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AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOVÄELTÄ SAATUJA KOMMENTTEJA ARTO-
TIETOKANNASTA ELO- JA SYYSKUUSSA 2012 
 
Kyselyn suorittaminen 
Lähetin alla olevan sähköpostin ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiselle sähköpostilistalle 31.8.2012. 
Vastauksia sain seitsemästä eri ammattikorkeakoulukirjastosta (ammattikorkeakoulukirjastoja on 26). Neljä 
vastausta vaikutti olevan yhteisvastaus koko henkilöstöltä ja muista ei käynyt tämä asia ilmi.  

 
 
 
 
Mitkä ovat Arton vahvuudet? 
 

 kotimaisten artikkelien löytäminen asiasanojen avulla 
 selkeä ja opiskelijoille tuttu hakuliittymä (Voyager) 
 yhteys Elektran kokoteksteihin 
 suomenkielisyys 
 ilmainen 
 eri aloja edustettuna 

 
 
Mitkä ovat Arton heikkoudet? 
 

 aineisto voisi olla kattavampi 
 viitetietokanta, saisi olla enemmän kokotekstejä 
 sisällön epätasaisuus 
 ei päivity tasaisesti kaikkien lehtien osalta 
 sisällönkuvailu epätasaista 
 aineiston saatavuuden vaikeus, Arto kun on pääasiallisesti artikkelitietojen viitetietokanta 
 tieteellisyys sekä vahvuus että heikkous riippuen opiskelualasta 
 Artosta löytyy myös jonkin verran yliopistojen omia julkaisuja, jotka eivät ole ns. lehtiä; asiakkaan 

kannalta tämä voi olla hankalaa, vaikka toisaalta tuokin lisäarvoa niille, jotka asian tietävät 
 joskus mietin, että onko Arton lehdissä olemassa edes jotain tiettyä säännöllistä päivitystä vai 

tehdäänkö päivitystä sitten, kun joku joskus jossain sattuu ehtimään... Vai mikä siinä on 
periaatteena? 

 Artossa (ja muissakin) pieniä ja isoja juttuja sekaisin, tarvitaanko pikkujuttuja ja mainoksia?? 
kallistakin Suomen tasolla 
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 Artossa on tosiaan paljon vanhaa materiaalia, uuden tiedon löytäminen on haasteellista; vaatii 
käyttäjältä sen, että hoksaa käyttää lajittelua "uusimmat ensin" 

 Elektra-Arto-kuvio on todella sekava, olisi tavallaan selkeämpi jos yhden ”brändin” alla olisi koko 
tietokanta, vaikka tietysti tällä hetkellä Elektra on maksullinen ja Arto ei. Erityisesti 
opiskelijoiden  (ja myös kirjastoihmisten!) on hankala hahmottaa tätä eroa ja sitä, mikä on missäkin 
ja se on myös hankalaa selittää opettaessa! Toki Artosta johtaa suorat linkit Elektrassa oleviin pdf-
artikkeleihin, mutta jos opiskelija hakee suoraan Arton kautta kotoa korkeakoulun IP-alueen 
ulkopuolelta hän ei saa artikkeleita auki ellei käytä Artoa alunperinkin etäkäyttösysteemin kautta. 
Ja kun Arto on ilmaiseksi haettavissa niin tätä olisi kiva mainostaa opiskelijoille sen sijaan, että 
pelkästää promoaa Elektraa. 

  
 
Miten Artoa pitäisi kehittää? 
 

 lehtilistaa joka löytyisi helposti olisi hyvä 
 olisi tärkeää, että Arto olisi ajantasainen eikä päivityksissä olisi viivettä 
 voisiko lehtiä jotenkin priorisoida tai rankata, nyt sisältö on aika epätasainen 
 kokotekstien linkitys Artoon voisi olla yksi kehityssuunta; mutta se ei välttämättä ole Arton 

tiedontuottajien asia 
 kattavuus? 
 olisi hienoa, jos kokoteksteihin pääsisi kiinni suoraan Arton kautta 

 
 
 
Mikä on Arton merkitys ammattikorkeakoulussanne?  
 

 käytetään paljon omien ostettujen lehtien "selailuun" (Mitä tämä lehti on kirjoittanut tästä 
aiheesta?) 

  varastokirjaston hieno kaukopalvelu antaa Artolle lisäarvoa 
 vähäinen, ilmankin mahdollisesti pärjäisi; mutta Elektran kokotekstit tuovat hyvää lisäarvoa! 
 Arton merkitys meidän amk:ssa on melko suuri, koska kotimaisia kokotekstitietokantoja on 

tarjolla suhteellisen vähän 
 Arton käyttöön vaikuttaa myös sen monialaisuus: monialaisessa amk:ssa suositaan hankinnoissa 

aineistoja, jotka antavat "jokaiselle jotakin" 
 Arton käyttöä opetetaan tiedonhankinnan opetuksessa kaikille opiskelijoille ja jossain määrin 

käytetään opiskeluun liittyvän tiedon hakemiseen;  usein käyttö tahtoo unohtua, koska tiettyjen 
alojemme kannalta Artossa on aika vähän relevanttia aineistoa 

 
 
Tällä hetkellä Arton tiedontuottajina toimii lähinnä yliopistokirjastoja, erikoiskirjastoja sekä 
maakuntakirjastoja. Miten Arton tiedontuotanto pitäisi järjestää? 
 

 tarvitaan luultavasti lisää tiedontuottajia että saataisiin kattavampi tietokanta 
 ongelma on etteivät lehdet ole ajan tasalla; kannattaako kökkä - toimiiko talkootyö riittävän 

hyvin? Haastava kysymys 
 nopein ja suorin reitti lienee lehtien kautta, mutta niin kauan kuin Artoon tallennuksessa käytetään 

Voyageria, voi työn siirto lehdille olla jo teknisesti hankalaa tai jopa mahdotonta. Toinen kysymys 
on, kokevatko lehdet Arton riittävän hyödylliseksi eli ryhtyisivätkö he itse tallentamaan tietoja, jos 
se olisi mahdollista. Niin kauan kuin kirjastot toimivat tiedontuottajina voi luottaa siihen, että tiedot 
ovat "oikein". 
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 ei kommentteja, emme tiedä kovin tarkasti siitä, mitkä ovat nykyisen tiedontuotantotavan hyvät ja 
huonot puolet koska emme ole mukana; pääasia, että Artossa oleva tieto on oikeaa ja ajantasaista 

 
 
Mitkä kotimaiset artikkelitietokannat ovat ammattikorkeakoulussanne käytetyimpiä? 
 

 vain Arto käytössä 
  Aleksi selvästi eniten käytetty; Talentumin lehtiarkistoa ja Arkistoa käytetään riippuen 

koulutusohjelmista 
 Talentum lehtiarkisto, Arto ja Aleksi; järjestystä en osaa sanoa 
 Arto ja Aleksi 

 
 
Mikä ovat muiden kotimaisten artikkelitietokantojen merkitys ammattikorkeakoulussanne? 
 

 Aleksi on ehdoton hankkia, koska se on monialainen, joskin sen sisältö ei ole aina tarpeeksi 
ammatillinen tai tieteellinen 

 artikkelit ovat tärkeitä ja ajankohtaisia tiedonlähteitä, mutta nykyiset kotimaiset 
artikkelitietokannat  eivät ole sisällöltään eivätkä käytettävyydeltään tarpeeksi ajan tasalla, ns. 
tätä päivää 

 kokotekstitietokantoja tarvitaan 
 kokotekstitietokantoja kaivataan lisää, mutta niiden puuttuessa Arto ja Aleksi ovat pitäneet 

pintansa. 
 Aleksi on melko tärkeä, sen profiili vähän erilainen kuin Arton ja tiettyjen alojen kannalta siellä on 

enemmän materiaalia 
 
 
Sekalaista 
 

 kannattaisi ennemminkin keskittää voimavarat yhteen hyvin toimivaan artikkelitietokantaan, 
jossa olisivat sekä tieteelliset (painopiste nimenomaan näissä!) että ammattilehdet; sanomalehtien 
artikkelitiedoilla Aleksissa (tai Artossa) en näe mitään pointtia 

 Aleksissa on hyvä, että uusimmat listautuvat ensin 
 Aleksissa myös päivitys tuntuu olevan nopeaa! Lehden ilmestyttyä jutut ovat monista lehdistä jo 

tosi nopsaan luetteloituina Aleksiin 
 toisin kuin Artossa: Kaiken kaikkiaan Artoa ei juurikaan tee mieli opettaa, koska aineisto on pääosin 

vanhaa (tai ainakin siltä tuntuu) ja tuloksissa on paljon sellaisia aineistoja, mitä meillä ei ole 
fyysisesti saatavilla. Joukossa on myös paljon mystisiä lähteitä ("Ikuinen Viipuri"), joka ei houkuttele 
opettamaan, tai kohta meillä on iso kasa kaukopalvelupyyntöjä vaikeista lähteistä... 

 Arto on vallan mainio peli, mutta asiasanotusta olisi kehitettävä, sitten se sekoittaa opiskelijoita, 
että sama viite on erikseen e:nä ja paperisena. Elektra yhteys on ok, mutta etäkäyttö vaikea 
järjestää. Aleksi ja Arto on pakko olla molemmat käytössä 

 totuin Artoon jo muinoin, 1990-luvulla. Silloin se auttoi ihanasti artikkeleiden löytämisessä 
asiakkaille. - Sittemmin jotain on tapahtunut. Viime vuosina Artosta on löytynyt kyllä aineistoa, 
mutta löydökset ovat NIIN harvinaisissa lehdissä - ainakin omasta AMK-näkökulmastani, että 
tulokset lähinnä turhauttavat sekä minua että opiskelijoita. Joten toivon, että Arto keskittyisi 
harmaan aineiston sijaan ajankohtaisen "yleistajuisen" ja ammatillisen aineiston tallentamiseen - 
miksei tieteellisenkin, jos artikkelit ovat järkevästi saatavilla asiakkaille (paperilehtinä lähi-AMK- 
& yleisistä kirjastoista tai e:nä valtakunnastamme). Jos ja kun löytyy jotain kokotekstinä Elektran 
kautta, se on hienoa! 
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 Arto löytää mielestäni vanhoja viitteitä (varsinkin Aleksiin verrattuna). Tein äsken kokeeksi 
muutamia hakuja, ja esim. hakusanalla copd löytyi uusimmat viitteet vuodelta 2011, vaikka Aleksi 
löysi vuoden 2012 viitteitä. Lisäksi Arton löytämät viitteet kaikista äsken tekemistäni aiheista 
(diabetes, melanooma, copd), olivat uusimmat viitteet Apteekkari-lehdestä, joka ei ole kyllä 
kovinkaan keskeinen hoitoalalla! Aleksi löysi viitteitä paljon keskeisimmistä lehdistä, Suomen 
Lääkärilehdestä, Duodecimista yms. Haulla diabetes Aleksi löysi kaikki Diabetes-lehden viitteet niin 
kuin pitääkin, kun taas Arto tarjoaa jälleen Apteekkari-lehteä!  

 Lisäksi Aleksin tulosnäyttö antaa suoraan uusimmat viitteet ensin ja on hyvin selkeä, kun taas Arton 
tulosnäyttö on sekavamman näköinen ja relavanssi järjestyksessä, joka useimmiten antaa todella 
vanhoja tuloksia listan alkuun. Usein Aleksi antaa myös enemmän viitteitä kuin Arto. 

 hoitoalan osalta ainakin Aleksi on huomattavasti parempi kuin Arto 
 Tenttu huonosti asiasanoitettu 
 Aleksi höpö 
 jos Open access, niin ok 
 yleensä löydän vähänlaisesti tekniikan artikkeleita ja hakutuloksissa on aina vanhoja artikkeleita 

ensimmäisenä; kun hain tietojärjestelmistä jotain, ensimmäisellä sivulla on vuoden 1995 
artikkeleita - ei hirveän vakuuttavaa  

 Aleksista löytää enemmän ja uudempia artikkeleita, mutta Artossahan on paljon sellaisia 
julkaisuja, joita ei Aleksissa ole, mutta jotka ovat olennaisia 


