisuarkisto ”Jukuri” tunnettiin hyvin ja lähes 

40 % vastaajista käytti palvelua melko usein tai useammin. Jukurin julkaisuja piti valtaosa 

joko erittäin luotettavina tai luotettavina. Puolet vastaajista ei tuntenut kirjaston hankki-
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maa kotimaista Alma Talent -palvelua, joka sisältää kirjoja talouden ja verotuksen aihe-

alueilta Tulosten mukaan MOT-sanakirjastoa käytti lähes puolet vastaajista muutaman 

kerran vuodessa tai useammin 

 

Tulosten mukaan kirjaston hankkimista e-lehdistä käytetyin oli Maaseudun Tulevaisuu-

den näköislehti. Lehti ilmestyy kolme kertaa viikossa. Näköislehden seuranta vaikuttaa 

ilmestymistiheyden kannalta epäsäännölliseltä, koska kolmasosa vastaajista luki lehteä 

muutaman kerran vuodessa ja reilu 10 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Merkit-

tävä osa vastaajista ei tunne kirjaston tarjoamia elektronisia lehtipalveluja tai ei ole kos-

kaan käyttänyt niitä. Kasvinsuojelulehti oli vähiten tunnettu.  ePress-sanomalehtipalvelun 

käyttöön vaikuttanee sen rajattu käyttöoikeus, joka mahdollistaa vain paikalliskäytön 

kampuksilla. Kansainväliset kokotekstipalvelut olivat puolestaan puolelle vastaajista tun-

temattomia eikä kolmasosa käyttänyt niitä koskaan. Tulokset tukevat esimerkiksi Kan-

kaan ja Nummelan (2008) ja Liun ja Yangin tutkimuksia, joiden mukaan tietämättömyys, 

sekä tarjonnasta että sisällöistä, on esteenä palvelujen käytölle. Molemmissa tutkimuk-

sissa opiskelijat pitävät Googlea helppokäyttöisenä.  

 

Vapaasti verkossa olevista palveluista oli Google ylivoimaisesti käytetyin ja tunnetuin. 

Noin 90 % vastaajista käytti hakupalvelua joko aina tai erittäin usein. Useat vastaajat 

ilmoittivat myös Googlen tai internetin pääasialliseksi tiedonlähteekseen. Thórsteins-

dóttir (2005) arveli, että yhä useampi opiskelija aloittaa tiedonhaun Googlella. Tämän 

tutkimuksen mukaan puolella vastaajista joko Google tai internet oli pääasiallinen tiedon-

lähde. Urquhart ja Rowley (2007) havaitsivat tutkimuksensa aikana Googlen valta-ase-

man kasvun ja tieteenalojen väliset erot tiedonlähteiden käytössä. Tulokset eivät tue Ku-

ruppun ja Gruberin (2006) esittämiä tuloksia, joiden mukaan maataloustieteiden opiske-

lijoille internethaut ovat toissijaisia lähteitä. Ero voi johtua ammattikorkeakoulujen ja yli-

opistojen erilaisista koulutustavoitteista ja niihin sisältyvistä normeista. Savolaisen (2010, 

86) mukaan yliopistotutkijoilla voi olla hyvin vahvat normatiiviset käsitykset esimerkiksi 

laadukkaista aikakauslehdistä. Brandt (2008) on esittänyt, että nopea ja helppo lähteeseen 

pääsy vaikuttavat merkittävästi valintoihin eli vähimmän vaivan periaate hallitsee valin-

toja. Kuruppun ja Gruberin (2006) mukaan Googlen käytön suosio johtuu helppokäyttöi-

syydestä ja, että opiskelijat valitsevat käyttömukavuuden ja saavutettavuuden sen sijaan, 
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että näkisivät vaivaa hyvänlaatuisen aineiston eteen. Tämän tutkimuksen vastaajista liki 

75 % piti Googlea helppokäyttöisenä ja puolet koki saavansa aineiston riittävän nopeasti 

käyttöönsä. Hieman heikommat kokemukset vastaajilla oli aineiston löytyvyydestä.  Ku-

ruppun ja Gruberin (2006) tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät ole tietoisia hakukonei-

den ominaisuuksista ja esimerkiksi tieteellisten artikkelien saatavuudesta. Tämän tutki-

muksen tulosten mukaan vastaajista yli 20 % ei tunne esimerkiksi Googlen Scholar-pal-

velua.  Vapaasti verkossa tarjolla olevaa, tieteellistä Agricultural Food and Science -leh-

teä ei tuntenut kolmasosa vastaajista. Lähes 70 % vastaajista ei seurannut tai tuntenut 

tilattavia RSS-syötteitä. 

 

Tiedonhakuopas ja sen käytettävyys sekä aineiston saatavuus 

 

Kirjaston tarjoamista verkkopalveluista tiedonhakuopas oli vastaajien keskuudessa tun-

netuin Ellibs-verkkokirjojen rinnalla ja käytetyin. Vastaajista noin 36 % käytti palvelua 

vähintään kerran kuukaudessa ja kolmasosa muutaman kerran vuodessa. Qulletten (2011) 

mukaan tiedonhakuoppaan käyttöön vaikuttaa opettajan kehotus ja Adebonojon (2010) 

esitti, että opetuksen tarpeiseen tuotettuja oppaita käytetään eniten. Noin 40 % vastaajista 

koki löytävänsä tiedonhakuoppaasta tarvitsemansa aineiston helposti ja tulokset käytön 

helppoudesta ja aineiston saatavuudesta olivat saman suuntaisia. Monet vastaajista eivät 

ottaneet kantaa näihin oppaan ominaisuuksiin. Tuloksen tukevat Adebonojon (2010) tut-

kimusta, jossa räätälöidyt oppaat arvioitiin käyttäjäystävällisiksi ja, että niistä löytyy hel-

posti ja nopeasti tiedonlähteitä. Neljäsosa vastaajista ei käytä opasta koskaan tai ei tunne 

palvelua. Tulos on mielenkiintoinen, sillä opettajat ovat kertoneet käyttävänsä opasta op-

pimateriaalin jakamiseen.  

5.1.2 Mikrotekijöiden rooli tiedonhankintakäyttäytymisessä 

Tuki ja vuorovaikutus, opettajien tiedonhankintakäyttäytyminen sekä kirjaston ohjaus- ja 

neuvontapalvelut 

 

Yli puolet vastaajista kysyi etsiessään tietoa neuvoa melko usein tai useammin tutulta 

opiskelijalta ja myös ryhmän sekä opettajien puoleen käännytään usein. Thórsteinsdóttir 

(2005) on todennut, että opiskelijat kaipaavat sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötä 
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sekä muiden opiskelijoiden että opettajien kanssa. Opiskelijat pitivät tärkeinä opettajien 

antamia neuvoja tiedonlähteistä ja tiedonhaun tekniikoista. Hakutekniikoiden ohjauk-

sessa pidettiin opettajien antamia neuvoja tärkeämpinä kuin kirjaston henkilökunnalta 

saatuja. Urquhart ja Rowley (2007) ovat esittäneet, että opettajat ovat roolimalleja ja hei-

dän odotuksensa välittyvät tiedonhankintakäyttäytymiseen.  Urquhart ja Rowley (2007) 

esittävät, että opettajien odotukset välittyvät opiskelijan tiedonhankintakäyttäytymiseen 

opetuksen ja arvioinnin kautta. Georgen ym. (2006) mukaan opettajilla on merkittävä 

rooli ohjaajina, kun he neuvovat ja jakavat aineistoja sekä vastaavat kysymyksiin.  

 

Kirjaston henkilökunnalta kysyttiin neuvoa muihin verrattuna harvemmin. Kolmasosa 

vastaajista ei kysynyt neuvoa koskaan eikä merkittävällä osalla vastaajista ollut kantaa 

kirjaston tarjoamaan tukeen. Kasvokkain annettua neuvontaa pitivät vähintään melko tär-

keänä vajaa 40 % vastaajista. Kirjastohenkilökunnan tukea, oppimistehtävien tiedonhan-

kinnassa ja hakutekniikoiden ohjauksessa, piti erittäin tai melko tärkeänä kolmasosa. Kir-

jaston verkkopalveluista tärkeimpänä pidettiin opasvideoita. Merkittävällä osalla vastaa-

jista ei ollut kantaa kirjaston chat-palveluun, henkilökohtaiseen ac-neuvontaan tai opas-

videoihin. Tulokset eivät tue Claytonin (2007) ja Hvassin ja Mayerin (2008) esittämiä 

tuloksia, joiden mukaan virtuaalinen tietopalvelua ja neuvonta ovat etäopiskelijoiden tär-

keimpiä palveluja. Oamkin kirjaston tarjoama chat toimii online-palveluna vain arkisin 

kirjaston aukioloaikoina, joten palvelu ei tavoita ajallisesti iltaisin ja viikonloppuisin 

opiskelevia. Toisaalta chatissa asiakkaan kanssa käydyt keskustelut koskevat pääosin lai-

nojen uusimista, eikä väline ominaisuuksiensa vuoksi sovellu tiedonhaun ohjaukseen. 

Tässä tutkimuksessa merkittävällä osalla vastaajista ei siis ollut kantaa kirjaston tarjo-

amiin verkkopalveluihin ja se herättää kysymyksiä kirjaston roolista opintoihin liittyvässä 

tiedonhankinnassa.  

 

Informaatiolukutaito ja hakustrategiat 

 

Informaatiolukutaitoa kartoitettiin mielipideväittämillä, joista vastaajia pyydettiin valit-

semaan tiedonlähteiden luotettavuudelle omaa käsitystä vastaava vaihtoehto. Tutkimus-

laitosten julkaisuja ja Luonnonvarakeskuksen Jukurin pidettiin luotettavimpina. Wikipe-

diaa ei kukaan pitänyt erittäin luotettavana ja epäluotettavaksi sen arvioi 41 % vastaajista. 
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Monelle tärkein tiedonlähde on Google tai internet. Google-haulla saatuja tiedonlähteitä 

piti kolmasosa vastaajista vähintään luotettavina, mutta vastaajista yli 60 %:n mielipide 

oli neutraali. Tulokset voivat olla osoitus hakutulokseen kohdistuvasta tiedonlähteiden 

kriittisestä luotettavuuden arvioinnista.  Kuruppun ja Gruberin (2006) mukaan hyvälaa-

tuinen aineisto ei ole opiskelijoille kuitenkaan niin tärkeä kuin käyttömukavuus ja saavu-

tettavuus. Haasion (2017) mukaan Google tallentaa hakuhistorian ja hyödyntää tietoja 

tarjotakseen samankaltaisia sivuja myöhemmin. Hän suosittelee luottavampana välineenä 

tieteellisten artikkelien hakuun Google Scholaria. (Haasio 2017.) Tulosten mukaan opis-

kelijat eivät tunne Google Scholaria. Tämä tukee Kuruppun ja Gruberin (2006) tutkimusta, 

jonka mukaan opiskelijat eivät tunne hakukoneiden ominaisuuksia ja eivät ole tietoisia 

tieteellisten artikkelien saatavuudesta. (Kuruppu ja Gruber 2006.)    

 

 Vastausten mukaan (verkko)aineistojen luotettavuuden arvioinnissa käytetyimpiä kritee-

reitä ovat ”tieteellisesti tutkittu” sekä ”opettajan suosittelema” ja näiden jälkeen käytetyin 

on ”luotettavan taustaorganisaatio". Luotettavuus on vain pieni osa-alue informaatiolu-

kutaidon kokonaisuudesta, mutta tulokset antavat karkean kuvan opiskelijoiden näke-

myksistä. Uudistetut informaatiolukutaidon (IL) kehykset esittävät, että opiskelijoiden 

IL:n osaamistavoitteiden saavuttaminen on yhteistyötä, joka toteutuu opiskelijan, opi-

nalan opettajien, opinnäytetöiden ohjaajien ja kirjastohenkilökunnan yhteisessä proses-

sissa (Syvälahti & Asplund, 2015). Urquhartin ja Rowleyn mukaan (2007) mukaan ta-

sokkaat aineistot voivat parantaa informaatiolukutaitoa ja päinvastoin.  

 

Erilaiset hakutekniikat olivat vastaajille tuttuja ja vain yksittäiset vastaajat eivät tunteneet 

jotain mahdollisuutta. Lähes kaikki vastaajat käyttivät useampaa kuin yhtä hakusanaa 

melko usein tai useammin. Boolen operaattorit, katkaisumerkin käyttö ja järjestelmän tar-

joamat rajausvaihtoehdot olivat harvemmin käytettyjä. Vastaajista valta osa vaihteli ha-

kusanoja, tiedonlähdettä ja hakutekniikkaa, jos haku ei tuottanut hyödyllisiä lähteitä. 

Georgen (2006) mukaan esteinä palvelujen käytölle voivat olla muun muassa tiedonha-

kutaidot. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vastaajilla on hyvät tiedot erilaisista haku-

tekniikoista ja vain vajaa 14 % arvioi omaavansa aloittelijan tasoiset tiedonhakutaidot. 

Boolen operaattorien käyttö on väistynyt tarkennetun haun valikoiden ja vaihtoehtojen 

lisäännyttyä. Katkaisumerkin vähäinen käyttö lienee osoitus Googlen vahvasta asemasta. 
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Weiler (2004) toteaa, että opiskelijat ovat keskittyneet säästämään aikaa. Tämän vuoksi 

he voisivat olla vastaanottavaisempia hakutekniikoiden ja kirjaston kotisivujen käytölle, 

jos heille tehtäisiin selväksi niiden aikaa säästävä vaikutus. (Weiler 2004.) 

5.1.3 Yksilöllisten tekijöiden yhteys makrotekijöihin 

Liun ja Yangin (2004) mukaan yksilölliset erot: tietokoneresurssit, käytettävissä oleva 

aika, motivaatio ja taustatekijät, vaikuttavat merkittävästi tiedonhankintaan. Tämän tut-

kimuksen mukaan esimerkiksi työssäkäynnillä, iällä, koulutuksella, aloitusvuodella eikä 

opiskelumotivaatiolla ole yhteyttä tiedonhankintaan.  

 

Tulosten mukaan monimuoto-opiskelijat lainasivat tai käyttivät painettuja aineistoja huo-

mattavasti vähemmän kuin päiväopiskelijat. Lisäksi toteutusryhmien mielipiteet erosivat 

aineiston saavutettavuudesta. Tulokset ovat saman suuntaisia Liun ja Yangin (2004) tut-

kimuksen kanssa, jonka mukaan harvat etäopiskelijat valitsevat oman korkeakoulun en-

sisijaiseksi tiedonlähteekseen. Tämä voi johtua sekä etäisyyksistä tai kampuksella käyn-

tien vähäisyydestä tai laina-ajoista, jotka eivät sovi etäopiskelijoiden rytmiin. 

 

Motivaatiolla käyttää kirjastoa oli yhteys kokemuksiin painetun aineiston saavutettavuu-

desta. Motivaatiolla on yhteys myös tiedonhakuoppaan käytön tiheyteen ja siihen, miten 

helposti he kokivat löytävänsä aineistoa oppaasta.  

 

5.2. Tutkimusmenetelmiä koskeva pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 

Kvantitatiiviselta tutkimukselta edellytetään riittävän suurta ja edustavaa otosta. (Heik-

kilä 2008, 16). Halusin tutkimukseen vertailtavaksi tietyn tutkinto-ohjelman päivä- ja mo-

nimuoto-opiskelijoiden ryhmät. Otos jäi tämän vuoksi jo alun alkaen pieneksi. Vastausten 

määrää parannettiin sopimalla opettajien kanssa tutkimukseen osallistumisesta, mutta silti 

vastausprosentti jäi alhaiseksi ollen 43,1 %. Kyselyyn vastasi 44 opiskelijaa, joista saatiin 

aukottomasti ryhmiteltyä 21 monimuoto-opiskelijaa ja 20 päiväopiskelijaa. Arvionvarai-

siin tosiasiakysymysten ja asenteita sekä mielipiteitä mittaavien kysymysten asteikot si-
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sälsivät kuudesta yhdeksään arvoa. Esimerkiksi lehtien käytön tiheys riippuu lehtien il-

mestymisaikataulusta ja tarkalla arvoasteikolla pyrin kartoittamaan lehtien säännöllistä 

seuraamista. Vastausten vähäinen määrä vaikutti olennaisesti aineiston analysointimene-

telmiin ja riippuvuuksien selvittämiseksi arvoja oli yhdistettävä. Pieni aineisto vaikuttaa 

myös tulosten luotettavuuteen.  

 

Kyselylomakkeella suoritettu tutkimus parantaa tulosten luotettavuutta, koska kaikki vas-

taajat saavat kysymykset täysin samassa muodossa (Valli 2005, 44).  Virheettömien tu-

losten takaamiseksi olisi kyselylomakkeella pitänyt käyttää valmista luokittelua kysyttä-

essä vastaajan ikää. Tällä olisi varmistettu vastaajien tietosuoja. Yksi kyselyyn osallistu-

nut ilmoitti valehdelleensa ikänsä, jottei häntä tunnistettaisi. Ikä ei noussut analysoin-

neissa esiin merkitsevänä tekijänä. Sama vastaaja antoi palautetta, ettei pidä pakotetusta 

tutkimukseen osallistumisesta. Hänen vastauksiinsa on voinut vaikuttaa vastenmielisyys 

kyselyä kohtaan. Kuitenkin yhden vastaajan antamat vastaukset eivät ole tilastollisesti 

merkittäviä vastaajien kokonaismäärään nähden. Kyselylomakkeella oli lisäksi yksi yli-

määräinen arvo kysymyksessä ”Miten seuraat uutissyötteitä?” Tämä ei kuitenkaan vai-

kuttanut tuloksiin, koska yksikään vastaaja ei ollut vastannut virheelliseen kohtaan: ”erit-

täin usein tai lähes aina.” Lomakkeella oli myös puute, joka koski luonnonvara-alan tie-

donhakuopasta. Opettajat jakavat oppimateriaalia tiedonhakuoppaan kautta. Kaikki opis-

kelijat eivät kuitenkaan käyttäneet palvelua, joten vastaukset eivät ehkä ole täysin luotet-

tavia. Kuvakaappaus käyttöliittymästä ja sen liittäminen kyselylomakkeelle olisi varmis-

tanut, että vastaajat tunnistavat palvelun.  

 

Tutkimuksen vahvuutena on tekijän pitkä työhistoria Oamkin kirjastossa ja sen avulla 

saavutettu toimintaympäristön tuntemus. Tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettä-

vyyteen vaikuttavat otoksen edustavuus. Vuonna 2014 opintonsa aloittaneista moni-

muoto-opiskelijoiden ryhmästä moni oli keskeyttänyt opintonsa, joten vuositasolla ryh-

miä ei voi luotettavasti vertailla keskenään. Analyysit päivä- ja monimuotoryhmien vä-

lillä tein huomioimatta aloitusvuotta.  
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Kontekstiin sidotut tulokset eivät ole yleistettäviä. Tämä tutkimus avaa näkymän tietyn 

opinalan opiskelijoiden tiedonhankintakäyttäytymisestä suomalaisen korkeakoulukirjas-

ton näkökulmasta ja kirjastopalveluiden nykyisistä haasteista. Kirjaston hankkimien 

verkkoaineistojen valikoima on laajentunut viime vuosina kotimaiseen ammattikirjalli-

suuteen, mutta kustantajat tarjoavat vain harvoja ammatillisia verkkolehtiä kirjastokäyt-

töön. Kansainvälisiin tutkimuksiin osallistuneet voivat lukea laajoja kokotekstitietokan-

toja äidinkielellään toisin kuin suomalaiset opiskelijat. Kuitenkin kansainvälisissäkin tut-

kimuksissa on tullut esiin internetin käyttäjäystävällisyys ja rooli tiedonhankinnassa. 

Myös tämän tutkimuksen vastaajista puolelle Google tai internet on pääasiallinen tiedon-

lähde.  Opiskelijat pitävät kuitenkin tärkeinä opettajien antamaa ohjausta ja neuvoja. Jat-

kotutkimus laadullisena tutkimuksena tutkinto-ohjelman opettajien tiedonhankintakäyt-

täytymisestä tuottaisi lisätietoa myös opiskelijoiden tiedonhankintakäyttämisestä. 

5.3 Johtopäätökset 

Tämä tutkimus kartoitti agrologiopiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedonhankintakäyt-

täytymistä. Käytetyt tilastolliset menetelmät antavat yleiskuvan korkeakoulukirjaston tar-

joamien palvelujen ja vapaiden verkkolähteiden käytöstä. Tulosten mukaan opintoihin 

liittyvässä tiedonhankinnassa elektroninen aineisto ei ole syrjäyttänyt painettua kirjalli-

suutta. Kirjaston painettuja kirjoja lainasi opintojaan varten noin 80 % vastaajista. Suurin 

osa opiskelijoista piti kirjastojärjestelmää helppokäyttöisenä ja painetun aineiston saata-

vuudesta oli yli 40 %:lla vastaajista hyviä kokemuksia. Kurssikirjoina käytetyt verkko-

kirjat ja opettajien kanssa yhteistyössä toteutettu luonnonvara-alan tiedonhakuopas olivat 

tunnetuimpia ja suosituimpia kirjaston tarjoamia palveluita. Merkittävä määrä vastaajista 

ei tuntenut kirjaston hankkimia elektronisia aineistoja. Internetistä koki ¾ vastaajista saa-

vansa aineiston nopeasti käyttöönsä. Tämä yhdessä koetun Googlen helppokäyttöisyyden 

ja aineiston helpon löytyvyyden kanssa voivat olla syinä internetin ja Googlen vahvaan 

rooliin monen opiskelijan pääasiallisena tiedonlähteenä. Tulosten mukaan opinalalle kes-

keisen tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen avoin julkaisuarkisto Jukuri on opiske-

lijoiden hyvin tuntema ja luotettavaksi arvioima tiedonlähde. Kämäräinen (2018, 262) on 

tutkinut tiedonkäyttöä ammattikorkeakouluissa ja hänen mukaan huomattava osa ammat-

tikorkeakoulujen opinnäytetöiden lähteistä on peräisin internetistä.  
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Kirjaston palveluista vastaajat pitivät edelleen tärkeimpänä kasvokkain annettua neu-

vonta ja ohjausta. Verkkopalvelut pienentävät maantieteellistä etäisyyttä, joten myös mo-

nimuoto-opiskelijat tulisi saada kiinnostumaan verkossa annetusta henkilökohtaisesta 

neuvonnasta ja ohjauksesta. Opettajilla on suuri merkitys opiskelijoille sekä neuvonanta-

jina että tiedonlähteiden jakajina.  

 

Tulosten perusteella korkeakoulukirjastolla on suuret haasteet ja opetuksen kanssa tehtä-

vällä yhteistyöllä on merkittävä asema. Kuruppu ja Gruber (2006) toteavat, että kirjaston 

palvelujen tehokkuutta tulisi tarkastella kriittisesti ja jatkaa haasteellista tehtävää, johon 

kuuluu omien asiakkaiden tiedontarpeiden ja tiedonhankintakäyttäytymisen ymmärtämi-

nen. Yhtä tärkeää on, että korkeakouluyhteisössä havaitaan kirjaston rooli. ”Hyvä työ” ei 

ole riittävää vaan korkeakoulukirjastot tulisi nähdä aktiivisina kumppaneina opetuksessa, 

oppimisessa ja tutkimuksessa sekä välttämätöntä osana korkeakoulua. (Kuruppu ja Gru-

ber 2006.) Kämäräisen (2018, 265) mukaan perinteinen kokoelmienhoito ja opiskelijoi-

den perehdyttämien ei ole tehokkain tapa hyödyntää kirjaston asiantuntijuutta. Kirjaston 

osaaminen tulisi entistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa ja se voisi edetä yhdeksi tiedon-

hankinnan ja -käytön osaajaksi esimerkiksi opinnäytetyö- ja hanketoiminnassa. (Kämä-

räinen 2018, 265.) Kirjastopalvelujen kannalta tutkimustulokset antavat viestin, että myös 

palvelujen markkinointia olisi lisättävä, jotta sekä opettajien että opiskelijoiden tietoisuus 

tarjonnasta ja niiden sisällöstä kasvaisi. Tehokas markkinointi ja laadukkaiden palvelujen 

käytön lisääntymisestä hyötyy koko korkeakouluyhteisöä: opettajia, opetuksen tukena 

työskentelevää henkilökuntaa ja etenkin opiskelijoita.  
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LIITE 1. Kyselylomake 

Tiedonhankinta maaseutuelinkeinojen opinnoissa 

1. Sukupuoli * 

  Nainen 
 

  Mies 
 

 

 

 

 

2. Ikä (vuosina) * 

 
 

 

 

3. Koulutuksesi * 

  Peruskoulu tai kansakoulu / keskikoulu 
 

  Ylioppilastutkinto 
 

  Ammatillinen tutkinto 
 

  Opistotason tutkinto 
 

  Alempi korkeakoulututkinto 
 

  Ylempi korkeakoulututkinto 
 

  
Muu, mikä 
________________________________ 

 

 

 

 

 

4. Etäisyys asunnoltani Kotkantien kampukselle (km) * 

________________________________ 
 

 

 

 

5. Työssäkäynti * 

  En käy töissä 
 

  Maatalousyrittäjä 
 

  Muu yrittäjä 
 

  Työskentelen vanhempieni tilalla 
 

  
keskimäärin tuntia/vko 
________________________________ 

 

  Kokoaikaisena toisen työnantajan palveluksessa 
 

  Osa-aikaisena toisen työnantajan palveluksessa 
 

  
keskimäärin tuntia/ vko 
________________________________ 

 

  
Muu, mikä 
________________________________ 
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6. Opintojen aloitusvuosi * 

  2013 
 

  2014 
 

  2015 
 

  2016 
 

 

 

 

 

7. Ryhmätunnus * 

 
 

 

8. Millaiseksi arvioit omat * 

 aloittelija edistynyt aloittelija pätevä suoriutuja ammattilainen asiantuntija 

tietokoneen käyttötaitosi 
 

               

tiedonhakutaitosi 
 

               
 

 

 

 

9. Kuinka motivoituneeksi * 

 
en yhtään moti-
voituneeksi 

en juurikaan mo-
tivoituneeksi 

jonkin verran 
motivoituneeksi 

hyvin moti-
voituneeksi 

erittäin hyvin 
motivoituneeksi 

tutkinto-ohjelman opis-
kelijaksi tunnet itsesi  

 

               

Oamkin kirjaston käyt-
täjäksi koet itsesi  

 

               
 

 

 

 

10. Kun käytät painettuja aineistoja opinnoissani, kenen palveluja käytät ja kuinka usein? * 

 
päi-
vit-
täin 

kerran 
vii-
kossa 

kerran 
kuu-
kau-
dessa 

muuta-
man 
kerran 
vuo-
dessa 

kerran 
vuo-
dessa 

harvem-
min 
kuin 
kerran 
vuo-
dessa 

en 
kos-
kaan 

Oamkin kirjaston kokoelmia lainataksesi kirjoja sen 
omista kokoelmista  

 

                     

Oamkin kirjastoa lainataksesi kirjoja yhteistyökirjastojen 
(Varastokirjasto, Oulun yliopiston ja Kajaanin ammatti-
korkeakoulun kirjasto) kokoelmista  

 

                     

Lainaat kirjoja lähimmäistä kunnan kirjastosta 
 

                     

Lainaat kirjoja lähimmästä muun korkeakoulun (amk tai 
yliopisto) kirjastosta  

 

                     

Lainaat tai luet painettuja ammattilehtiä Oamkin kirjas-
tossa  

 

                     

Lainaat tai luet painettuja ammattilehtiä lähimmässä kun-
nan kirjastossa  

 

                     

Lainaat tai luet painettuja ammattilehtiä lähimmässä kor-
keakoulukirjastossa  

 

                     

Luetko muualla 
painettuja am-
mattilehtiä, missä  

________________________________ 
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11. Oletko ostanut opintojasi varten painettuja kirjoja? * 

  kyllä 
 

  en 
 

 

 

 

 

12. Oletko itse tai onko talouteesi tilattu Maaseudun Tulevaisuus -lehti * 

  kyllä 
 

  ei 
 

 

 

 

 

13. Mitä opinalaasi liittyviä ammattilehtiä olet tilannut tai tule talouteesi? 

 
 

 

 

 

14. Kuinka usein käytät tai etsit tietoa seuraavista Oamkin kirjaston tarjoamista palveluista? * 

 
päi-
vit-
täin 

2-3 ker-
taa vii-
kossa 

kerran 
viikossa 

kerran 
kuukau-
dessa 

muutaman 
kerran vuo-
dessa 

kerran 
vuo-
dessa 

en 
kos-
kaan 

en tunne 
palvelua 

Maaseudun Tulevaisuus -näköis-
lehteä tai arkistoa  

 

                        

Kasvinsuojelu-verkkolehteä 
 

                        

Koneviesti -näköislehteä tai ar-
kistoa  

 

                        

ePress-palvelua (sis. HS, Kaleva 
jne.)  

 

                        

Talentum tai Kauppalehti-online 
-palveluja  

 

                        

Lainattavia Ellibs- verkkokirjoja 
(esim. ProAgrian julkaisut)  

 

                        

Ebook Centralin (ent. Ebrary), 
Safarin tms. palvelua (e-kirjoja) 
Huom. ei Ellibs  

 

                        

Aleksia (lehtien artikkelitiedot) 
 

                        

Elektra-palvelua (kotimaisia ar-
tikkeleita kokotekstinä)  

 

                        

Ebsco-, Elsevier-, ProQuest -pal-
velua (kansainvälisiä artikke-
leita)  

 

                        

Alma Talent (ent. Talentum 
Verkkokirjahylly) -palvelua (sis. 
kirjoja)  

 

                        

MOT-sanakirjastoa 
 

                        

Luonnonvara-alan tiedonha-
kuopasta  
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15. Kuinka usein käytät seuraavia palveluja opinnoissasi? * 

 aina 
erit-
täin 
usein 

melko 
usein 

jos-
kus 

melko 
har-
voin 

erit-
täin 
har-
voin 

en 
kos-
kaan 

en 
osaa 
sa-
noa 

en 
tunne 
palve-
lua 

Googlea 
 

                         

Google Scholaria 
 

                         

Agricultural and Food Science -lehteä 
 

                         

Jukuria (Luonnonvarakeskus, Luken julkaisuarkisto) 
 

                         

Lähimmän kunnan tai korkeakoulukirjaston kirjaston 
järjestelmää (etsiäksesi kirjoja tai uusiaksesi lainoja 
jne.)  

 

                         

Oamkin kirjaston järjestelmää (etsiäksesi kirjoja tai 
uusiaksesi lainoja jne.)  

 

                         

Arto-tietokanta (lehtien artikkelitiedot) 
 

                         

Muita va-
paasti ver-
kosta, mitä  

________________________________ 

 

                         

 

 

 

 

16. Miten seuraat uutissyötteitä (RSS)? * 

 aina 
erit-
täin 
usein 

melko 
usein 

jos-
kus 

melko 
har-
voin 

erit-
täin 
har-
voin 

erittäin 
usein tai 
lähes 
aina 

en 
kos-
kaan 

en 
tunne 
palve-
lua 

Itse tilaamiasi opinalaan liittyviä uutissyötteitä 
 

                         

Luonnonvara-alan tiedonhakuoppaan uutissyöt-
teitä  

 

                         

Muu-
alta, 
mistä  

________________________________ 

 

                         

 

 

 

 

17. Mikä on pääasiallinen tiedonlähteesi?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

18. Keneltä ja kuinka usein kysyt neuvoa tai juttelet etsiessäsi tietoa opintojasi varten? * 

 aina erittäin usein melko usein joskus melko harvoin erittäin harvoin en koskaan 

tutulta opiskelijalta 
 

                    

kirjaston henkilökunnalta 
 

                    

opettajalta 
 

                    

kollegalta tai tuttavalta 
 

                    

keskustelet ryhmässä 
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19. Millainen tuki sinulle on tärkeää tiedonlähteiden käytössä? * 

 
erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

ei tärkeä 
eikä tar-
peeton 

ei ko-
vin tär-
keä 

ei lain-
kaan tär-
keä 

ei kan-
taa asi-
aan 

Kirjaston henkilökunnan kasvokkain antama neu-
vonta kirjastossa  

 

                  

Kirjaston henkilökunnan chat-palvelu (online-vas-
taukset)  

 

                  

Kirjaston henkilökunta neuvoo ac-yhteydellä sinulle 
sopivana ajankohtana  

 

                  

Opasvideot, joiden avulla voin tutustua Oamkin kir-
jaston palvelujen käyttöön  

 

                  

Palvelujen käyttöön liittyvä tekninen apu 
 

                  

Kirjaston henkilökunta ohjaa oppimistehtävien tie-
donhankinnassa  

 

                  

Kirjaston ohjaus erilaisten hakutekniikoiden (Boolen 
operaattorit, Tarkennettu haku, Advanced search 
jne.) ja tietokantojen käytössä  

 

                  

Opettajien antamat neuvot tiedonlähteistä 
 

                  

Opettajien antamat neuvot erilaisista tiedonhaun tek-
niikoista  

 

                  
 

 

 

 

20. Millaista ohjausta ja tukea haluaisit tiedonhankintaasi? 

 
 

 

 

 

21. Seuraavaksi palveluja koskevia väittämiä. Valitse mielestäsi osuvin vaihtoehto. * 

 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

siltä väliltä 
(neutraali) 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

täysin sa-
maa 
mieltä 

ei kan-
taa asi-
aan 

Löydän helposti opinnoissa tarvitsemaani ai-
neistoa Internetistä  

 

                  

Löydän helposti opinnoissa tarvitsemaani ai-
neistoa Oamkin kirjaston painetusta kokoel-
masta  

 

                  

Löydän helposti opinnoissa tarvitsemaani ai-
neistoa Oamkin elektronisista aineistoista 
(Ellibs, Elektra, Ebsco, Ebrary jne.)  

 

                  

Löydän helposti opinnoissa tarvitsemaani ai-
neistoa Luonnonvara-alan tiedonhakuop-
paasta  

 

                  

Googlea on helppo käyttää 
 

                  

Oamkin kirjaston järjestelmää (Leevi) on 
helppo käyttää  

 

                  

Ellibs-palvelujen lainattavia verkkokirjoja 
(esim. ProAgria) on helppo käyttää  

 

                  

Oamkin kirjaston elektronisista aineistoja 
(Elektra, Ebsco, Ebrary jne.) on helppo käyt-
tää  
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Luonnonvara-alan tiedonhakuopasta on 
helppo käyttää  

 

                  

Internetistä saan aineiston riittävän nopeasti 
käyttööni  

 

                  

Oamkin kirjaston painetusta kokoelmasta 
saan aineiston riittävän nopeasti käyttööni  

 

                  

Oamkin kirjaston elektronisista palveluista 
saan aineiston riittävän nopeasti käyttööni  

 

                  

Luonnonvara-alan tiedonhakuoppaassa on 
paljon lähteitä, jonka saan riittävän nopeasti 
käyttööni  

 

                  

 

 

 

 

22. Mitä mieltä olet seuraavien tiedonlähteiden luotettavuudesta? * 

 
erittäin luo-
tettava 

luotet-
tava 

neut-
raali 

epäluotet-
tava 

erittäin epä-
luotettava 

en tunne pal-
velua 

Jukurin sisältämät Luonnonvarakes-
kuksen julkaisut  

 

                  

Wikipedia 
 

                  

Googlen haulla saadut tiedonlähteet 
 

                  

Luonnonvara-alan tiedonhakuoppaan 
tiedonlähteet  

 

                  

Maaseudun Tulevaisuuden lehtiartik-
kelit  

 

                  

Tutkimuslaitosten verkkosivut ja jul-
kaisut  

 

                  

Ammattikorkeakoulujen opinnäyte-
työt  

 

                  
 

 

 

 

23. Valitse seuraavista kriteereistä 3 tärkeintä, joilla arvioit opinnoissa käyttämiesi (verkko)aineistojen luotetta-
vuutta * 

 Toinen opiskelija tai kollega suosittelee lähdettä 
 

 Kirjaston henkilökunta suosittelee lähdettä 
 

 Opettaja suosittelee 
 

 Nimekäs tai arvostettu kirjoittaja tai asiantuntija 
 

 Luotettava taustaorganisaatio 
 

 Tieteellisesti tutkittua 
 

 Ajantasanen lähde, joka sisältää uusinta tietoa tai päivitettyä tietoa 
 

 Kirjoittajan motiivi, vaikuttimet 
 

 Tekstin tyylilaji ja oikeakielisyys 
 

 Artikkelissa tai tekstissä käytetty lähdeluettelo vakuuttaa 
 

 Julkaisukanava (esim. keskustelupalsta) 
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 En arvioi luotettavuutta 
 

 

 

 

 

24. Kuinka usein käytät seuraavia hakutekniikoita hakiessasi tietoa opintojasi varten ? * 

 aina 
erit-
täin 
usein 

melko 
usein 

jos-
kus 

melko 
harvoin 

erit-
täin 
har-
voin 

en 
kos-
kaan 

en tunne 
tätä mah-
dolli-
suutta 

Yhtä hakusanaa 
 

                      

Useampaa kuin yhtä hakusanaa 
 

                      

Fraasihakua esim. lainausmerkit tai valinta "peräk-
käiset sanat"  

 

                      

Boolen operaattoreita ( AND-OR-NOT tai JA-TAI-
EI )  

 

                      

Järjestelmän "Tarkennettua hakua" tai Advanced 
search" tai vastaavaa  

 

                      

Kohdistat haun tiettyyn kenttään (esim. tekijä, kir-
jan nimi, asiasana)  

 

                      

Käytät katkaisumerkkiä hakusanassa ( esimerkiksi * 
tai ?)  

 

                      

Järjestelmän rajausvaihtoehtoja ( kirjasto, aineisto-
tyyppi jne. )  

 

                      

Etsit aineistoa lähdeluetteloiden perusteella 
 

                      

Muuta, 
mitä?  

________________________________ 
 

                      
 

 

 

 

25. Jos hakutuloksessasi ei ole hyödyllisiä lähteitä, mitä teet? * 

 aina 
erittäin 
usein 

melko 
usein 

jos-
kus 

melko 
harvoin 

erittäin 
harvoin 

en 
kos-
kaan 

Vaihdat hakusanaa / hakusanoja 
 

                    

Haet toisesta lähteestä esim. Google, kirjaston kokoel-
matietokanta  

 

                    

Vaihdat hakutekniikkaa ja käytät esim. sanan katkaisua 
tai fraasihakua  

 

                    

Uskot, ettei löydy mitään ja lopetat tiedon etsimisen 
 

                    

Muuta, mitä? ________________________________ 
 

                    
 

 

 

 

26. Mielipiteitäsi ja kehittämisehdotuksia kirjastopalveluihin  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


