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Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto vastaa 
kansallisen julkaisuperinnön

▪ säilyttämisestä

▪ kuvailusta ja 

▪ käyttöön asettamisesta 

osana ainutlaatuisten kokoelmiensa 
kartuttamista.

Kansallisarkisto vastaa siitä, että 
kansalliseen kulttuuriperintöön 
kuuluvat asiakirjat tietoineen 
säilyvät pysyvästi, ovat saatavilla ja 
hyvin käytettävissä. Se on 
arkistotoimen asiantuntija-
viranomainen ja edistää heraldista 
kulttuuria

<>
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Digi.Kansalliskirjasto.fi – Digitaalisia 

aineistoja kaikille

Yli 6 miljoonaa sivua,

~61% saatavilla verkossa

Yli 6 miljoonaa sivua, 

~60% saatavilla verkossa
130.000 sivua, 

100%

Sanomalehtiä Aikakauslehtiä Pienpainatteita
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Uudempaa aineistoa Haka-kirjautumisella 

käyttöön NYT!

▪ Osallistuvien organisaatioiden 

jäsenet saavat Haka-

tunnistautumisen jälkeen 

käyttöönsä kaikki lehtiaineistot 

digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa 

julkaisuvuoden 2010 loppuun asti.

Osallistuvat organisaatiot: 
• Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta 

(Tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta) 

• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Instituutin 

henkilökunta) 

• Jyväskylän yliopisto (yliopiston henkilökunta ja 

opiskelijat) 

• Oulun yliopisto (HIKUVIE-tutkinto-ohjelman 

henkilökunta) 

• Tampereen yliopisto (historian, viestinnän ja media 

sekä journalistiikan tutkijat ja opettajat) 

• Turun yliopisto (Kulttuurihistorian oppiaineen 

tutkimusryhmä) 
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Miksi kysely

Mitä käyttäjät Digistä 

ajattelevat?

Kuinka paljon on 

tutkimuskäyttöä? 

Mitä?

Kuvan lähde: Työmme 1934, 01.01.1935, s. 2

https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/342996/articles/1872608?page=2

Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot
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Kysely

▪ Kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun 

▪ 140 vastaajaa  (tavoite oli saada vähintään 100)

▪ Mainostettiin Digin etusivulla, Kansalliskirjaston verkkosivuilla, 

facebookissa ja joidenkin tunnettujen yhteisöjen foorumeilla.
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Sivuston yleinen käyttötarkoitus 

(monivalinta)

Top-3

1. Sukututkimus

2. Tutkimus yksityisiin tarpeisiin

3. Selailu

Käyttötarkoitus (monivalinta)  
Vastauksia % 

tapauksista N % 

Käyttötarkoitus Tieteellinen 

tutkimus 

26 11,3% 18,6% 

Korkeakouluopinnot 13 5,7% 9,3% 

Sukututkimus 83 36,1% 59,3% 

Tutkimus yksityisiin 

tarpeisiin 

40 17,4% 28,6% 

Tutkimus oman 

organisaation / 

yrityksen tarpeisiin 

18 7,8% 12,9% 

Peruskouluopinnot 1 0,4% 0,7% 

Selailu 39 17,0% 27,9% 

Muu 10 4,3% 7,1% 

Yhteensä 230 100,0% 164,3% 
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Tutkijoiden pitkä häntä
Tieteenala? -kysymys näkyi 

jos oli valinnut aiemmasta:

• Tieteellinen tutkimus

• korkeakouluopinnot,

• Tutkimus yksityisiin 

tarpeisiin tai 

• tutkimus oman 

organisaation /yrityksen 

tarpeisiin.

• 84 sai kysymyksen 

näkyviinsä

• 56 antoi tarkemman tiedon

Minkä tieteenalan tutkimusta teet? Valitse listasta.

615 Historia ja arkeologia 31

113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 3

1181 Ekologia, evoluutiobiologia 2

6121 Kielitieteet 2

520 Muut yhteiskuntatieteet 2

6132 Kuvataide ja muotoilu 2

516 Kasvatustieteet 2
6122 Kirjallisuuden Tutkimus 1

519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede 1

616 Muut humanistiset tieteet 1

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1

513 Oikeustiede 1

3112 Neurotieteet 1

316 Hoitotiede 1

214 Kone- ja valmistustekniikka 1

614 Teologia 1

415 Muut maataloustieteet 1

5141 Sosiologia 1

6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet 1

56
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Käytetyimmät toiminnot (monivalinta) 

Vapaatekstihaku 124 32,7% 90,5%

Haun rajaus 80 21,1% 58,4%

Lehdet eli lehtinimekkeet (listaus

kaikista lehdistä)

73 19,3% 53,3%

Selkeä kärki 
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Käytettyjä, mutta vähemmän tunnettuja

Päivän sanomalehdet sata vuotta

sitten
18 4,70 % 13,10 %

Leiketoiminnot (uuden luonti,

leikkeiden haku)
24 6,30 % 17,50 %

Niteen PDF:n lataus 27 7,10 % 19,70 %

Kaikki toiminnot eivät sovellu kaikille
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Harvojen(?) käytössä

▪ Tarvitsevatko nämä 

toiminnot lisää 

mainostusta/ uusimista?

▪ Sivumäärätilastot siirtyy 

pois etusivulta, kun 

etusivu uudistuu

Sivupalkista avautuva 

lähdeviittauksen tekeminen ("-

työkalu)

8

Sosiaalisen median työkalut 

(leikkeiden jakaminen, kommentointi 

Facebook- tai Twitter-palveluun)

4

Aineistopakettien lataus 

(digi.kansalliskirjasto.fi/opendata -

sivulta)

4

Useimmin kysytyt kysymykset 4

Haun ohje (oranssi ?-merkki 

hakusivulla)
8

Etusivun sivumäärätilastot 2

Leikkeiden kommentointi 3
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”Löydän haluamani aineiston helposti”

▪ 80 % samaa mieltä (osin 53%, täysin 27%)

▪ Kommenteissa:

▪ Käyttö on helppoa. Haut toimivat.

▪ Det är enkelt, lätt och snabbt!

▪ Osin eri mieltä olevien kommentteja:

▪ Haen henkilöiden ja paikkojen nimillä. Usein haku ei löydä nimiä

▪ hain henkilöä x. koivu, vastauksena paljon koivuhalkoja

▪ tabletilla ongelmia hauissa



KANSALLISKIRJASTO

”Hakuvaihtoehdot ovat riittävät?”

▪ 74 % samaa mieltä (42% osin, 32% täysin)

▪ Kommentteja:

▪ Vaihtoehtoja tarpeeksi

▪ ristiinhakukin on mahdollista.

▪ Pitäisi olla mahdollisuus rajata pois tietyt asiat vastauksista

Osin eri mieltä olevien kommentteja

▪ Ehkä sellainen "pois nämä vaihtoehdot" olisi hyvä.

▪ tulokset pitäisi näyttää koko lehden osalta ei vain1 sivun

▪ => ? Haku hakee kaikista sivuista?

▪ voisi olla myös täsmähaku lainausmerkkien sisällä
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Mitä etsit tänään (vapaateksti)

▪ Henkilöhistoriallista tietoa 

esitelmää varten.

▪ Kuolinilmoituksia. Löysin.

▪ en mitään, törmäsin kyselyyn 

facebookissa

▪ Erästä tutkimuksessa 

epätarkasti viitattua 

lehtiartikkelia. Artikkeli löytyi 

kolmannella yrittämällä.
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Kommentteja vapaassa sanassa

Ymmärrän tekijäoikeudelliset 

syyt, mutta ainahan toivoa voi 

niin uudempaa lehti- ym 

aineistoa (siis 1930 lukua, 

vaikka vielä on nykyistäkin 

tarjontaa paljon läpikäymättä) 

Muuten voi sanoa että olen 

täysin tyytyväinen, eli 10+ teille 

"tasapuolisesti"

Kävin päämajan museossa, niin 
teki mieli lukea lisää 1918 vuoden 
asioista. Löytyi mielenkiintoisia 
artikkeleita.

Juuri nyt aloin etsiä vanhoja ZZ

väitöskirjoja. Käytän palvelua 

sukututkimukseen, 

sukututkimusalan tieteellisen 

artikkelin tekoon, mutta myös 

esim. [harrastukseni] XX 

historian tutkimiseen.

Mahtava palvelu. toivoisin, että tänä 

vuonna ennakkokäytössä olevat lehdet 

olisi käytössä tästä lähtien, ei vain tänä 

vuonna.

Koneoppiminen voisi tuoda älyä 

hakutuloksiin jolloin tuloksia voisi 

kategorisoida; esim. nimihaku listaisi 

valmiiksi tulokseen kuolinilmoitukset 

ym, voisi selkokielistää valmiiksi 

vanhoilla kirjasimilla olevat tekstit 

nykymuotoiseksi jne.



KANSALLISKIRJASTO

Digin käyttäjäkysely 2018 - Yhteenveto

Löysin etsimäni 

tiedon helposti: 

27% täysin 

42% osin 

samaa mieltä

Hakutulokset 

vastasivat 

aihettani:

29% täysin 

59% osin 

samaa mieltä

Hakuvaihto-

ehdot riittävät:

32% täysin 

42% osin 

samaa mieltä

Vastaajia 140

Tieteenala 

valittuna 56:llä

31 historia ja arkeologia

3   tietojenkäsittelytiede

2   kielitieteet

Paljon käyttötarkoituksien 

yhdistelmiä (17): sukututkimus+, 

tutkimus yksityisiin, tieteellisiin 

tarkoituksiin

NPS-luku 61

Laitevalinta (monivalinta):

Kotitietokone 90%

Tabletti 24%, älypuhelin 24% -> 

monilaitekäyttöä

Käytetyt aineistot 

(monivalinta):

90% SAN, 54% AIK, 

28% PIE 
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Mitä seuraavaksi?

▪ Digi.kansalliskirjasto.fi uudistuu pian

▪ Haku onnistuu läpi kaikkien sisältöjen

▪ Yksinkertainen haku jo etusivulla

▪ Kirjat digiin  

▪ Uusi kysely 2019

▪ Haka-käyttöpilotin käyttöprofiilit

▪ Tutkimuskäytöstä syvemmin

▪ Kiinnostavaa olisi verrata myös paikallis/vapaakappalekirjastojen 

käyttäjiin
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Kiitos!

Tuula.Paakkonen@helsinki.fi 

@TuulaP
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Lähteitä

▪ Pääkkönen, Tuula & Lilja J. (2018)” Hieno palvelu, mutta sisältöä 

lisää – Kansalliskirjasto kyseli Digi-palvelun käyttökokemuksia” 

https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2018-2/1802-digi/

▪ Hölttä, Tiina (2016). Digitoitujen kulttuuriperintöaineistojen 

tutkimuskäyttö ja tutkijat. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen 

median pro gradu, Tampereen yliopisto 

https://tampub.uta.fi/handle/10024/98714

▪ Matres, I. (2016). Digital historical materials for academics, 

educators, hobbyists, creatives and browsers: the visitors evaluate 

digi.kansalliskirjasto.fi. Informaatiotutkimus, 35(3), 48-49. 

https://journal.fi/inf/article/view/59436

▪ Suomen Akatemia. (2016). Tieteen tila 2016. 

http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/tieteen-

tila/ajankohtaista/tieteen-tila-2016/ 

https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2018-2/1802-digi/
https://tampub.uta.fi/handle/10024/98714
https://journal.fi/inf/article/view/59436

