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Miten nykyään 

haetaan tietoa ja 

vastauksia? 



Tutkittiin 

• Tutkittiin minkälainen on nykypäivän hakupalveluiden käyttäjä? 

• Tehtiin laaja tutkimus (yliopisto-opiskelijat & kirjastoihmiset) 

• Vastaajia yli 10 000, mukana 8 eri yliopistoa 

• Kohderyhmänä ensisijaisesti opiskelijat, tulevaisuuden päättäjät 



Todettiin 

• Riippumaton 

• Ei esitetä kysymyksiä 

• Anonyymi 

• Oletuksena ”googlemaisuus” 

• Helppous 

• Nopeus 

• Vaivattomuus 

 



 

Mihin lähteisiin luotettiin laadullisesti? 

        Tutkimus- ja kurssitöissä suosittiin: 



Kuitenkin selkeästi helpoin paikka 

aloittaa haku/tutkimus on: 



Ei selkeää aloituspaikkaa tiedonhaulle 

Ei välttämättä edes tiedetä mistä tietokannasta 
lähdetään tietoa hakemaan? 

Tiedon määrän kasvaessa “suodatettu” tieto yhä 
tärkeämpää 

Kirjaston hakutyökalut ei vastaa odotuksia/tarpeita 



Haku ilman Discovery-palvelua 

OPAC  Internet 

 
Full text databases 

Reference databases 
E-books 

 
Local    

databases 



Käytännön ongelmia 

• Liian hitaita 

• Rajoittuneet hakutulokset 

• Vaivalloista 

• Aineiston vajaa hyödyntäminen 

• Kyseenalainen ”relevance ranking” 

• Edes paras metahakupalvelu ei vastaa loppukäyttäjien tarvetta 

 



Todettiin ns. Value Gap 



Miten siis löydän oikean tiedon 

helposti kirjaston kaikesta 

hankitusta aineistosta? 





SIMPLE, 

EASY, FAST 



Summon - ominaisuudet 

• Rakennettu asiakastarpeeseen 

• Käytetty uusinta teknologiaa 

• Yksi ainoa hakuboksi, optimoitu haku yhdestä indeksistä 

• Nopea haku joka tuottaa tasapuoliset ja luotettavat hakutulokset 

• Haku kaikesta kirjaston aineistosta (kaikki lähteet ja sisältötyypit) 

• Räätälöinti kirjastokohtaisesti 

• Etäkäyttömahdollisuus, mobiilisovellus 

• Metadatan normalisointi 



 Yksi ainoa indeksi 



Summon malli - yksi ainoa indeksi 



Summon indeksi 



Summon indeksi – pian jo yli  
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Mobiilikäyttö ja -tuki 



Summon optimoitu iPadille 

21 



Vaikutukset aineiston käyttöön 

Tietokantojen käytön kasvu* 

 

• Academic Search Premier +92% 

• PsycArticles +91% 

• IEEE +40% 

• Wiley +49% 

• Sage +36% 

• LexisNexis +642% 

• JSTOR +146% 

        * Recent GVSU analysis of database usage 



Käyttäjät ja asiakkaat 

• Yli 400 asiakasta maailmanlaajuisesti 

• Yli 100 asiakasta EMEA-alueella 

• Yli 10 asiakasta ruotsissa 

• Suomessa jo kolme hyvin erityyppistä asiakasta 

• tutkimuskirjasto 

• lääketieteellinen kirjasto 

• erikoiskirjasto 



   

Best Enterprise Search Solution  

In great company… past CODiE winners include:  

Software & Information Industry Association (SIIA) 





 



Nopea käyttöönotto 

 



ERC-tiimin tuki 

• ERC = Electronic Resources Consulting 

• tiimi muodostettu asiakastarpeeseen, kirjastojen, tietopalveluiden ja 

yritysten sähköisten aineistojen hankinnan- ja hallinnoinnin tueksi 

• keskittyy täysin sähköisiin aineistoihin: tunnemme asiakkaiden, 

erilaisten aineistojen ja kustantajien/tiedontarjoajien erityispiirteet 

• suorat neuvotteluyhteydet sekä asiakkaisiin että kustantajiin päin. 

Kirjasto/tietopalveluille riittää yksi kontakti 



ERC-tiimin tuki 

• Koekäytöt (sekä aineistojen että teknisten ratkaisujen) 

• Webinaarit 

• Koulutukset 

• Tekninen tuki 



Avoimia linkkejä maailmalta: 

• http://ucalgary.summon.serialssolutions.com  

• http://library.hud.ac.uk/summon/ 

• http://www.dartmouth.edu/~library/home/find/summon/ 

• http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/ 

 

http://ucalgary.summon.serialssolutions.com/
http://library.hud.ac.uk/summon/
http://www.dartmouth.edu/~library/home/find/summon/
http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/


 

YHTEYSTIEDOT 

Aleksi Tykkä 

050 560 8019 

aleksi.tykka@LMinfo.fi 

 

LM Information Delivery 

Teollisuuskatu 21 

00510 Helsinki 

www.LMinfo.fi  

Kiitos. 
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