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Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastossa suoritettiin maaliskuussa 2003 asiakas-

kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden mielipiteitä kirjastosta, sen palve-

luista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Kysely lähetettiin 731 työntekijälle ja 576 

opiskelijalle. Vastausprosentiksi saatiin 16%. Vastausten perusteella kirjastossa käytiin 

keskimäärin muutaman kerran kuukaudessa. Yleisimmin kirjastossa käytiin lainaamassa 

kirjastomateriaalia, etsimässä tietoa tai lukemassa lehtiä. Kirjaston tiloihin oltiin suurelta 

osin tyytyväisiä. Suurimmaksi tilaa koskevaksi ongelmaksi vastaajat kokivat hyllyjärjes-

tyksen epäselvyyden sekä opiskeluun tarkoitetun tilan puutteen.  

 

Kirjaston tarjoamista palveluista ja aineistoista käytettiin eniten kirjojen lainausta (92%), 

lehtikiertoa (henkilökunnalle suunnattu palvelu,  73%), tiedonhakua kirjaston lehdistä ja 

kirjoista (70%) sekä käsikirjastoa (67%). Vastaajista 1% ei ollut käyttänyt kirjaston ai-

neistoja ja palveluita. Kirjojen lainaus, kirjaston oma Wilma- tietokanta, verkkotietokan-

nat ja kirjojen varaus koettiin tärkeimmiksi kirjaston palvelumuodoiksi. Wilma- tietokan-

ta osoittautui myös hyödyllisimmäksi tietolähteeksi vastausten perusteella.  

 

Mielikuva kirjastosta oli vastaajien mielestä yleisesti myönteinen tai melko myönteinen. 

Tietoa hakevat vastaajat olivat useimmiten saaneet hakemansa tiedon LTY: n kirjastosta. 

Kyselyssä vastaajille annettiin myös mahdollisuus esittää toiveita, minkälaisia palveluita 

he kaipaavat, sekä minkälaisia ongelmia he kokevat liittyen kirjaston palveluihin.  

 

Avainsanat: kirjasto, arvioiminen, tyytyväisyys  
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1 KYSELYN TOTEUTUS 
 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastossa suoritettiin kysely, jonka avulla pyrittiin 

selvittämään asiakkaiden mielipiteitä kirjastosta, sen palveluista ja mahdollisista kehittä-

miskohteista. Kysely suunnattiin 2. ja 4. vuosikurssin opiskelijoille sekä henkilökunnalle. 

Kyselylomakkeen kysymykset oli jaettu kolmeen eri aihealueeseen: henkilötietoja, kirjas-

totilaa ja kirjaston palveluja koskeviin kysymyksiin (ks. Liite 1). Kirjaston informaatikot 

auttoivat kyselylomakkeen kokoamisessa.   

 

Kirjastokysely toteutettiin web-kyselynä, jossa kyselylomake sijaitsi yliopiston palveli-

mella. Vastaajille lähetettiin saatekirje sähköpostin kautta, jossa oli linkki kyselylomak-

keeseen. Ensimmäisessä otoksessa oli mukana 292 opiskelijaa ja 410 työntekijää. Tieto-

kantaongelmien takia vastausprosentti jäi liian pieneksi, jonka vuoksi kerättiin toinen 

otos. Toisella kertaa kysely lähetettiin 284 opiskelijalle ja 321 työntekijälle. Vastauksia 

kyselyyn saatiin yhteensä 204 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 16%.   
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2 VASTAAJAT 
 

2.1 Osasto 

 

Ahkerimmin kyselyyn vastasivat kauppatieteiden –osaston (KATI) henkilökunta ja opis-

kelijat (20 % vastaajista). Seuraavaksi eniten vastauksia tuli kemiantekniikan (KETE) – 

ja konetekniikan (KOTE) – osaston henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Alla oleva kuvio 

osoittaa vastausprosentit osastoittain.  

 

Vastaajat osastoittain

HALLINTO
5%

SÄTE
6%

KIKE
0%

MUU
1%

KOKE
3%

TITE
10%

TUTA
12%

ENTE
12%

KOTE
15%

KETE
16%

KATI
20%

KATI
KETE
KOTE
ENTE
TUTA
TITE
SÄTE
HALLINTO
KOKE
MUU
KIKE

 
 

Kuvio 1. Vastausprosentit osastoittain.  

(ENTE= energia- ja ympäristötekniikka, KATI= kauppatieteet,  KETE= kemian-

tekniikka, KOTE= konetekniikka, SÄTE= sähkötekniikka, TITE= tietotekniikka, 

TUTA= tuotantotalous, Hallinto= hallintovirasto, KIKE= kielikeskus ja KOKE= 

koulutus- ja kehittämiskeskus) 
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2.2 Asema  

 

Kyselyyn vastaajista 46 % oli opiskelijoita ja henkilökuntaa 50 %. Jatko-opiskelijoiden 

osuus oli 16 % vastaajista. Vastaajista 30 kpl henkilöä oli samalla aikaa sekä opiskelija 

että henkilökuntaan kuuluva.  

 

Opiskelijat Jatko-opiskelijat Henkilökunta

46 % 16 % 50 % 

 

Taulukko 1. Vastausprosentit vastaajan aseman mukaan.  

 

Vastanneista opiskelijoista suurin osa oli toisen vuosikurssin opiskelijoita. Alla olevassa 

taulukossa on esitetty vastanneiden opiskelijoiden jakauma vuosikursseittain.   

 

vuosikurssi vastaajien lkm 

2 vsk 60 

3 vsk 3 

4 vsk 20 

n. vsk 14 

 

Taulukko 2. Vastanneiden opiskelijoiden määrä vuosikursseittain. 
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3 KIRJASTON TILAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
 

3.1 Kirjastossa käynti 

 

Vastausten perusteella kirjastossa käytiin keskimäärin muutaman kerran kuukaudessa. 

Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 1= useita kertoja viikossa, 2=noin kerran viikossa, 

3= muutaman kerran kuukaudessa, 4= noin kerran kuukaudessa, 5= muutaman kerran 

vuodessa, 6= harvemmin, 7= en koskaan. Vastausten keskiarvoksi saatiin 2,8.  

 

 

Kuvio 2. Kirjastossa käynnin useus.  

 

Vastaajista viisi vastaajista ei käy tai ollut käynyt koskaan kirjastossa. Alla muutama pe-

rustelu siihen miksi ei käy: 

 

Palvelut löytyy verkosta 
 
Asun nykyisin helsingissä, ei käyttöä LTY: n kirjastolle 
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3.2 Kirjastossa käynnin syy 

 

Suurin osa vastaajista (76 %) ilmoitti käyvänsä kirjastossa lainaamassa kirjastomateriaa-

lia. Seuraavaksi yleisimmin kirjastossa käytiin etsimässä tietoa ja lukemassa lehtiä. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty vastausprosentit kirjastokäynnin syyn mukaan.  

 

Kirjastokäynnin syy vastaajista % 

 kirjastomateriaalin lainaus  76,0 

 tiedon etsiminen jostakin määrätystä aiheesta  51.5 

 lehtien luku  45.1 

 varauksen tekeminen 17.2 

 opiskelu 17.2 

 avun pyyntö kirjastohenkilökunnalta tiettyyn ongelmaan 12.3 

 jokin muu tarkoitus 3.4 

 ajanvietto 2.5 

 sähköpostin luku ja ”surffaaminen” Internetissä  2,0 

 

Taulukko 3. Kirjastossa käynnin syy. 

  

Vastauksissa mainittuja muita syitä, miksi tulee kirjastoon:  

palauttamaan lainatun materiaalin 
 
tilaamaan /hakemaan artikkeleja 
 
kokouksissa 
 
Kaverin seurana 
 
Aku Ankka 
 
rekisteröimään kirjoja 
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3.3 Kirjaston tilaa koskevat väitteet  

 

Kyselyssä esitettiin kirjaston tilaa koskevia väitteitä, joihin vastaajan tuli ottaa kantaa. 

Vastausvaihtoehdot olivat: 5 = täysin samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 3= en 

osaa sanoa, 2= jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri mieltä. Alla on esitetty kyseiset väit-

teet ja niiden saamat arvostelun keskiarvot.  

 

a) Kirjaston tilat ovat viihtyisät ja käytännölliset - 4,0 (jokseenkin samaa mieltä) 

b) Löydän etsimäni materiaalin helposti - 3,9 (jokseenkin samaa mieltä) 

c) Kirjastossa saa kuulua nykyisenlaista keskustelua - 3,9 (jokseenkin samaa 

mieltä) 

d) Kirjastossa on mukava työskennellä - 3,6 (jokseenkin samaa mieltä) 

e) Kirjaston hyllyt on järjestetty selkeästi ja aineiston sijaintimerkintöjä hyllyissä 

on helppo ymmärtää - 3,4 (en osaa sanoa)     

f) Kirjastossa kuuluu usein liian äänekästä keskustelua - 2,4 (jokseenkin eri 

mieltä)  
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Kirjaston tilaa koskevat väitteet
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Kuvio 3. Kirjaston tilaa koskevien vastausten jakautuminen. 
 

3.4 Kirjaston tilaan liittyviä ongelmia vastaajien mielestä 

 

Kyselyssä vastaajien annettiin vapaasti kertoa mielipiteensä kirjaston tilaan liittyvistä on-

gelmista. Saatujen vastausten mukaan kirjaston tilojen suurin ongelma on hyllyjärjestys. 

Vastaajista 15 henkilöä kaipasi tähän ongelmaan ratkaisua. Alla on esitetty joitain vastaa-

jien kommentteja. 

 
Eri materiaalien sijainti on vaikea hahmottaa kunnolla hyllyjen labyrinttimaisen si-
joittelun vuoksi. Kirjojen osalta on vaikea päätellä, mikä hylly on "seuraava", eli 
minne järjestyksessä seuraava kirjallisuuden luokka on sijoitettu. 
 
Koneelta nähtävistä 'sijaintikoodeista' voisi olla selkeä luettelo esim. seinällä, jottei 
etsisi turhaan väärästä paikasta (värit, numerot) 
 
Jos haettavan kirjan pitäisi löytyä kohdasta "KVARTOT", niin sieltä en kyllä tahdo 
löytää. 
 
 atk-kirjat ovat ihan jossain muualla kuin itse kirjastossa. Niitä ei koskaan löydä. 
 
Ehkä vanhat lehdet hieman hankalasti tai ainakin parin mutkan takana löydettävissä. 
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Kunkin luokan (onkohan se nykyisin UDC-luokitus) kirjat voisi sijoittaa ihan omaan 
hyllyynsä, ja nimi- ja luokkakyltin pitäisi olla iso, kissan kokoisilla kirjaimilla. Nykyi-
sin (viimeksi, kun olen kirjoja etsinyt) luokkien rajat eivät erotu selvästi. 

 

Seuraavaksi yleisimmäksi ongelmaksi koettiin tilojen puute. Vastaajista 9 henkilöä kai-

pasi enemmän tilaa mm. tenttiin lukuun ja ryhmätöiden tekoon.   

 
Liian vähän tilaa työskennellä. Usein kaikki paikat (pöydät) on varattu sekä ala- että 
yläkerrassa. Alhaalla ison pöydän ympäristö on jokseenkin levoton. Yläkerrassa olisi 
kiva työskennellä, mikäli tilaa olisi. Itse en ainakaan halua opiskella yläkerran "val-
koisessa, äänieristetyssä huoneessa", jossa jokaiselle on varattu pieni tila väliseinin 
varustettuna. Uskon kuitenkin, että tällä huoneella on käyttäjänsä ja se on tarpeelli-
nen. 
 
Lisää sopivia kokoontumispaikkoja pienryhmille; keskustelua syntyy, joskus äänekäs-
täkin ja olisi mukava pystyä tekemään ryhmätyötä koulun kirjastotiloissa (materiaalit 
käden ulottuvilla, lyhyt matka kahvioon jne). Eli lisää selkeästi pienryhmille 
tarkoitettuja tiloja, jotka jotenkin erotettu yleistiloista. 
 

Tilojen viihtyvyys herätti monenlaisia kannanottoja. Osa vastaajista koki tilat viihtyisäksi 

ja toiset taas ankeiksi. Vastauksista 8 koski tätä kysymystä.  

 
Kirjaston yleisilme on erittäin avara ja valoisa, suorastaan LTY: n edustustila, jonka 
ohi menee vain pääaula pääoven luona. 
ilmanvaihtoa paremmaksi ja lisää suojaisia lukusoppia ja työpisteitä 
 
 alankerrassa on kauhea pölyinen ja tunkkainen ja sinne saisi helposti tehtyä muka-
via työskentely tiloja 

 

Vastauksissa ilmeni myös muunlaisia kommentteja liittyen kirjaston tiloihin. Alla joita-

kin esimerkkejä:   

 
pöytien lisäys sanomalehtien luvulle oli hyvä asia, samoin tietokoneiden määrän li-
sääntyminen. 
  
Jos kirjaston käyttöön liittyvänä ongelmana voi pitää seuraavaa, niin jostain syystä 
en osaa/uskalla (koen itseni tyhmäksi) pyytää neuvoa tiedonhakuihin liittyen 
 
Käyttöä voisi lisätä, kun saisi selkeät rautalankamallit mahdollisuuksista 
 
Lehtienlukupaikan valaistus häiritsee kiillotetun painopaperin lukua. 
Käsikirjojen käytössä minusta olisi toimivampaa jos siellä ei olisi normaali pöytiä 
vaan "pystybaari" tyyppiset pöydät jolloin harjoitustöiden tekijät / tenttiin lukijat oh-
jautuisivat muualle jolloin käsikirjoista tietoa etsiessään tuntisi häiritsevänsä. 
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Portaat(liikuntaesteisiä ajatellen). 
 
Lukusali voisi olla pitempään auki, käynti kulkuluvalla esim. klo 22 saakka ja viikon-
loppuisin. 
 

Kahvila olisi mukava 

 

3.5 Kirjaston tilojen muuttamisehdotuksia  

 

Kysyttäessä, miten vastaajat haluaisivat muuttaa kirjaston tiloja, tuli vastaukseksi saman-

tyyppisiä vastauksia kuin edellisessä tilan ongelmiin liittyvässä kysymyksessä. Alla on 

esitetty joitain vastauksia ryhmitellen.  

 

Viihtyvyyden parantaminen:  

 
Viihtyisyyttä voisi lisätä esim. mukavampien kalusteiden ja viherkasvien avulla -> 
"toinen olohuone". Lisäksi hiljainen lukusali voisi olla viihtyisämpi ja pidemmän  
aikaa käytössä 
 
Olisi kiva lukea tenttiin vaikkapa jossain pehmeässä nojatuolissa, esim. muutama 
"hämärämpi" lukunurkkaus 
 
Alakerrassa on välillä tunkkaisehko ilma 
 
Kellarissa voisi olla muutama HYVIN VALAISTU työskentelypaikka. On joskus vai-
keaa saada kunnolla selvää vanhojen lehtien sisällöstä. 

 

Lisää tilaa: 

 
suuremmaksi, enemmän suojaisia ja rauhallisia työskentelypaikkoja, suurempi leh-
tienlukupaikka, pehmeämmät tuolit/sohvia 
 
Hieman enemmän voisi olla täysin hiljaista tilaa, hiljainen lukusali on usein täysi. 
 
Lisää pöytä ja istuinryhmiä sinne tänne hyllyjen lomaan. 
 
yksityisiä työtiloja 
 
Kellarin aikakauslehti arkistoon lisää tilaa. Nykyisellään kovin ahdas. 

 

Hyllyjärjestys selkeämmäksi: 
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Hyllyt voisi järjestää nykyisen labyrintin asemesta samansuuntaisiksi. Helpottaisi ti-
lan jäsentymistä kävijälle, ja myös kulku helpottuisi. 
 
Kullekin luokalle ikioma hyllynsä. 
 

Muita kehittämisideoita:  

 
Perustetaan "luovuushuone" (rentoutumiskasetin, klassisen musiikin kuuntelua tms. 
kuulokkeiden kautta 
 
Viikon ammattilehdet voisivat olla lähempänä ovea, esim. lukusalin palvelutiskin 
puoleisessa päässä, jolloin seisaallaan lehtiä selaavat säästyisivät turhalta salissa 
lukevien häiritsemiseltä. 
 
lehtisali voisi olla erillinen, niin, että siellä voisi jutella 
 
Enemmän tietokoneita. 
 
Lehtiarkiston laajennus 
 
Satunnaisesti kirjastossa olevat "äänekkäät" töitä tekevät ryhmät voisi ohjata muual-

le 
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4 KIRJASTOPALVELUJEN JA -AINEISTON KÄYTTÖ 
 

4.1 Aineiston ja palveluiden käyttö 

 

Vastausten perusteella kirjojen lainaus on kirjaston eniten käytetty palvelu (92 % vastaa-

jista). Seuraavaksi eniten kirjaston palveluista ja aineistosta käytetään lehtikiertoa (henki-

lökunnalle suunnattu palvelu, 73 %), tiedonhakua lehdistä ja kirjoista (70 %) ja käsikir-

jastoa (69 %). Vastaajista 1 % ei ollut käyttänyt kirjaston palveluja tai aineistoja hyväk-

seen. Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikki palvelujen ja aineistojen käytön prosent-

tiosuudet.  

 

Palvelumuoto Käyttö-%

 kirjojen lainaus  92,2 % 

 lehtikierto (henkilökunta) 73,3 % 

 tiedonhaku kirjaston lehdistä/kirjoista  69,6 % 

 käsikirjasto  68,6 % 

 tiedonhaku kirjaston välittämistä tietokannoista  64,7 % 

 kirjojen varaus  63,2 % 

 aikakauslehtien luku (paperiversio)  57,4 % 

 päivän sanomalehdet  43,1 % 

 verkkolehdet  36,3 % 

 kaukopalvelu 34,3 % 

 lehtiluettelo  33,8 % 

 aikakauslehtien lainaus  33,3 % 

 informaatikolla teetetty tiedonhaku  26,5 % 

 opetus ja neuvonta 17,2 % 

 uutuusluettelo  11,8 % 

 ei käytä palveluita  1,0 % 

 muu palvelu  0,5 % 

 

Taulukko 4. Kirjastoaineiston ja – palveluiden käyttö.  
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4.2 Palvelujen tärkeys  

 

Kyselyssä kysyttiin myös, mitkä palvelu- ja aineistomuodot vastaajat kokevat tärkeim-

miksi. Asteikkona kysymyksessä käytettiin seuraavaa: 1= merkityksetön, 2= vähemmän 

tärkeä, 3= en osaa sanoa, 4= tärkeä, 5 = erittäin tärkeä.  

 

Vastausten perusteella kirjojen lainaus koetaan tärkeimmäksi palvelumuodoksi (vastaus-

ten keskiarvo 4,7). Wilma- tietokanta (4,4) tulee heti toisena verkkotietokantojen (4,3) ja 

kirjojen varauksen kanssa (4,2). Mitään palvelumuotoa ei koettu vähemmän tärkeäksi tai 

merkityksettömäksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikki palvelumuodot ja koetut 

tärkeydet.  

 

Palvelumuoto Tärkeys 

 kirjojen lainaus  4.7 

 wilma 4.4 

 verkkotietokannat 4.3 

 kirjojen varaus  4.2 

 käsikirjasto  3.9 

 opetus ja neuvonta 3.7 

 aikakauslehtien luku kirjastossa 3.6 

 verkkolehdet  3.6 

 linda 3.6 

 kaukopalvelu 3.6 

 lehtikierto (henkilökunta) 3.5 

 lehtiluettelo  3.4 

 aikakauslehtien lainaus  3.3 

 muu palvelu*  3.3 

 päivän sanomalehdet  3.0 

 uutuusluettelo  3.0 

 

Taulukko 5. Eri palvelumuotojen koettu tärkeys 

* vastauksissa annettuja muita palvelumuotoja: keskustelu ja neuvonta, ystävälli-

nen palvelu 
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Kuvio 4. Vastausten jakauma palvelujen tärkeyttä koskevassa kysymyksessä.  

 

4.3 Hyödyllisin tietolähde 

 

Kirjaston oma kirjatietokanta Wilma osoittautui vastausten perusteella hyödyllisimmäksi 

tietolähteeksi. Osa vastaajista oli nimennyt itselleen tärkeitä tietokantoja, kun taas osa 

vastaajista oli maininnut tärkeäksi tietolähteeksi vain ”verkkotietokannat”. Alla olevassa 

taulukossa näkyvät parhaimmiksi mainitut tiedon lähteet ja niiden saamat maininnat. 

Taulukossa ei ole mukana lähteitä, jotka ovat saaneet vain yhden maininnan (esim. Beils-

tain, informaatikko, kollegat).  
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Tietolähde Vastausten lkm

Wilma 64 

Elsevier 21 

oman alan lehdet 18 

Verkkotietokannat 16 

Linda 8 

IEEE Xplore 8 

Compendex 8 

ABI 7 

Ebsco 6 

oman alan kirjat 6 

Scifinder 6 

Emerald 4 

Springer 4 

ACM 3 

Chemical Abstract 3 

Helecon 2 

Google 2 

 

Taulukko 6. Parhaimmaksi koetut tiedon lähteet.  

 

4.4 Tiedon saatavuus LTY: n kirjastosta 

 

Kyselyssä kysyttiin miten usein vastaaja saa tarvitsemansa tiedon LTY: n kirjastosta. 

Vastausvaihtoehdot olivat: 1= saan aina, 2= saan useimmiten, 3= en osaa sanoa, 4= en 

saa aina, 5= en saa koskaan.  

 

Vastausten perusteella tietoa hakevat saavat useimmiten hakemansa tiedon LTY: n kir-

jastosta. Keskiarvoksi muodostui 2,6 (vrt. asteikkoa). Vastaajista yksi henkilö ei saanut 

tarvitsemaansa materiaalia. Syy tähän oli se, ettei hän enää nykyisin käytä LTY: n kirjas-

ton palveluja hyväkseen. 
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kirjastosta

  
Kuvio 5. Vastausten jakauma tiedon saatavuutta koskevassa kysymyksessä.  

 

4.5 Mielikuva kirjastosta  

 

Vastaajilta kysyttiin myös, minkälainen mielikuva heillä on LTY: n kirjastosta. Vastaus-

vaihtoehdot olivat seuraavat: 1= myönteinen, asioin täällä mielelläni, 2= melko myöntei-

nen, 3= kohtalainen, 4= melko kielteinen, 5= kielteinen, en asioi täällä mielelläni 

 

Vastausten mukaan mielikuva kirjastosta oli myönteinen tai melko myönteinen. Vastaus-

ten keskiarvoksi muodostui 1,5 (vrt. asteikko). Yksikään vastaajista ei kokenut kirjastoa 

kielteisenä, kun taas melko kielteisenä kirjastoa piti yksi henkilö.  

 

Mielikuva kirjastosta

Myönteinen
51%

Melko 
myönteinen

43%

Kohtalainen
5%

Melko 
kielteinen

1%
Kielteinen

0%

 
Kuvio 6. Mielikuva kirjastosta.  
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4.6 Kirjaston mahdolliset palvelut 

 

Kyselyssä vastaajille annettiin mahdollisuus esittää palveluja, joita LTY: n kirjasto ei tar-

joa, mutta joita vastaaja haluaisi käyttää. Alla on annettu luettelo näistä ehdotuksista.   

 
Audiovisuaalinen koulutusmateriaali 
 
Faxi 
 
Verkkotietokantojen käyttöoikeuden laajentaminen. Mm. Elsevierin julkaisujen luku-
oikeus myös ennen 1995 ilmestyneisiin lehtiin. Wileyn verkkoartikkelien lukuoikeus.  

 
kenties verkkokäyttöön sopivia tietokoneita saisi olla lisää. 
 
Verkkokirjasto on ollut kovin vahvasti muille kuin LTY: n edustamille aloille painot-
tunut. 
 
Kluwer:in lehtien verkkoversiot 
 
verkkotietokantojen kaukokäyttö (Athens -tyyppinen ratkaisu). 
 
Kluwerin lehdet/verkkotietokanta, Science Directin vanhemmat numerot (-95) 
 
Kirjaston kahvio olisi kiva juttu. 
 
En tiedä löytyykö kemiallisista yhdisteistä tietokantaa, josta löytyisi erityyppistä ai-
nedataa. Sille olisi käyttöä mutta netistä löytyvä  tyssää yleensä maksullisuuteen.  
 
Joskus olisi hyvä tietää, mitä teknisiä aikakauslehtiä tulee muihin Suomen yliopistoi-
hin. Onkohan sellainen luettelo olemassakin Linda-tietokannoissa? 
 
KnowPap-tietokanta 
 
XML (SOAP) pohjainen hakuliittymä tietokantoihin 
 
kotoa verkkotietokantoihin käsiksi, Erittäin tärkeä! 
 
Lehtivalikoimiin myös ei opintoihin millään tavalla liittyviä lehtiä, kuten trendi, cos-
mopolitan tms. 
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4.7 Kirjaston palveluihin liittyviä ongelmia 

 

Vastaajilta kysyttiin myös mitä ongelmia he kokevat liittyen kirjaston palveluihin. Suu-

rimmaksi ongelmaksi (27 vastausta) vastausten perusteella muodostui kurssikirjojen vä-

hyys ja kirjojen palautusjärjestelmän toimimattomuus. Alla on esitetty muutamia kom-

mentteja tähän liittyen.  

 

Kurssimateriaaleja on oppilasmäärään liian vähän tai laina-
us/palautusjärjestelmä on toimimaton (kirjat samoilla henkilöillä kuukausia). 
Kirjat on usein myöhässä/palauttamatta. Tenttikirjasta tehdyt varaukset jäävät 
usein tentin jälkeen tarpeettomiksi, jono lyhenee kuitenkin hitaasti koska varauk-
sia ei voi peruuttaa. 
 
Kirjastolla pitäisi ehdottomasti olla käytössä myöhästymismaksu! Nyt gradua 
vääntäessä on huomannut kuinka tärkeää olisi saada haluamansa teos viim. sil-
loin kun toisen eräpäivä on käsillä. Nykyisellä systeemillähän opiskelija 'ei tarvit-
se' palauttaa lainojaan vaikka eräpäivästä olisi jo kuukausi! 
 

Seuraavaksi yleisimmäksi ongelmaksi koettiin hylly- ja luokittelujärjestelmän vaikeus. 

   

Kirjat eivät ole aina ihan loogisessa järjestyksessä. Kirjojen numerokoodijärjes-
telmä ei ole täysin avautunut... 
 
"paikallistamisongelma" erityisesti henkilöstön lainojen osalta 

 

Resurssipula koettiin myös ongelmalliseksi.  

 

Kirjojen skaalan kapeus. 
 
Materiaalin riittävyys. Käyn usein lainaamassa lisämateriaalia maakuntakirjas-
tosta. Mutta tämä on taas tämmöinen kustannus/tasapainokysymys. Kirjojen ajan-
tasaisuus. Hyllyt ovat täynnä jostain 60-80 luvuilta peräisin olevia kirjoja. Nämä 
voisi roudata varastoon. 
 
Tietokantahakujen lisenssejä lisää 
 
ulkomaisia journaleita lisää, joskus ei löydy tarpeeksi vuosikertoja, jos haluaa 
löytää esim. tietyn tieteellisen artikkelin, täytyy kaukolainata 
 
Rahan puute rajoittaa ammattilehtien määrää 
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Lehtikierron hitauteen otti kantaa muutama henkilökuntaan kuuluva.  

 
Lehtikiertoon kuuluvat lehdet joskus viipyvät liian kauan; tosin tämä ei ole kirjas-
ton vaan käyttäjien syy. 

 

Osa vastaajista koki ongelmalliseksi sen, ettei ole tietoinen kaikista kirjaston tarjoamista 

palveluista ja mahdollisuuksista. Myös oma osaaminen kyseenalaistettiin.  

 

Käsittäisin että suurimmat ongelmat on siinä että kaikkia mahdollisuuksia ja resurs-
seja ei tiedetä käyttäjäkunnan keskuudessa. 
 
Oma osaamattomuuteni 
 
 "paikallistamisongelma" erityisesti henkilöstön lainojen osalta Lienee niin että mah-
dollisuuksia on enemmän löytää tietoa kun osaa käyttää. 

 

Vastauksissa ilmeni myös muunlaisia kirjaston palveluihin liittyviä ongelmia. Alla on 

esitetty joitakin näistä vastauksista.   

 

Informaatikon palvelut pitäisi saada joustavammiksi.  
 
kirjojen hankinnan hitaus 
 
Joskus lehtiä ei löydy varastosta. Vaikka tekisi mieli luottaa ihmisten hyvyyteen, kir-
jastomme alkaa olla jo harvinaisuus turvajärjestelyjen puuttuessa. En tosin tiedä lu-
kuja, kuinka paljon "tavaraa" katoaa. 
 
käsikirjaston kirjat (lähinnä tilastot). Näiden lyhytaikainen lainaaminen. On onnistu-
nut ystävällisen henkilökunnan avulla! 
 
Opiskelijat eivät osaa hakea materiaalia kirjoista, nettiä käytetään paljon, mutta tie-
teellisten julkaisuiden käyttö on kyllä melko vähäistä 
 
Jotkin lehdet (esim. Linux journal) eivät sisällä Alert palvelua eli en tiedä milloin uu-
si numero ilmestyy. Olin paperiversion aktiivinen lukija, mutta nyt olen viimeksi lu-
kenut lehden yli vuosi sitten! Jos muissa lehdissä vastaavia ongelmia niin se voitai-
siin pyrkiä ratkaisemaan. 
 
henkilökunta on liian suuren paineen alainen! Se ei voi olla vaikuttamatta JOSKUS 
palvelun tasoon 
 
Uutuuskirjoja toisinaan hankala saada. Henkilökunta pääosin palveluhaluista ja asi-
antuntevaa, mutta iloista ilmettä ja hymyä voisi jakaa runsaamminkin. Miksi kirjas-
toihmiset muuten ovat niin äärettömän totista porukkaa (muuallakin)?? 
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Integraatio muihin LTY: n yksiköihin 
- monilla yksiköillä oma kirjastosysteemi 
- samoin oma julkaisuluettelo (omille) systeemi 

 

4.8 Muut kommentit 

 

Lopuksi vastaajille oli annettu mahdollisuus antaa muita kommentteja liittyen kirjaston 

toimintaan. Kommenteissa esiintyi sekä ruusuja että risuja. Alla on esitetty osa näistä 

kommenteista.  

professoreilla erikoisteoksia "kestolainassa" jolloin saatavuus hankalaa 
 

UDK koodit olisi hyvä olla näkyvillä kirjaston kotisivuilta.. ja siihen sopiva hakukone 
 
enemmän uusia kirjoja. 
 
Web-tietokannat ovat loistavia, kirjasto voisi kyllä aina silloin tällöin tutkia niitä ja 
ilmoittaa jos niihin on lisätty uusia ominaisuuksia tai muuta mahdollisesti tutkijoita 
kiinnostavaa 
 
Pitäisi hieman tarkemmin valvoa, ettei kirjaston tietokoneita käytetä harjoitustöiden 
puhtaaksi kirjoittamisessa, sähköpostien kirjoittelussa tms., koska koneet saattavat 
loppua kesken. Osa koneista on vanhoja, tosin selvää plussaa on hankitut uudet ko-
neet. 
 
Muistakaa että opiskelijoiden lisäksi henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita olisi koulu-
tettava käyttämään kirjaston palveluita. Ja sen tulisi olla jatkuva prosessi koska väki 
vaihtuu tai vain unohtaa seurata kehitystä. 
 
 Iloista ilmettä lisää! Palveluammatin sisäistäminen myös kirjastossa. Tyhmiinkin ky-
symyksiin pitäisi pyrkiä vastaamaan, kirjastohenkilökuntahan on koulutettua ja osaa-
vaa väkeä :) 
 
Lukusalikappale-systeemi erittäin toimiva. On pelastanut monta tenttiä! 
 
Palvelu hyvää ja ystävällistä 
 
Toiminta on korkealaatuista! 
 
Kaukopalvelu toimii erittäin hyvin 
 
Aina olen saanut apua ongelmiin:) 
 
yksi parhaiten toimivista yksiköistä LTY:ssä 
 
Meillä on hyvä kirjasto! 
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LIITE 1. Kyselylomake 

 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastoa koskeva kysely 

 Kirjaston kotisivu 
 

 
 

Henkilötiedot 

1. Osasto - -valitse- -  

2. Asema: opiskelija, vuosikurssi - -valitse- -  

jatko-opiskelija 

henkilökuntaan kuuluva 

Kirjastotila 

3. Kuinka usein käyt 
kirjastossa? useita kertoja viikossa  

noin kerran viikossa 

muutaman kerran kuukaudessa 

noin kerran kuukaudessa 

muutaman kerran vuodessa 

harvemmin 

en koskaan, miksi et?  

4. Minkä vuoksi ta-
vallisesti tulet kirjas-
toon? 

lainaamaan kirjastomateriaalia  

tekemään varauksen 

lukemaan lehtiä   
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etsimään tietoa jostakin määrätystä aiheesta  

pyytämään apua kirjastohenkilökunnalta tiettyyn ongel-
maan  

opiskelemaan  

viettämään aikaa  

lukemaan sähköpostia ja ”surffaamaan” Internetissä  

jokin muu tarkoitus, mikä?  

    

5. Vastaa seuraaviin 
kirjaston tiloja ja 
järjestystä koskeviin 
väitteisiin: 

Vastausvaihtoehdot: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa 
mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä  

a) Löydän etsimäni materiaalin 
helposti       

- -valitse- -

b) Kirjaston tilat ovat viihtyisät 
ja käytännölliset  

- -valitse- -

c) Kirjaston hyllyt on järjestetty 
selkeästi ja aineiston sijainti-
merkintöjä hyllyissä on helppo 
ymmärtää 

- -valitse- -

d) Kirjastossa on mukava työs-
kennellä  

- -valitse- -

e) Kirjastossa kuuluu usein lii-
an äänekästä keskustelua 

- -valitse- -

f) Kirjastossa saa kuulua ny-
kyisenlaista keskustelua 

- -valitse- -

 

 

6. Liittyykö mieles-
täsi kirjaston tilojen 
suunnitteluun tai 
käyttöön ongelmia, 
joihin tulisi hakea 
ratkaisua? 
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7. Miten muuttaisit 
kirjaston tiloja? 

 

Kirjaston palvelut ja käyttö 

8. Mitä aineistoja ja 
palveluja käytät tai 
olet käyttänyt? 

Kirjat  

kirjojen lainaus  

kirjojen varaus  

käsikirjasto    

Lehdet 

päivän sanomalehdet  

aikakauslehtien lainaus 

aikakauslehtien luku (paperiversio) 

verkkolehdet (artikkeleiden luku ja selailu) 

lehtikierto (henkilökunta) 

Tiedonhakuun liittyvät palvelut  

tiedonhaku kirjaston kirjoista ja/tai lehdistä 

tiedonhaku kirjaston välittämistä tietokannoista  

informaatikolla teetetty tiedonhaku 

Muut palvelut  

uutuusluettelo 

lehtiluettelo (paperinen tai kotisivuilta löytyvä) 
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kaukopalvelu 

opetus ja neuvonta 

muu, mikä?  

en ole käyttänyt kirjaston palveluja 

9. Miten tärkeiksi 
koet nämä palvelut 
itsellesi: 

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeä, melko tärkeä, en osaa 
sanoa, vähemmän tärkeä, merkityksetön  

Kirjat  

a) Kirjojen lainaus - -valitse- -  

b) Kirjojen varaus       - -valitse- -  

c) Käsikirjasto    - -valitse- -  

Lehdet  

d) Päivän sanomalehdet  - -valitse- -  

e) Aikakauslehtien lainaus   - -valitse- -  

f) Aikakauslehtien luku kirjastossa   - -valitse- -  

g) Verkkolehtien artikkeleiden luku - -valitse- -  

h) Lehtikierto (henkilökunta)  - -valitse- -  

Tiedonhakuun liittyvät palvelut  

i) verkkotietokannat  - -valitse- -  

j) Wilma  - -valitse- -  

k) Linda    - -valitse- -  

Muut palvelut   

l) lehtiluettelot   - -valitse- -  
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m) uutuusluettelo    - -valitse- -  

n) kaukopalvelu  - -valitse- -  

o) opetus ja neuvonta - -valitse- -  

p) muu, mikä?   - -valitse- -   

 10. Nimeä työssäsi 
/opinnoissasi par-
haimmaksi havait-
semasi tiedonlähteet 
(Wilma, muun tieto-
kannan nimi, oman 
alan lehdet..) 

 

11.  Saan tarvitsema-
ni aineiston yliopis-
ton kirjastosta? 

saan aina  

saan useimmiten 

en osaa sanoa, onko tarvitsemani aineisto saatavilla yli-
opiston kirjastossa 

en saa aina  

en saa koskaan, koska  

12.  Millainen mieli-
kuva sinulla on ko-
konaisuutena kirjas-
tostamme? 

myönteinen, asioin täällä mielelläni 

melko myönteinen 

kohtalainen 

melko kielteinen 

kielteinen, en asioi täällä mielelläni, koska  
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13. Onko joitain pal-
veluja, joita kirjasto 
ei tarjoa, mutta joita 
haluaisit käyttää?  

14. Liittyykö kirjas-
ton palveluihin mie-
lestäsi ongelmia? 
Mainitse suurimmat 
ongelmat.  

15. Mitä muutoksia 
ja parannuksia eh-
dottaisit toteutetta-
vaksi kirjaston pal-
veluissa ja toimin-
nassa? 

 

16. Muita komment-
teja liittyen kirjaston 
toimintaan 

 
 

Lähetä Tyhjennä
 

 
Kiitos vastauksistasi!  

 

 


