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Tutkimuksessa selvitellään Espoon kaupunginarkistossa työskentelevien asiakirja-
ammattilaisten tiedonhankintaa, ja se kuuluu ammatillisen tiedonhankintatutkimuksen 
perinteeseen. Tutkimusta varten havainnoitiin ja haastateltiin Espoon kaupunginarkiston 
seitsemää asiakirja-ammattilaisia huhti–toukokuussa 2011. Tavoitteena on tutkia, mitkä 
tekijät vaikuttavat tiedonlähteiden ja kanavien valitsemiseen ja minkälaisia ongelmia 
tiedonhankinnassa esiintyy. Havainnointien ja haastattelujen analysoinnissa 
hyödynnettiin laadullisia menetelmiä, kuten tematisointia ja tyypittelyä. 
Tutkimustulosten sekä aikaisemman kirjallisuuden perusteella tutkimuksessa luodaan 
malli, joka kuvaa asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa. 

Tutkimuksen teoriatausta perustuu Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin (1996) ammatillisen 
tiedonhankinnan yleismalliin, Wilsonin (1981 & 1997a) informaatiokäyttäytymisen 
malleihin sekä Fosterin (2004) epälineaarisen tiedonhankinnan malliin. Tutkimusta 
taustoitetaan myös aikaisempien tutkimusten tuloksilla ja asiakirja-ammattilaisten 
tehtävistä kertovalla kirjallisuudella. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeet ovat lähtöisin arkistoalan ja asiakirjojen 
asettamista vaatimuksista sekä ajankohtaisista työtehtävistä. Asiakirja-ammattilaisten 
tiedontarpeet jakautuvat avoimiin ja kohdennettuihin tiedontarpeisiin: avoimet 
tiedontarpeet ovat suoraan lähtöisin alan vaatimuksista, kuten lainsäädännöstä, ja 
kohdennetut tiedontarpeet ovat työtehtävistä tai epäkohtien havaitsemisesta nousseita 
täsmällisempiä tiedontarpeita. Kohdennetut tiedontarpeet kertovat tarkasti esimerkiksi 
sen, minkä alan pöytäkirjojen säilytysajoista tietoa tarvitaan. Kohdennetut tiedontarpeet 
ovat asiakirja-ammattilaisten työssä keskeisessä asemassa, sillä viisi seitsemästä 
haastateltavasta koki tiedontarpeidensa liittyvän enemmän yksittäisiin tiedontarpeisiin 
kuin laajempaan selvittämiseen. Kohdennettujen tiedontarpeiden suosiota selittää 
tiedonhankinnan merkitys asiakaspalvelussa: haastateltavat kokivat hankkivansa tietoa 
asiakaspalveluun valmistautumista sekä asiakaspalvelussa toimimista varten. 

Asiakirja-ammattilaiset käyttävät sähköisiä tiedonlähteitä ja henkilötiedonlähteitä eniten. 
Tutkimuksessa selvisi, että ensisijaisesti haastateltavat valitsevat tiedonlähteiksi sellaisia 
tiedonlähteitä, jotka he jo entuudestaan tuntevat ja jotka heidän arvionsa mukaan 
sisältävät etsityn tiedon. Tutkimuksessa tuli esiin ennakkokäsitys-ilmiö, sillä asiakirja-
ammattilaiset muistivat jo ennalta, missä arkistotilassa etsitty asiakirja sijaitsee. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan ongelmat liittyivät tiedonhankinnan vaiheisiin 
kuten tiedonlähteille hakeutumiseen. Ongelmia aiheuttaa muun muassa tiedonlähteiden 
vähyys, mutta ennaltaehkäisemisen ja ratkaisukeinojen avulla asiakirja-ammattilaiset 
onnistuivat usein löytämään tarvitsemansa tiedon. Ongelmien kanssa toimeen tuleminen 
oli kuitenkin tuttua asiakirja-ammattilaisille: asiakirjojen järjestystä ei esimerkiksi saanut 
muuttaa, sillä muutoin asiakirjojen väliset suhteet olisivat kadonneet. 

Avainsanat: ammatillinen tiedonhankinta, asiakirja-ammattilaiset, 
tiedonhankintakäyttäytyminen, kaupunginarkisto, tiedonhankinnan ongelmat 
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1. JOHDANTO 

Muistiorganisaatiot, kuten kirjastot, arkistot ja museot pyrkivät tietoa tallentamalla 

varmistamaan, että kansalaiset ja tutkijat voivat hyödyntää tarkasti dokumentoitua tietoa 

myös tulevaisuudessa. Tiedon tallentamiseen ja etenkin asiakirja-ammattilaisiin 

kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, sillä asiakirjojen syntykontekstin ymmärtäminen 

riippuu paljon siitä, millä tavalla asiakirja-aineistot on luetteloitu ja kuvailtu. Asiakirjat 

kuvaavat tyypillisesti menneitä tapahtumia, joten aina asiakirjat ja niihin tallennettu 

informaatio eivät kykene vastaamaan asiakirja-ammattilaisten kysymyksiin. Usein 

asiakirjat laatinut tai vastaanottanut organisaatio pystyisi parhaiten antamaan lisätietoja 

arkistonmuodostajan historiasta. Arkistonmuodostajaa voi olla kuitenkin vaikea tai jopa 

mahdotonta enää tavoittaa myöhemmin, sillä arkistonmuodostaja on voinut lopettaa 

toimintansa jo useita vuosia sitten. Arkistonmuodostajan toimintaa ei ole välttämättä 

kukaan jatkanut, joten asiakirja-ammattilaisten on tuolloin hyödynnettävä 

tiedonhankinnassaan muita tiedonlähteitä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaankin 

tiedonhankintaa ja tiedonhankinnan ongelmia Espoon kaupunginarkistossa 

työskentelevien asiakirja-ammattilaisten kautta. Ammatillista tiedonhankintaa 

selvitellään tutkimuksessa teemahaastattelujen ja havainnointien avulla. 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja tehdä näkyvämmäksi niitä keinoja, joita 

asiakirja-ammattilaiset hyödyntävät työhön liittyvässä tiedonhankinnassaan. 

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia tiedontarpeita asiakirja-

ammattilaisilla on ja millä perusteilla he hakeutuvat tiedonlähteiden ja kanavien äärelle. 

Tutkimuksessa kartoitetaan myös, minkälaisia ongelmia asiakirja-ammattilaiset 

kohtaavat tiedonhankintansa aikana. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa 

käytetään Leckien ja kumppaneiden (1996), Wilsonin (1981 & 1997a) ja Fosterin (2004) 

tiedonhankinnan malleja. Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan sekä edellä 

mainittujen mallien pohjalta tutkimuksessa luodaan myös asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankintaa kuvaava malli. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tutkimus 

auttaa laajentamaan tiedonhankintatutkimuksen käsityksiä ammatillisesta 

tiedonhankinnasta. Myös ammatillisen tiedonhankinnan ongelmia ja tiedonhankinnan 

ratkaisukeinoja on aikaisemmissa tutkimuksissa yleisesti ottaen selvitetty vain vähän. 

Lisäksi tutkimuksella on käytännönläheinen näkökulma, sillä tutkimuksen tuloksia 
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voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun Espoon kaupunginarkistossa pohditaan 

uusien tiedonlähteiden hankkimista tai kun jo käytettävissä olevien tiedonlähteiden 

säilyttämiskysymykset tulevat ajankohtaisiksi. Tutkimustulokset tekevät 

konkreettisemmiksi myös tiedonhankinnassa esiintyvät ongelmat ja niiden 

ratkaisuyritykset, joten Espoon kaupunginarkistossa ja arkistoalalla voidaan tarkemmin 

vielä pohtia, miten tiedon löytymistä voitaisiin vielä tehokkaammin tukea. Koska 

asiakirja-ammattilaisia voidaan pitää myös tiedonhallinnan asiantuntijoina, tutkimus voi 

osoittaa uudenlaisia keinoja esimerkiksi tiedonhankinnan ongelmien ratkaisemiseen. 

Seuraavassa alaluvussa eli luvussa 1.1 käsitellään vielä tutkimuksen lähtökohtia, luvussa 

1.2 tutustutaan tarkemmin tutkimuskysymyksiin ja luvussa 1.3 esitellään tutkimuksen 

rakenne. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimuksessa lähestytään ammatillista tiedonhankintaa melko haastavasta 

näkökulmasta, sillä tutkimuksessa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita sellaisesta 

tiedonhankinnasta, joka ei liity asiakaspalvelutilanteisiin, vaan asiakirja-ammattilaisen 

omiin tiedontarpeisiin ja tiedonhankintaan. Asiakirja-ammattilaisten työn erityispiirteenä 

voidaan pitää kuitenkin sitä, että arkisto on hyvin suljettu työympäristö: asiakkaat eivät 

pääse esimerkiksi kirjastojen tavoin itse valitsemaan tarvitsemiaan dokumentteja, vaan 

asiakkaat tavoittavat arkistotiloissa olevat asiakirjat ainoastaan asiakirja-ammattilaisten 

välityksellä. Arkistotilojen sulkeutuneisuus johtuu asiakirjojen vaatimuksista, sillä 

ensinnäkin asiakirjat voivat sisältää luottamuksellista tietoa ja toiseksi rajoitettu 

asiakirjoihin pääsy suojelee asiakirjoja esimerkiksi niihin tehtäviltä valtuuttamattomilta 

muutoksilta. Asiakaspalvelulla on siis tärkeä asema asiakirja-ammattilaisten työssä, ja 

tämä selittää osaltaan sen, miksi asiakaspalvelutilanteisiin yhdistyvä tiedonhankinta tuli 

tutkimustuloksissa myös esiin. 

Tutkimuksessa päähuomio pidettiin ammatillisessa tiedonhankinnassa, ja tämän vuoksi 

asiakaspalvelu-tiedonhankinnasta huomioitiin sellaiset tilanteet, joissa asiakkaalla alun 

perin olleet tiedontarpeet olivat aiheuttaneet asiakirja-ammattilaiselle uusia 

tiedontarpeita. Tuolloin asiakkaiden tiedontarpeiden ajateltiin siis muuttuneen asiakirja-

ammattilaisten tiedontarpeiksi, koska tiedonhankinnassa ei ollut kyse enää ainoastaan 

siitä, että asiakirja-ammattilainen hakisi asiakkaan pyynnön eli tiedontarpeen mukaisen 

asiakirjan arkistotilasta. Rajaus on tarpeen, jotta voitaisiin keskittyä ammatilliseen 
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tiedonhankintaan eikä asiakkaiden tiedontarpeeseen. Tutkimus kuitenkin osoitti, ettei 

asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää tiedonhankintaa kannata kokonaan sulkea 

ammatillisten tiedonhankintatutkimusten ulkopuolelle, koska esimerkiksi asiakirja-

ammattilaiset pitivät tiedonhankintaa asiakaspalveluun valmistautumisen ja 

asiakaspalvelutilanteen onnistumisen edellytyksenä (ks. luku 6.2.1). Tutkimuksessa 

käytettyä lähtökohtaa kannattaa hyödyntää myöhemmin, sillä ammateissa, joissa 

asiakaspalvelu on hyvin keskeisessä asemassa, on odotettavissa, että 

asiakaspalvelutilanteet vaikuttaisivat työntekijöiden ammatillisiin tiedontarpeisiin ja 

tiedonhankintaan. 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa selvitetään, miten Espoon kaupunginarkistossa työskentelevät asiakirja-

ammattilaiset hankkivat tietoa työtehtäviään varten. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

tiedonhankinnasta kokonaisuutena, joten tutkimus kuvaa tiedonhankinnan eri vaiheita 

tiedontarpeiden syntymisestä aina löydetyn tiedon hyödyntämiseen ja tiedonhankinnan 

mahdollisiin ongelmiin. Pääkysymys tiedonhankinnasta jakautuu siis seuraaviin 

osaongelmiin: 

• Mitä informaatiota työntekijät ylipäänsä hankkivat? 
• Mitkä syyt vaikuttavat tiedonlähteiden ja kanavien valitsemiseen ja niille 

hakeutumiseen? 
• Hankitaanko informaatiota tyypillisesti yksittäisiin tiedontarpeisiin vai onko kyse 

laajemmasta selvittämisestä tai projekteista? 
• Minkälaisia mahdollisia ongelmia tiedonhankintaan liittyy? 

Tutkimuksessa tarkastellaan tiedonhankinnan kanavien ja lähteiden valitsemiseen 

vaikuttavia syitä, jotta saadaan selville, mitä kriteereitä asiakirja-ammattilaiset pitävät 

tärkeinä silloin, kun he valitsevat tiedonhankinnassa hyödynnettäviä tiedonlähteitä. 

Tiedonlähteiden äärelle hakeutumiseen vaikuttavista syistä ollaan puolestaan 

kiinnostuneita, koska tämä kertoo tarkemmin muun muassa siitä, mitkä tekijät motivoivat 

asiakirja-ammattilaisia tiedonhankintansa käynnistämiseen. Lisäksi tiedonhankinnan 

kohteita (mitä informaatiota hankitaan ja onko kyse yksittäisistä tiedontarpeista vai 

laajemmasta selvitystyöstä) käsittelevät tutkimuskysymykset ovat tärkeitä, sillä nämä 

kysymykset selvittävät tarkemmin sitä, minkä tyyppistä tietoa asiakirja-ammattilaiset 

tarvitsevat työssään. Myös tiedonhankinnan aikana esiintyvät ongelmat ovat 

tutkimuksessa kiinnostuksenkohteena, koska ongelmat ovat merkki tiedonhankinnan 
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inhimillisestä puolesta: tiedonhankinta ei aina johda tiedontarpeiden tunnistamisesta 

onnistuneeseen tiedonhankintaan, vaan tiedonetsijä voi kohdata erilaisia ongelmia 

tiedonhankintansa aikana. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa hyödynnetään tutkimusmenetelminä 

teemahaastattelua sekä havainnointia. Havainnointi osoittaisi, minkälaisina asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinta ja työtehtävät näyttäytyvät, kun taas haastattelussa 

yritettiin saada esiin erityisesti niitä syitä, jotka vaikuttavat tiedonhankintaan ja sen 

käynnistymiseen. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu rakenteellisesti kahteen pääosioon eli teoriaan ja empiriaan. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa eli luvuissa 1–4 tuodaan esiin tutkimuksen 

teoriatausta. Luvuissa 5–6 kerrotaan tarkemmin tutkimuksen empiirisen osuuden eli 

haastattelujen ja havainnointien toteuttamisesta sekä esitellään tutkimuksen tulokset. 

Tutkimuksen loppupuolella eli luvuissa 7–8 asetetaan tutkimustulokset vielä laajempaan 

kontekstiin, koska tuolloin asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa verrataan 

aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin. Lisäksi keskustelu-luvun (luku 7) 

yhteydessä esitellään myös asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan perusteella 

kehitetty malli. Seuraavassa kappaleessa tutustutaan kuitenkin tarkemmin tutkimuksen 

teoriataustasta kertovien lukujen rakenteeseen ja luonnehditaan yksityiskohtaisemmin 

vielä tutkimuksen rakennetta kokonaisuudessaan. 

Tutkimuksen teoriatausta muodostuu johdanto-luvun lisäksi tutkimuksen keskeisten 

käsitteiden (esim. ammatillinen tiedonhankinta ja asiakirja) määrittelystä. Käsitteiden 

määrittelyn jälkeen tutustutaan tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Teoreettisessa 

viitekehyksessä tarkastellaan muun muassa ammatillista tiedonhankintaa kuvailevia 

malleja. Luvussa 4 esitellään tutkimuksen kohdeorganisaatio eli Espoon 

kaupunginarkisto, sille kuuluvat tehtävät ja se, mitä asiakirjojen säilyttäminen tarkoittaa 

Espoon kaupunginarkiston kannalta. Tutkimuksen empiirisen osuuden aloittavassa 

luvussa 5 kerrotaan Espoon kaupunginarkiston asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan 

kartoittamista varten tehdystä tutkimuksesta ja tutkimuksen toteuttamisesta. Luvussa 5 

tutustutaan tutkimusasetelmaan eli tutkimuksen aineistonkeruu-vaiheisiin sekä aineiston 

analysointimenetelmiin. Tutkimuksen loppupuolella eli luvuissa 6–8 tuodaan esiin 
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tutkimustulokset ja käsitellään näitä tutkimuksia aikaisemman tutkimuskirjallisuuden 

avulla. Lopuksi vuorossa on vielä tutkimuksen johtopäätökset, lähdeluettelo sekä 

tutkimuksen liitteenä oleva haastattelurunko (liite 1). 

2. KESKEISET KÄSITTEET 

Tutkimuksen keskeisimpiin käsitteisiin kuuluvat muun muassa tiedontarve, ammatillinen 

tiedonhankinta, tiedonhankinnan kanava sekä tiedonlähde. Lisäksi asiakirjahallinto- ja 

arkistoalan spesifimmät käsitteet, kuten esimerkiksi asiakirja-ammattilainen määritellään 

seuraavien lukujen aikana, ja samalla tarkastellaan määritelmien merkitystä Espoon 

kaupunginarkiston asiakirja-ammattilaisten tutkimisessa. Luvussa 2.1 tutustutaan 

kuitenkin ensin peruskäsitteiden data, informaatio ja tieto määritelmiin. Tämän jälkeen 

luvussa 2.2 esitellään tiedonhankinnan käsitteet tiedontarve, tiedonhankinta, 

ammatillinen tiedonhankinta, työtehtävä, tiedonhankintakäyttäytyminen, tiedonkäyttö 

sekä orientoiva tiedonhankinta. Luvussa 2.3 määriteltävät käsitteet jatkavat edelleen 

tiedonhankinta-teemaa, koska tuolloin vuorossa ovat tiedonhankinnan kanava ja 

tiedonlähde. Luvussa 2.4 siirrytään yleistason käsitteistä arkistoalalle tyypillisiin 

käsitteisiin, joita ovat muun muassa asiakirja, arkisto sekä asiakirja-ammattilainen. 

2.1 Data, informaatio ja tieto 

Arkikielessä ei ole totuttu tekemään kovin suurta eroa käsitteiden data, informaatio ja 

tieto käyttämisen suhteen, vaan näitä käsitteitä on toisinaan hyödynnetty toistensa 

synonyymeina. Informaatiotutkimuksessa näiden käsitteiden määrittelyt ja käsitteiden 

väliset suhteet poikkeavat kuitenkin toisistaan, kuten seuraavassa kappaleessa tarkemmin 

ilmenee. 

Data-, informaatio-, tieto- ja tietämys-käsitteiden välillä nähdään vahva lineaarinen 

yhtyeenliittyvyys, koska data voi muuttua informaatioksi, informaatio voi muuttua 

tiedoksi, ja lopulta tieto voi muodostua vielä ihmisen tietämykseksi (Burgin 2010, 187). 

Datalla viitataan sellaisiin faktoina pidettäviin ilmiöihin tai numeroihin, jotka eivät 

yksinään vielä merkitse mitään (Albers 2005, 100). Data muuttuu ymmärrettäväksi eli 

informaatioksi vasta sitten kun kyseisellä datalla on vastaanottajalle informaatioarvoa. 

Esimerkiksi osoitelistat koostuvat peräkkäisistä kirjaimista ja numeroista eli datasta, 

kunnes niille on annettu merkitys (esim. kyse organisaation asiakkaiden osoitteista) ja ne 

ovat halutulla tavalla järjestettävissä (esim. osoitelistat vain puolen vuoden sisällä 
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ostoksia tehneistä eli aktiivisista asiakkaista). Data muuttuu siis informaatioksi silloin, 

jos datalla on merkitystä sekä informaatioarvoa informaation vastaanottajalle. Tiedoksi 

informaatio voi muuttua, jos informaation vastaanottaja osaa tulkita löytämänsä 

informaation ja kykenee hyödyntämään sekä ottamaan informaation osaksi omaa 

tietämystään. Tietoa voidaan luonnehtia myös ihmisen kyvyksi tehdä jotakin, koska 

ilman tietoa ihmiset eivät pystyisi toimimaan ja havaitsemaan asioiden välisiä yhteyksiä. 

(Blair 2002, 1019–1020.) 

Tässä tutkimuksessa ei suhtauduta käsitteiden välisiin eroihin kovin tarkkarajaisesti, vaan 

käsitteiden käyttöön on valittu hyvin käytännönläheinen lähestymistapa. Varsinkin 

tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa tavoitteena oli, että hyödynnetyt käsitteet 

vastaisivat mahdollisimman paljon asiakirja-ammattilaisten käyttämiä käsitteitä ja niiden 

nimityksiä. Haastatteluissa tiedusteltiinkin asiakirja-ammattilaisilta muun muassa, 

minkälaista tietoa he etsivät, vaikka käsitteiden määrittelyjen mukaan hankitussa 

informaatiossa ei voi olla kyse tiedosta vaan informaatiosta. Ihmisten on usein helpompi 

kuitenkin mieltää etsivänsä tietoa kuin informaatiota, koska käytännössä ihmiset eivät 

vain keräile mitä tahansa informaatiota, vaan he tarvitsevat hyödynnettävissä olevaa 

informaatiota eli tietoa. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytetään myös nimitystä 

tiedonetsijä, jolla ei vielä oteta kantaa siihen, onnistuiko tiedonetsijä tavoittamaan 

tilanteeseensa soveltuvaa tietoa vai ei. 

2.2 Tiedontarve, tiedonhankinta ja ammatillinen tiedonhankinta 

Casen (2007, 5) mukaan tiedontarve on tuntemus siitä, ettei henkilöllä oleva tieto riitä 

jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Belkin, Oddy ja Brooks (1982, 62) kokevat, että 

henkilön tiedontila voi olla anomaalinen eli puutteellinen: henkilöllä on vain aavistus 

tuolloin siitä, että hänen pitäisi tietää jotakin sellaista, mitä hän ei vielä kykene 

tarkemmin nimeämään. Tiedontarpeen artikuloitavuus voi kuitenkin vaihdella: 

tiedontarve voi esiintyä vain epämääräisenä tuntemuksena tai sitten henkilöllä voi olla 

hyvin tarkka ymmärrys siitä, mitä tietoa hän tarvitsee (Haasio & Savolainen 2004, 26). 

Dervin (1992) havainnollistaa tiedontarvetta kuilu-metaforan avulla. Usein ihmiset 

kykenevät toimimaan erilaisissa tilanteissa heille jo aikaisemmin muodostuneen 

tietämyksen ansiosta. Aina aikaisempaa tietämystä ei voi kuitenkaan suoraan soveltaa 

uudenlaisiin tilanteisiin. Tällöin henkilön on hankittava tietoa, jotta hän voisi joko 

täydentää aikaisempaa tietämystään tai korvata virheelliseksi osoittautuneen tiedon 
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kokonaan uudella tiedolla. Tiedontarve aiheuttaa siis kuvitteellisen kuilun, ja henkilön 

tehtävänä on hankkia tietoa, jotta hän pystyisi rakentamaan kuilun ylittävän sillan. Kun 

henkilö kykenee muodostamaan sillan, hän pystyy siirtymään tiedon käyttämiseen. 

Tiedonkäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kuinka löydettyä tietoa hyödynnettiin. 

(Dervin 1992, 68.) 

Tiedontarve voi johtaa tiedonhankinnan käynnistämiseen. Tiedonhankinta koetaan 

yleensä tavoitteellisena toimintana, jolloin tiedonhankinnan ajatellaan edistävän 

esimerkiksi ongelmien ratkaisemista (Spink & Cole 2006, 26). Tiedonhankinta voi 

sisältää myös tiedonhakuja (Ingwersen & Järvelin 2005, 198). Tiedonhankintaa ja 

tiedonhankinnan kautta saavutettavissa olevaa tietoa voidaan tarvita moneen erilaiseen 

tarkoitukseen. Johnsonin (1996, 9) mukaan tieto voi lisätä ihmisten tietoisuutta jostakin 

asiasta, tietoa voidaan hyödyntää päätöksien tekemisessä, tietoa voidaan käyttää jo 

tehtyjen päätöksien perustelemisessa tai ihmiset voivat hankkia tietoa, jotta he voisivat 

sitten jakaa tietoa keskenään. Usein tiedonhankinta-käsite jaetaan vielä arkielämän 

tiedonhankintaan ja ammatilliseen tiedonhankintaan. Arkielämän tiedonhankinnalla 

tarkoitetaan työn ulkopuolisiin asioihin kohdistuvaa tiedonhankintaa, kuten esimerkiksi 

harrastuksiin tai terveyteen liittyvää tiedonhankintaa (Savolainen 1995, 259). 

Ammatillisista tiedontarpeista, tiedonhankinnasta ja tiedonkäytöstä on kyse silloin, kun 

tiedonhankinta liittyy päivittäisten työtehtävien tekemiseen tai päätoimiseen opiskeluun 

(Haasio & Savolainen 2004, 21). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asiakirja-

ammattilaisten työtehtäviin liittyvää tiedonhankintaa, joten tämä tutkimus kuuluu 

ammatillisiin tiedonhankintatutkimuksiin. Hansen (2006, 393) täsmentää, että työtehtävät 

voivat sisältää sekä tiedonhankintatehtäviä että tiedonhakutehtäviä. 

Tiedonhankinta mahdollistaa tiedon käyttämisen, koska löydettyä tietoa voidaan soveltaa 

ajankohtaisiin tiedontarpeisiin. Savolainen (2009) huomauttaa, että tiedonkäyttö-käsite 

on tutkimuksissa usein määritelty suuripiirteisesti tai ei välttämättä ollenkaan. Tällöin 

tiedon käyttämisellä tunnutaan viittaavan vain erilaisten tiedonlähteiden hyödyntämiseen, 

jolloin tiedon lopullinen käyttökohde jää epäselväksi. (Savolainen 2009, 187.) Dervin 

(1983) tarkastelee tiedonkäyttö-käsitettä laajasti, sillä hänen mielestään tiedonkäyttöön 

kuuluvat kaikki sellaiset toiminnot, jotka auttavat asioiden ymmärtämisessä. Tiedon 

käyttäminen voi ilmetä muun muassa asioiden hallinnan saavuttamisena, suunnittelujen 

edistymisenä, tavoitteiden toteutumisena tai asioiden käynnistymisenä. (Dervin 1983, 

65.) Myös tässä tutkimuksessa tiedonkäyttö-käsitettä lähestytään laaja-alaisesti, sillä 
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laaja-alaisuus mahdollistaa käytännössä sen, että asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankintaa pystytään tarkastelemaan kontekstissaan. Näin ennakko-oletukset 

tiedonkäyttämisestä eivät pysty vaikuttamaan siihen, minkälaisena tiedonkäytön pitäisi 

näkyä, vaan tiedonkäytön voidaan ajatella tuolloin tulevan esiin sellaisena kuin asiakirja-

ammattilaiset itse sen kokevat. Näin voidaan tarkemmin tarkastella Savolaisen (2009) 

mainitsemaa tiedon lopullista käyttökohdetta. 

Tiedonhankintakäyttäytymiseksi voidaan kutsua toimintaa, joka voi liittyä sekä 

tiedonhankintaan että tiedonkäyttöön (Cole & Leide 2006, 171). Case (2007) jakaa 

tiedonhankintakäyttäytymisen aktiiviseen ja passiiviseen tiedonhankintaan. Aktiivista 

käyttäytyminen on silloin kun henkilö yrittää etsiä vastauksia tiedontarpeidensa tai 

puutteelliseksi osoittautuneen tietämyksensä vuoksi. Passiiviseksi 

tiedonhankintakäyttäytymiseksi kutsutaan puolestaan toimintaa, jolloin henkilö löytää 

joko sattumalta häntä kiinnostavaa tietoa tai jolloin hän yrittää tietoisesti vältellä 

informaation etsimistä tai informaation vastaanottamista. (Case 2007, 5.) 

Tiedonhankintaa voidaan kutsua orientoivaksi, jos tiedonhankinnalta vaikuttava 

käyttäytyminen ei liity ajankohtaiseen tehtävään, vaan henkilö lukee lehteä esimerkiksi 

yleisen mielenkiinnon vuoksi (Savolainen 2003, 31). 

2.3 Tiedonhankinnan kanava ja tiedonlähde 

Tiedonhankinnan kanavat mahdollistavat erilaisten tiedonlähteiden ja niiden sisältämien 

informaatiosisältöjen tavoittamisen. Tiedonhankinnan kanavina voivat toimia esimerkiksi 

internet sekä erilaiset järjestelmät. (Byström & Järvelin 1995, 193.) Tiedonlähteitä 

edustavat muun muassa painetut ja elektroniset dokumentit. Tutkimuksen 

kohdeorganisaatiossa, Espoon kaupunginarkistossa tiedonhankinnan kanavana toimii 

esimerkiksi internet, intranet sekä ARHA-arkistonhallintajärjestelmä. Tiedonlähteistä 

Espoon kaupunginarkistossa käytettävissä ovat esimerkiksi ammattikirjallisuus sekä 

tulostetut arkistoluettelot. 

Henkilöt voivat tilanteesta riippuen toimia joko kanavina tai tiedonlähteinä, kuten 

esimerkiksi Vickery ja Vickery (2004) toteavat. Kun henkilö antaa suoraan vastauksen 

hänelle esitettyyn kysymykseen, edustaa henkilö tuolloin tiedonlähdettä. 

Tiedonhankinnan kanavaksi henkilöä voidaan kutsua puolestaan silloin kun henkilö ei 

kerro vastausta vaan neuvoo kysyjän muiden tiedonlähteiden tai kanavien äärelle. 
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(Vickery & Vickery 2004, 22.) Tässä tutkimuksessa käytetään yhteisnimitystä 

henkilötiedonlähde riippumatta siitä, hyödyntävätkö Espoon kaupunginarkiston asiakirja-

ammattilaiset esimerkiksi kollegoitaan tiedonhankinnan kanavina vai tiedonlähteinä. 

Tähän valintaan päädyttiin, koska henkilöitä lukuun ottamatta tiedonlähteet eivät pysty 

vaikuttamaan siihen, käytetäänkö niitä tiedonhankinnassa kanavina vai tiedonlähteinä. 

Esimerkiksi painetut dokumentit toimivat usein tiedonlähteinä, mutta tiedonhankinnan 

kanavina niiden voidaan ajatella toimivan silloin, kun tiedonetsijä siirtyy dokumentissa 

viitatun teoksen äärelle. Tiedonetsijän voi olla vaikea siis havaita ero kanavan ja 

tiedonlähteen käyttämisen välillä, joten haastatteluissakin haluttiin välttää tämän eron 

korostamista. Lisäksi tehty valinta oli perusteltu myös sen kannalta, ettei tutkimuksen 

tarkoituksena ollut esimerkiksi verrata, oliko henkilöiden käyttäminen kanavina vai 

tiedonlähteinä suositumpaa. Näin valittu lähestymistapa kertoo siitä, käyttävätkö 

asiakirja-ammattilaiset muita henkilöitä tiedonhankinnan kanavina tai tiedonlähteinä. 

2.4 Asiakirja, asiakirjahallinto ja asiakirja-ammattilainen 

Arkistolain (831/1994) mukaan asiakirja on mikä tahansa kirjallinen tai kuvallinen esitys. 

Asiakirja voi olla myös sähköinen eli tuolloin se on luettavissa tai kuunneltavissa 

teknisten apuvälineiden välityksellä. (Arkistolaki 831/1994.) Asiakirjojen säilyttämisen, 

säilyvyyden ja ymmärtämisen (esim. syntykontekstin ymmärtäminen) näkökulmasta 

edellistä lähestymistapaa ei voi kuitenkaan pitää riittävänä. Nimittäin Valtonen (2003) 

korostaa, että asiakirjat laaditaan ja vastaanotetaan aina jossakin kontekstissa, joten 

asiakirjat ovat asiakirjoja vasta sitten kuin nämä yhteydet asiakirjan synty- ja 

laatimisolosuhteisiin (konteksteihin) ovat olemassa. Myös asiakirjan todistusvoima 

(evidentiaalisuus) muodostuu asiakirjan yhteydestä sen laatimisolosuhteisiin. (Valtonen 

2003, 179.) 

Asiakirjojen säilyttämistä ohjaava ISO-standardi 15489-1 jakaa asiakirjan ominaispiirteet 

neljään ulottuvuuteen: autenttisuuteen, luotettavuuteen, eheyteen sekä käytettävyyteen. 

Näiden ominaispiirteiden tarkoituksena on, että asiakirjoja hallitaan niin, ettei yksikään 

asiakirjan piirteistä vaarantuisi. Asiakirjan pitää täyttää ensinnäkin autenttisuus- eli 

alkuperäisyys-kriteeri, jotta asiakirjaa voidaan pitää luotettavana todisteena siihen 

liittyvien toimenpiteiden suorittamisesta. Käytännössä tämä edellyttää asiakirjan 

autenttisuuden ja luotettavuuden varmistamista. Asiakirjoja pitääkin säilyttää siten, että 

asiakirjoja suojataan niiden sisältöön sekä kontekstitietoihin tehtäviltä 
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valtuuttamattomilta muutoksilta, kuten lisäyksiltä ja poistoilta. Asiakirjojen eheydellä 

tarkoitetaan puolestaan jäljitettävyyttä: jokaisen asiakirjaan tehtävän muutoksen pitää 

olla jäljitettävissä, jotta asiakirjasta pystytään tarkistamaan, ettei kyse ole 

valtuuttamattomasti tehdyistä muutoksista. Käytettävyydellä viitataan taas siihen, että 

asiakirja olisi löydettävissä ja tulkittavissa niin, että asiakirjan avulla pystyttäisiin 

ymmärtämään asiakirjan dokumentoimat toimenpiteet ja nähtäisiin näin erilaisten 

toimenpiteiden väliset yhteydet. (Suomen stardardisoimisliitto 2007, 13.) 

Lybeckin (2006) mukaan asiakirjahallinto vastaa aktiivivaiheessa olevien asiakirjojen 

hallinnasta eli asiakirjoista, joita organisaatiot tarvitsevat vielä ajankohtaisten tehtäviensä 

vuoksi. Asiakirjahallinnon pitää esimerkiksi huolehtia, että niiden käyttämät, asiakirjojen 

tuottamisessa käytettävät tekniikat ovat tarkoituksenmukaisia myös asiakirjojen 

pitkäaikaissäilyttämisen kannalta. Arkistotoimen säilytysvastuulle kuuluvat puolestaan 

sellaiset asiakirjat, jotka on siirretty jo pitkäaikaiseen säilytyspaikkaan eli päätearkistoon. 

Päätearkistotoiminnan, kuten asiakirjojen tietopalvelun lisäksi arkistotoimi myös 

kuvailee ja luetteloi asiakirjat. (Lybeck 2006, 20.) Espoon kaupunginarkisto säilyttää 

Espoon kaupungin pitkäaikaiseen tai pysyvään säilytykseen luokitellut asiakirjat, joten 

kyse on arkistotoimesta. Raja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen välillä ei ole kuitenkaan 

näin yksiselitteinen, sillä Espoon kaupunginarkistoa kutsutaan päätearkistotoiminnastaan 

huolimatta asiakirjahallinnoksi eikä arkistotoimeksi. 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan Espoon kaupungin ja Espoon kaupunginarkiston 

tekemää valintaa, ja nimitetään Espoon kaupunginarkistoa asiakirjahallinnoksi. Espoon 

kaupunginarkiston asiakirjahallinnossa työskenteleviä kutsutaan tutkimuksessa asiakirja-

ammattilaisiksi, sillä arkistonhoitaja-nimikkeen sijaan kaupunginarkiston työntekijät ovat 

ammattinimikkeiltään esimerkiksi asiakirjahallinnon asiantuntijoita. Henttonen (2004, 

85) toteaa, että Suomessa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen välinen ero ei ole kovin 

selkeä, sillä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät voivat olla osittain 

samansisältöiset. Käytännössä asiakirjahallinto-nimitys korostaa kuitenkin sitä, että 

Espoon kaupunginarkisto on vahvasti läsnä koko asiakirjojen elinkaaren kattavassa 

suunnittelussa. Espoon kaupunginarkiston asemaa asiakirjahallintona vahvistaa vielä se, 

että Espoon kaupungin kirjaamo toimii samoissa tiloissa kaupunginarkiston kanssa. 

Espoon kaupunginarkistossa yhdistyvätkin luontevasti päätearkisto-näkökulma sekä 

esimerkiksi asiakirjojen alkuvaiheisiin kuuluva asiakirjojen rekisteröinti. 
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Viitekehyksellä tarkoitetaan sellaisia tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, jotka edistävät 

tutkimuskysymyksiin vastaamista (Anttila 2006, 167). Tässä tutkimuksessa teoreettisena 

viitekehyksenä hyödynnetään ammatillista tiedonhankintaa havainnollistavia malleja 

sekä erilaisten työntekijöiden ammatillista tiedonhankintaa kartoittavia tutkimuksia. 

Koska arkistoammattilaisten tiedonhankintaa ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa 

kuitenkaan selvitetty, tutkimusongelmaa taustoitetaan myös asiakirjojen sekä arkistojen 

merkityksestä ja asiakirja-ammattilaisen rooleista kertovalla kirjallisuudella. 

3.1 Tiedonhankintaa kuvaavia malleja 

Mallin tehtävänä on yleensä yksinkertaistaa todellisuutta, jotta mallin avulla voitaisiin 

havainnollistaa jotakin osaa todellisuudesta (Metsämuuronen 2006, 35). Batesin (2006, 

3) mielestä mallit kuvailevat, auttavat ymmärtämään ilmiötä ja sen eri vaiheita sekä 

edistävät teorian muodostumista. Wilsonin (1999, 250) mukaan erityisesti 

tiedonhankintaa kuvaileville malleille on tyypillistä se, että ne yrittävät havainnollistaa 

tiedonhankintaa toimintana, mallintavat tiedonhankinnan syitä ja seurauksia tai 

luonnehtivat tiedonhankinnan eri vaiheiden välisiä suhteita. Seuraavissa alaluvuissa 

keskitytään ensisijaisesti tiedonhankinnan syiden ja seurauksien selvittämiseen, sillä 

Wilsonin (1981 & 1997a), Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin (1996) ja Fosterin (2004) 

kehittämissä malleissa esitellään juuri niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedonhankintaan. 

Toisistaan mallit eroavat kuitenkin siinä, että Leckien ja kumppaneiden (1996) mallissa 

hahmotellaan tiedonhankinnan vaiheittaista etenemistä, kun taas Wilsonin (1981 & 

1997a) sekä Fosterin (2004) mallissa tutustutaan lähinnä tiedonhankinnan syihin ja 

seurauksiin. Tässä tutkimuksessa yhdistetään siis kolme tiedonhankinnan mallia, jotta 

tiedonhankintaa voisi tarkastella useasta näkökulmasta ottaen huomioon sekä 

tiedonhankinnan syyt että tiedonhankinnan etenemisen. 

3.1.1 Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin tiedonhankinnan yleismalli 

Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin (1996) mukaan aikaisemmat tiedonhankintaa 

kuvailevat mallit oli suunniteltu niin, että ne soveltuvat havainnollistamaan vain tietyn 

ammattiryhmän, kuten insinöörien tiedonhankintaa. Lisäksi Leckien ja kumppaneiden 

mielestä aikaisemmissa tiedonhankinnan malleissa huomioitiin vain jokin 

tiedonhankintaprosessin vaihe, ja näin nämä mallit eivät kuvanneet tiedonhankintaa 
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kokonaisuutena. (Mts. 164.) Leckie ja kumppanit (1996) halusivatkin kehittää 

tiedonhankinnan mallin, joka sopisi ammattiryhmästä riippumatta ja havainnollistaisi 

tiedonhankintaprosessin kokonaisuutta. Näin he päätyivät ammatillisen tiedonhankinnan 

yleismalliin. (Leckie et al. 1996, 180.) 

Ammatillista tiedonhankinnan yleismallia voidaan soveltaa ammatista riippumatta, sillä 

malli havainnollistaa erilaisiin työkonteksteihin yhdistyvää tiedonhankintaa. 

Yleismallissaan Leckie ja kumppanit (1996, 180) esittävät, että erilaiset työroolit ja 

näihin työrooleihin liittyvät työtehtävät aiheuttavat tiedontarpeita ja tiedontarpeet 

puolestaan motivoivat tiedonhankinnan käynnistämistä. Mallissa tiedonhankinta nähdään 

vaiheittaisena: esimerkiksi työroolien ja työtehtävien nähdään johtavan siihen, että 

tiedontarpeet ilmenevät ja tiedontarpeiden vuoksi tiedonetsijän on hakeuduttava 

tiedonlähteiden ja kanavien äärelle. Tiedonhankinnan käynnistävässä työroolissa ei ole 

kyse aina yksittäisestä työroolista, sillä tiedonetsijällä voi olla samanaikaisesti useita 

työrooleja, kuten asiakaspalvelijan sekä kouluttajan roolit. (Mts. 180–181.) Työroolien 

lisäksi muun muassa tietoisuus tiedonlähteistä ja henkilön aikaisemmat kokemukset 

tiedonlähteen käyttäjänä näyttävät vaikuttavan tiedonhankintaan. Leckie ja kumppanit 

tunnistivat tiedonhankinnasta syklisiä piirteitä, sillä mallin viimeisenä vaiheena oleva 

palaute kertoo tiedonetsijälle, oliko hän löytänyt jo etsimänsä vai pitääkö hänen yrittää 

etsiä tietoa uudestaan. (Leckie et al. 1996, 187.) Vaikka Leckien ja kumppaneiden (1996) 

malli kuvaa yleisesti tiedonhankintaa ja työroolien vaikutusta, malli ei kuitenkaan yksin 

riitä kuvaaman asiakirja-ammattilaisen tiedonhankintaa, sillä sen perusteella ei voi vielä 

kuvata tiedonhankinnan syitä sekä tiedonhankinnan mahdollisia ongelmatilanteita. 

3.1.2 Wilsonin informaatiokäyttäytymisen mallit 

Wilson (1981) kuvaa mallissaan tiedonhankinnan syitä ja jakaa tiedonhankintaan 

johtavat syyt kolmeen ryhmään: henkilöstä riippuviin, roolisidonnaisiin ja ympäristöstä 

lähtöisin oleviin tekijöihin. Henkilöstä riippuviin eli yksilötasolla vaikuttaviin tekijöihin 

kuuluvat fysiologiset, affektiiviset ja kognitiiviset tarpeet. Henkilöstä riippuvat piirteet 

voivat tulla esiin siten, että tiedonetsijä päättää aloittaa tiedonhankinnan, koska hän on 

tietoinen esimerkiksi puutteellisen tiedon varassa toimimisen seurauksista. 

Roolisidonnaisiin tekijöihin sisältyvät puolestaan työrooli ja suoritustaso. Esimerkiksi 

työrooli ja työrooliin liittyvät vaatimukset voivat käynnistää tiedonhankinnan: 

työrooleissa tehdään usein päätöksiä, ja päätöksenteossa tarvitaan usein ajantasaista 
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tietoa. (Mts. 8.) Vastaavasti ympäristösidonnaisilla tekijöillä tarkoitetaan työympäristöä, 

sosiokulttuurista ympäristöä, poliittis-taloudellista ja fyysistä ympäristöä. 

Ympäristötekijät vaikuttavat muun muassa tiedonlähteiden ja kanavien 

käyttömahdollisuuksiin. (Wilson 1981, 10.) Wilson kehitti vuonna 1981 julkaistua 

malliansa esimerkiksi psykologiaan ja kuluttajatutkimukseen liittyvän kirjallisuuden 

avulla (Wilson 1999, 256). Näin Wilson (1997a) kehitti informaatiokäyttäytymisen 

yleismallin. 

Informaatiokäyttäytymisen yleismallissa tiedonhankinta jaotellaan tiedonhankintaa 

aktivoiviin mekanismeihin ja tiedonhankinnan väliin tuleviin muuttujiin. Wilsonin 

(1997a) mukaan tiedonhankintaa aktivoivat tiedontarpeen aiheuttama stressi, 

tiedonhankintaan liittyvät palkkiot, toimimatta jättämisestä seuraavat riskit ja tietoisuus 

tiedonlähteiden mahdollisesta soveltuvuudesta ajankohtaiseen ongelmaan. Vastaavasti 

tiedonhankinnan väliin tuleviksi muuttujiksi voivat osoittautua psykologiset, 

demografiset, ihmisten väliset suhteet tai rooleihin liittyvät ulottuvuudet. (Mts. 43–45.) 

Käsitteellä tiedonhankinnan väliin tulevat muuttujat Wilson korostaa sitä, että väliin 

tulevat muuttujat voivat tilanteesta riippuen joko haitata tai edistää tiedonhankinnan 

käynnistämistä ja tiedonhankintaa (Wilson 1999, 256). Esimerkiksi ihmisten väliset 

suhteet voivat toimia väliin tulevina muuttujina, koska ihmiset voivat tilanteesta riippuen 

auttaa tiedonetsijää tai estää hänen pääsynsä informaatioon. (Wilson & Walsh 1996). 

Wilsonin (1981 & 1997a) mallit valittiin osaksi tämän tutkimuksen viitekehystä, koska 

Wilson havainnollistaa mallissaan tiedonhankinnan taustalla vaikuttavia syitä, kuten 

tiedonhankinnan käynnistämistä selittäviä tekijöitä. 

3.1.3 Fosterin epälineaarisen tiedonhankinnan malli 

Fosterin (2004) kehittämä malli perustuu tiedonhankinnan tieteidenvälisyyttä 

kartoittavaan tutkimukseen. Mallissaan Foster (2004) lähestyy tiedonhankintaa 

ydinprosessien eli avauksen, suuntaamisen ja yhteensovittamisen välityksellä. Avaus-

vaiheessa tiedonetsijä siirtyy tiedonhankinnan orientoimisesta varsinaiseen 

tiedonhankintaan. Foster (2004) kuvailee, että avaus-vaiheeseen yhdistyvät sopivien 

tiedonlähteiden löytämiseen tähtäävät toiminnot, kuten esimerkiksi informaation selailu 

ja avainsanahakujen suorittaminen. Suuntaamis-vaiheessa tiedonetsijä tutustuu muun 

muassa olemassa oleviin tutkimuksiin ja arvioi löytämäänsä informaatiota. 
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Yhteensovittamis-vaiheessa tiedonetsijä tekee relevanssiarvioita, ja päättää siitä, milloin 

tiedonhankintaa ei tarvitse enää jatkaa. (Foster 2004, 232–234.) 

Avauksen, suuntaamisen ja yhteensovittamisen lisäksi malli sisältää erilaiset kontekstit 

huomioivat reunaehdot, joihin kuuluvat ulkoinen konteksti, sisäinen konteksti ja 

kognitiivinen lähestyminen. Ulkoinen konteksti muistuttaa siitä, että tiedonhankinta ei 

ole eristettävissä kontekstistaan, vaan esimerkiksi sosiaalinen ja organisationaalinen 

ympäristö vaikuttavat tiedonlähteiden tavoitettavuuteen. Sisäisellä kontekstilla viitataan 

henkilön ymmärrykseen ja aikaisempaan tietämykseen: muun muassa tiedonetsijän 

tuntemukset ja ajatukset heijastuvat tiedonhankintaan. Kognitiivisella lähestymisellä 

tarkoitetaan puolestaan sitä, kuinka tiedonetsijä suhtautuu löytämäänsä informaatioon eli 

haluaako hän hyödyntää informaatiota. (Foster 2004, 232–234.) Foster tuo 

tiedonhankintaan siis vahvemmin mukaan tiedonhankinnan kontekstisidonnaisuuden 

sekä tiedonhankinnan vaiheet, kuten avauksen ja suuntaamisen. Lisäksi Foster on 

kehittänyt mallinsa 2000-luvulla, kun Leckien ja kumppaneiden (1996) sekä Wilsonin 

(1981 & 1997a) mallit ovat peräisin 1980- ja 1990-luvulta. 

3.2 Aikaisempia tutkimuksia 

Ammatillisissa tiedonhankintatutkimuksissa on selvitetty erilaisissa ammateissa 

toimivien asiantuntijoiden tiedonhankintaa. Näissä tutkimuksissa ollaan oltu 

kiinnostuneita muun muassa sairaanhoitajien, eri alojen opiskelijoiden sekä tutkijoiden 

tiedonhankinnasta (ks. esim. Johannisson & Sundin 2007; Heinström 2005; Talja & 

Maula, 2003). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole tutkittu kuitenkaan asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankintaa, joten esiteltävät tutkimukset ja niiden tutkimustulokset eivät täysin 

vastaa tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaa ja tutkimuskysymysten asettelua. Aiempiin 

tutkimuksiin tutustumista voi pitää relevanttina, sillä erilaiset ammattilaisten 

tiedonhankinnasta kertovat tutkimukset antavat viitteitä siitä, minkälaisia konkreettisia 

havaintoja ammatillisesta tiedonhankinnasta on aikaisemmin tehty. Lisäksi nämä 

tutkimukset havainnollistavat myös sitä, minkälaiset tutkimusmenetelmät ovat olleet 

tyypillisiä ammatillisille tiedonhankintatutkimuksille (ks. luku 3.2.6). Tutkimustulosten 

tarkastelu mahdollistaa myös sen, että tiedonhankinnan mallien ohella asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankintaa voidaan verrata muiden ammattialojen edustajiin. Näin 
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voidaan lopulta selvittää, minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankinnassa esiintyy, kun asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa verrataan 

muiden ammattilaisten tiedonhankintakäyttäytymiseen. 

Aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaan 

keskeisimmin liittyvät muun muassa Serolan (2009) tutkimus kaupunkisuunnittelijoiden 

tiedonhankinnasta ja Lindströmin (2004) selvitys Suomen Pankin työntekijöiden 

tiedonhankinnasta. Nämä tutkimukset tarkastelevat tämän tutkimuksen tavoin 

tiedonhankintaa virastoissa, ja näissä molemmissa tutkimuksissa hyödynnetään muun 

muassa Leckien ja kumppaneiden (1996) tiedonhankinnan yleismallia. Näistä 

tutkimuksista varsinkin Serolan (2009) tutkimus on keskeinen asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankinnan selvittämisessä, sillä kaupunkisuunnittelijoita vastaavalla tavalla myös 

asiakirja-ammattilaisten työ liittyy paljon lakiin ja lain säädösten noudattamiseen. Edellä 

mainittuja tutkimuksia ja muita tutkimuksia käsitellään seuraavaksi teemoittain. 

Tiedonhankintaa tarkastellaankin muun muassa tiedontarpeiden syntymisen 

näkökulmasta sekä tiedonlähteiden valintaperusteiden kannalta. Alaluvuissa edetään 

yleisistä tiedonhankinnan piirteistä ammattiryhmien perusteella tehtävään tarkasteluun. 

Ammattiryhmistä mukaan on otettu muun muassa tutkijoiden ammatillista 

tiedonhankintaa selventäviä tutkimuksia, jotta mahdolliset samankaltaisuudet tai 

eroavaisuudet asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaan verrattuna tulisivat esiin. 

3.2.1 Tiedontarpeet tiedonhankinnan taustalla 

Tiedonhankinnan lähtökohtana pidetään tiedontarpeiden syntymistä. Tutkimuksissa 

ollaan osittain oltu eri mieltä kuitenkin siitä, mistä tiedontarpeiden syntyminen alun perin 

johtuisi. Kuten luvussa 3.1.1 esiteltiin, Leckie ja kumppanit (1996) kokevat, että 

ammattilaisten tiedontarpeet ovat peräisin ammattilaisten työrooleista ja näihin 

työrooleihin kulloinkin yhdistyvistä työtehtävistä. Wilson (1981 & 1997a) korostaa 

puolestaan, että tiedontarpeiden syntymisessä on kyse monen eri tekijän 

yhteisvaikutuksesta, sillä työroolin lisäksi tiedontarpeiden esiintymiseen vaikuttaa muun 

muassa työympäristön asettamat vaatimukset, kuten muiden työntekijöiden odotukset. 

Myös erilaisten tilanteiden on todettu vaikuttavan tiedontarpeiden syntymiseen, sillä 

ongelmallinen tilanne tai jo ongelma yksinään voi aiheuttaa tiedontarpeiden syntymisen 

(Wilson 1999, 261). 
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Tiedontarpeet voivat esiintyä myös ammattiryhmän mukaisesti niin, että pääsääntöisesti 

vain tietyn alan edustajat tarvitsevat tietyntyyppistä tietoa. Serola (2009) jakoi 

tutkimuksessaan kaupunkisuunnittelijoiden tiedontarpeet kolmeen pääluokkaan eli 

ongelma- tai tehtävätietoon, ongelmanratkaisutietoon sekä alatietoon. Näistä luokista 

alatieto kuvaa sellaisia tiedontarpeita, jotka liittyivät kaupunkisuunnittelu-alan 

käsitteistöön. Lisäksi ongelmatiedon alaryhmä rakennetieto kertoo tiettyyn kohteeseen 

yhdistyvistä tiedontarpeista, koska tuolloin henkilö tarvitsee tietoa esimerkiksi tietyn 

suunnittelukohteen maa-aineksista. (Serola 2009, 63.) Lindströmin (2004, 97) 

tutkimuksessa havaittiin, että Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyössä tarvitaan tietoa 

muun muassa rahapolitiikasta ja rahoitusmarkkinoiden ajankohtaisista trendeistä. Hansen 

(2011, 110) korostaa, että tiedontarpeet voivat myös muuttua tiedonhankintaprosessin 

aikana, koska esimerkiksi patentti-insinööreillä tiedonhankinnan aloittaminen saattoi 

tarkentaa etsittyä näkökulmaa. Serolan (2009) ja Lindströmin (2004) tekemät huomiot 

tiedontarpeista ovat relevantteja myös tämän tutkimuksen kannalta, sillä tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiden luonnetta sekä syitä 

(ks. luku 6.1.1 sekä 6.1.2). 

3.2.2 Tiedonlähteiden valintaperusteet 

Tiedonhankinta sisältää muun muassa tiedonlähteiden ja kanavien valitsemisen sekä 

niiden ääreen hakeutumisen (Haasio & Savolainen 2004, 28). Tiedonlähteiden valinta ja 

tiedonlähteiden ääreen hakeutuminen ovat toisiinsa limittyviä vaiheita, sillä tiedonetsijä 

voi käynnistää tiedonhankinnan ilman, että hän kiinnittäisi kovin suurta huomiota 

tiedonlähteiden valintaan. Tutkimuksissa on kuitenkin pystytty erittelemään 

tiedonlähteiden valintaperusteita. Tuolloin on havaittu, että tiedonlähteiden ja kanavien 

valintaan vaikuttavat muun muassa tehtävän monimutkaisuus, tiedonhankinnan 

ympäristössä vallitseva epävarmuus sekä arviot tiedonlähteiden ja etsityn tiedon 

saavutettavuudesta (ks. esim. Choo, Detlor & Turnbull 2000, 24). Tiedonlähteiden 

valintaa on tarkasteltu myös siten, että tutkimuksissa on selvitetty erikseen 

tiedonlähdetyyppien, kuten henkilötiedonlähteiden valintaperusteita. Tiedonhankinnassa 

suositaankin henkilötiedonlähteitä usein silloin, jos tiedontarpeeseen on olemassa useita 

vaihtoehtoisia näkökulmia ja tiedonetsijällä on vahvoja epävarmuuden tuntemuksia 

(Choo 2002, 159). Tiedonlähteiden valintaperusteilla ja tiedonlähteiden ääreen 

hakeutumisella on myös yhteisiä piirteitä, sillä esimerkiksi Marchionini (1995, 49) 
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toteaa, että työtehtävät vaikuttavat muun muassa sekä tiedonlähteiden valintaan että 

siihen, kuinka löydetyn tiedon hyödyllisyyttä lopulta arvioidaan. Tiedonlähteille ja 

kanaville hakeutumista käsitellään vielä seuraavissa luvuissa. 

Serola (2009, 60) toteaa henkilötiedonlähteistä kaupunkisuunnittelijoiden 

tiedonhankinnassa, että tällaisten lähteiden käyttäminen on tyypillistä työtehtävään 

liittyvän osatehtävän suorittamisessa: kollega voi tuolloin avustaa tiedonetsijää joko 

tekemällä osatehtävän hänen puolestaan tai antamalla neuvoja tehtävän suorittamista 

varten. Erityisesti henkilötiedonlähteiden käyttämistä puolestaan tutkimus- ja 

suunnittelutyössä edistää, mikäli tiedonetsijä haluaa tietää muiden henkilöiden 

kokemuksista. (Lindström 2004, 138). Organisaation ulkopuolisten 

henkilötiedonlähteiden hyödyntäminen on puolestaan Lindströmin (2004, 139) mukaan 

yleistä silloin, jos tutkijan pitää etsiä työhönsä aivan uudenlaisia näkemyksiä. 

3.2.3 Tiedonhankinnan prosessimaisuus ja tehtävien vuorottelu 

Savolainen (2003) on kuvaillut tiedonhankintaa prosessimaiseksi, sillä tiedonhankinta 

voi sisältää monia, toisiinsa limittyviä vaiheita. Tiedonhankinnassa ei välttämättä pystytä 

etenemään vaiheesta järjestelmällisesti toiseen, vaan toisinaan tiedonetsijän pitää palata 

takaisin jo läpikäymiinsä vaiheisiin. Näin tiedon löytäminen voi johtaa siihen, että 

tiedonetsijälle muodostuukin uusia tiedontarpeita tai hän huomaa, että tiedon löytääkseen 

hänen pitää hyödyntää uusia tiedonlähteitä. (Savolainen 2003, 85.) 

Tiedonhankinta ei etene aina siis suoraviivaisesti tiedontarpeista tiedonhankintaan, vaan 

tiedonhankinnan aikana tehtävää voidaan myös esimerkiksi vuorotella tai eri tehtäviä 

sekä niihin liittyvää tiedonhankintaa voidaan suorittaa samanaikaisesti (Spink 2004, 

339). Spink, Cole ja Waller (2008, 110) näkevät tehtävien vuorottelun ja tehtävien 

samanaikaisen suorittamisen edistävän päämäärien saavuttamista, sillä usein eri tehtävien 

välillä valitsee tietty yhteenliittyvyys, ja näin tehtävien vuorottelulla voidaan 

samanaikaisesti edistää useamman tehtävän tekemistä. Houkutus useamman tehtävän 

valmiiksi saamisesta voikin motivoida tiedonetsijää suorittamaan useampaa tehtävää 

samanaikaisesti tai erilaisia tehtäviä vuorotellen. Vastaavasti tehokkuuden ylläpitäminen 

voi kannustaa tiedonetsijää pysyttelemään alkuperäisessä tehtävässään, koska tuolloin 

tiedonetsijän ei tarvitse keskittyä useaan tehtävään samanaikaisesti. (Spink 2004, 347.) 

Tehtävien vuorottelu voi olla hetkellistä tai pysyvää, sillä tiedonetsijä voi tehdä tehtävää 
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vain väliaikaisesti tai sitten hän voi siirtyä pysyvästi uuden tehtävän suorittamiseen 

(Spink 2004, 344). Usein voi olla myös niin, että tehtävän vaihtaminen edesauttaa 

keskenjääneen tehtävän tekemistä, ja näin uuden ymmärryksen ansiosta alkuperäisen 

tehtävän pariin voidaan palata hyvinkin pian (Spink 2004, 347). 

3.2.4 Tiedonhankinnan toteutumattomuus ja tiedonhankinnan ongelmat 

Tiedonhankinnan on havaittu olevan kontekstisidonnaista (ks. esim. Ingwersen & 

Järvelin 2004 & Foster 2004), joten tiedonhankinnan käynnistyminen riippuu esimerkiksi 

saatavilla olevista tiedonlähteistä. Wilson (1981) on tunnistanut syitä tiedonhankinnan 

toteutumattomuuteen. Tiedonhankintaa ei välttämättä käynnistetä, vaikka tiedonetsijä 

pystyisi erittelemään tiedontarpeensa ja arvelisi löytävänsä tiedontarpeisiinsa vastaavan 

informaation. Tiedonhankinta voi myös viivästyä, jos tarvittavia tiedonlähteitä ja kanavia 

ei pystytä välittömästi tavoittamaan. Myös tiedontarpeen luonne sekä tiedonhankinnasta 

aiheutuvat kustannukset saattavat estää tai viivästyttää tiedonhankintaa. (Wilson 1981, 

8.) Tiedonhankinnan ongelmiksi kutsutaan puolestaan sellaisia tekijöitä, jotka estävät tai 

haittaavat tiedonetsijän pääsyä informaatioon. Pääsyllä informaatioon tarkoitetaan muun 

muassa tiedonlähteiden ja kanavien tavoitettavuutta ja sitä, että löydetty informaatio on 

helposti hyödynnettävässä muodossa (Borgman 2003, 57). Tiedonhankinnan aikana 

esiintyvät ongelmat voivat tulla esiin siis siten, että tiedonhankinta joko epäonnistuu tai 

tiedonetsijä joutuu muuttamaan merkittävästi suunnitelmiaan esimerkiksi 

hyödynnettävien tiedonlähteiden suhteen. 

!wigo" (2011) jakaa aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistetut tiedonhankinnan ongelmat 

neljään ryhmään Wilsonin (1997b) käyttämää ryhmittelyä hyödyntäen. Nämä ryhmät 

ovat henkilösidonnaiset ongelmat, ihmistenväliset ongelmat, ympäristöstä aiheutuvat 

ongelmat sekä tiedonlähteisiin ja niiden käyttämiseen liittyvät ongelmat. 

Henkilösidonnaisia ongelmia ovat muun muassa epävarmuus, uudet käsitteet tai vieras 

kieli sekä ajanpuute. Epävarmuus haittaa tiedon etsimistä, koska tiedonetsijä ei 

välttämättä tiedä, onko informaatio löydettävissä tai hänellä voi olla taipumus etsiä 

informaatiota vain sellaisista kanavista, joissa hän varmuudella tietää informaation 

sijaitsevan. Tiedonetsijälle vieraat käsitteet tai kieli voivat johtaa puolestaan siihen, että 

tiedonetsijän on vaikea määritellä hakusanoja tai ymmärtää löytämänsä informaation 

sisältöä. Ihmistenväliset ongelmat tulevat esiin esimerkiksi tiedonlähteiden 

tavoittamattomuuden kautta, koska muut henkilöt eivät ehkä ehdi tai halua auttaa 
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tiedonetsijää tiedon tai sopivien tiedonlähteiden löytämisessä. Ympäristösidonnaisilla 

tekijöillä tarkoitetaan yksilöstä riippumattomia ongelmia, sillä henkilöllä ei ehkä ole 

pääsyä luottamukselliseen informaatioon tai tieto sijaitsee maantieteellisesti liian 

kaukana. Tiedonlähteisiin ja niiden käyttämiseen ongelmat liittyvät, mikäli tiedonlähteen 

sisältöön ei voi esimerkiksi luottaa tai sopivia tiedonlähteitä on liian vähän. (!wigo" 

2011, 369–373.) 

Tiedonhankinnan ongelmien ratkaisukeinoja on tutkinut muun muassa Anderson (2006), 

joka huomasi akateemisten tutkijoiden tiedonhankintaa tarkastellessaan, että tutkijat 

olivat oppineet tulemaan toimeen tiedonhankintaan liittyvän epävarmuuden kanssa. 

Toisinaan tutkijat nimittäin kertoivat, että he olivat yhä pitäneet löytämänsä dokumentit 

tallessa, vaikkeivät he pystyneet olemaan varmoja näiden dokumenttien 

hyödyllisyydestä. Kuten luvussa 3.3.2 jo mainittiin, tutkimus- ja selvitystyössä käytettiin 

henkilötiedonlähteitä erityisesti toisten ihmisten kokemusten kuulemiseen. Myös 

ongelmien ratkaisemisen kannalta henkilötiedonlähteet ovat keskeisiä, sillä muut 

henkilöt voivat auttaa työssä esiintyvien ongelmakohtien selvittämisessä (Lindström 

2004, 138). 

3.2.5 Tiedonkäyttö tiedon ja tiedonhankinnan merkityksen osoittajana 

Tyypillisesti tiedonhankintatutkimuksissa on lähestytty tiedonkäyttöä sen kannalta, millä 

tavalla löydetty tieto edistää tiedonetsijän päämäärien saavuttamista. Tiedonhankinnan 

merkityksen on nähty kytkeytyvän siis tiedon käyttämiseen (ks. esim. Ingwersen & 

Järvelin 2004). Tiedonkäyttämisessä voi olla kyse esimerkiksi siitä, että tietoa hankitaan 

aikaisemman tietämyksen syventämistä tai tietämyksen laajentamista varten (Kuhlthau 

2004, 13). Savolainen ja Kari (2008) kertovat, että informaation keskeisenä piirteenä on 

usein pidetty sen kykyä vähentää päätöksentekotilanteisiin liittyvää epävarmuutta. He 

lisäävät kuitenkin, että löydetty informaatio voi myös lisätä epävarmuutta, sillä 

informaatio voi osoittaa päätöksentekijälle useita vaihtoehtoja. (Savolainen & Kari 2008, 

35.) Tiedonetsijän on siis vaikea ennakolta tietää, löytääkö hän tarvitsemansa 

informaation vai aiheuttaako informaation löytäminen uusia tiedontarpeita. 

Lindström (2004) havaitsi, että Suomen pankin työntekijät käyttivät hankkimaansa tietoa 

julkaisujen tekemiseen, sillä julkaisujen avulla Suomen pankki pystyisi osallistumaan 

talousasioita koskevaan julkiseen keskusteluun. Tärkeää Suomen pankin työntekijöille 
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oli myös vaikuttavuuden ja maineen tavoittelu: tietoa hankittiin, jotta erilaisista 

selvityksistä pystyttiin tekemään laadukkaita. (Lindström 2004, 98.) Meho ja Tibbo 

(2003, 583) puolestaan havaitsivat tutkijoiden tiedonhankintaa selvitellessään, että 

löydettyä tietoa ei välttämättä hyödynnetä heti, vaan tieto voidaan kerätä, suodattaa sekä 

järjestää tulevia käyttötarkoituksia varten. Tiedonhankinta ei siis aina johda löydetyn 

tiedon välittömään hyödyntämiseen, vaan tieto voidaan hankkia jo ennakolta tai 

tiedonkäyttö voi tapahtua siten, että tiedonetsijä hyödyntää jo aikaisemmin löytämäänsä 

tietoa. 

3.2.6 Katsaus tiedonhankintatutkimusten tutkimusmenetelmiin 

Tutkimusmenetelmät ovat vaihdelleet tutkimusten tavoitteista ja tutkimusasetelmasta 

riippuen, mutta tiedonhankintatutkimuksissa on usein hyödynnetty tutkimusmenetelminä 

kyselyitä, haastatteluita, havainnointia tai tiedonhankintapäiväkirjojen pitämistä (Martyn 

& Lancaster 1981, 5). Vickery ja Vickery (2004, 375) toteavatkin, että 

informaatiotutkimuksen alalla tehdyt tutkimukset ovat tyypillisesti käyttäneet esimerkiksi 

kielitieteilijöiden ja sosiaalitieteiden hyödyntämiä tutkimusmenetelmiä, kuten ihmisten 

mielipiteitä kartoittavia kyselyitä. Triangulaatio on ollut myös suosittu toimintatapa 

tiedonhankinnan tutkimuksissa, sillä esimerkiksi Serola (2009) käytti 

kaupunkisuunnittelijoiden tiedonhankintaa selvittelevässä tutkimuksessaan useampaa 

tutkimusmenetelmää, kuten teemahaastattelua, tiedonhankintapäiväkirjoja ja tietokoneen 

hakuhistorian tallentavaa ohjelmaa (ks. triangulaatiosta tarkemmin luvusta 5.1). Serolan 

(2009) tutkimukseen osallistui 17 kaupunkisuunnittelijaa. Lindströmin (2004) 

tutkimukseen osallistui 16 Suomen Pankin työntekijää, mutta hän hyödynsi 

tutkimuksessaan vain teemahaastattelua. 

3.3 Asiakirjojen säilyttäminen arkistojen näkökulmasta 

Asiakirjojen säilyttäminen perustuu osittain lakiin. Arkistolaissa (831/1994) säädetään 

esimerkiksi pysyvään säilytykseen tarkoitettujen asiakirjojen siirtämisestä: arkistolain 

arkistolaitokselle antaman määräysvallan perusteella viranomaiset siirtävät yli 40 vuoden 

ikäiset asiakirjansa säilytettäväksi arkistolaitokseen (Arkistolaitos 2007, 4). Kunnalliset 

viranomaiset säilyttävät asiakirjansa kuitenkin omissa keskusarkistoissaan (Valtonen 

2003, 193). Espoon kaupunginarkisto edustaakin tällaista keskusarkistoa, jonne siirretään 

Espoon kaupungin pitkään tai pysyvään säilytykseen määritellyt asiakirja-aineistot (ks. 
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luku 4.2 asiakirjojen säilyttämisestä Espoon kaupunginarkistossa). Myös julkisuuslaki 

vaikuttaa asiakirjojen säilyttämiseen, sillä laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999) määrätään, että jokaisella on pääsääntöisesti tiedonsaantioikeus 

viranomaisten julkisiin asiakirjoihin. Seuraavassa alaluvussa eli luvussa 3.3.1 pohditaan 

tarkemmin vielä asiakirjojen, arkistojen ja asiakirja-ammattilaisten merkitystä ja luvussa 

3.3.2 tarkastellaan puolestaan arkistonhoitajien rooleja ja tehtäviä. Asiakirjojen 

merkityksen tarkasteleminen on tärkeää, koska asiakirjat ja niiden käsittely ovat 

keskeisessä asemassa asiakirja-ammattilaisten työssä, joten asiakirjoilla on vaikutusta 

muun muassa Espoon kaupunginarkiston asiakirja-ammattilaisten työtehtäviin. 

3.3.1 Asiakirjojen, arkistojen ja asiakirja-ammattilaisten merkityksestä 

Lakisääteisyyden lisäksi asiakirjojen pitkäaikaiseen tai pysyvään säilyttämiseen vaikuttaa 

se, minkä syiden vuoksi asiakirjoja ja niiden säilyttämistä pidetään tärkeänä. Asiakirjan 

merkitys kertookin monesti siitä, miksi asiakirjojen säilyttämistä yritetään turvata 

esimerkiksi lainsäädännöllisin keinoin. Kuten luvussa 2.4 huomattiin, asiakirjat eroavat 

muista dokumenteista erityisesti todistusvoimaisuutensa ja toimintaan liittyvien läheisten 

yhteyksiensä vuoksi. Asiakirjan tehtävät myös vaihtelevat esimerkiksi asiakirjan 

luonteesta riippuen. Asiakirjoja voidaankin hyödyntää muun muassa asiakirjajulkisuuden 

toteuttamisessa, tutkimustarkoituksessa, oikeusturvan takaamisessa ja todisteena 

tehdyistä toimenpiteistä (Thomassen 2001, 375–376). Asiakirjat hyödyttävät molempia 

osapuolia, sillä toisaalta asiakirjat toimivat kansalaisten oikeusturvana, ja toisaalta 

asiakirjat varmistavat myös organisaatioiden oikeusturvan säilymisen (Gilliland–

Swetland 2000, 5). Delmas (2001, 6) korostaa, että nykyään asiakirjojen ja arkistojen 

käyttötarkoitukset ovat niin vaihtelevat, että asiakirjat ja arkistot voivat palvella hyvin 

erilaisia tiedontarpeita. 

Arkistoa ei ole kuitenkaan mielletty itsestään selväksi säilytyspaikaksi pitkään tai 

pysyvästi säilytettäville asiakirjoille. Kirjallisuudessa on nimittäin pohdittu siitä, onko 

asiakirjojen siirtäminen arkistoon tarkoituksenmukaista vai tulisiko jokaisen 

arkistonmuodostajan säilyttää itse myös pitkäaikaista tai pysyvää säilyttämistä 

edellyttävät asiakirjat. Ensin mainittua säilytystapaa kutsutaan keskitetyksi säilytykseksi 

kun taas jälkimmäiseen voidaan viitata termillä postkustodialismi (Henry 1998, 320). 

Esimerkiksi elinkeino- ja liike-elämän organisaatiot ovat itse vastuussa pysyvästi tai 

pitkään säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä eli postkustodialismista, vaikka 
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halutessaan he voivat siirtää vanhimpia asiakirjojaan elinkeinoelämän keskusarkistoon, 

ELKAan (Valtonen 2003, 193). Julkisella sektorilla on ollut huomattavasti 

harvinaisempaa, että arkistonmuodostajat säilyttäisivät itse aktiivivaiheen jo ylittäneet 

asiakirjansa. 

Asiakirjojen keskitetty säilyttäminen johtuu oletettavasti lainsäädännöstä, kuten 

aikaisemmin jo esitettiin. Asiakirjojen säilyttämisen keskittämistä puoltaa kuitenkin se, 

että näin asiakirjojen muuttumattomuuden valvominen on helpompaa. Ongelmallisena 

keskitetyssä säilyttämisessä pidetään vastaavasti sitä, että teknologia kehittyy nopeasti, ja 

tämän vuoksi keskitetyn säilyttämisen ylläpitäminen on vaikeaa. Postkustodialismin 

etuna on puolestaan kustannuksien pienuus: kustannuksia ei enää muodostu arkistojen ja 

arkistonmuodostajien käyttämien tallennusmuotojen yhteensovittamisesta. 

Kyseenalaisena postkustodialismissa pidetään kuitenkin sitä, että arkistonmuodostajilta 

puuttuisi intressi säilyttää toimintansa kannalta tarpeettomia asiakirja-aineistoja, ja siksi 

arkistonmuodostaja ei pitäisi huolta asiakirjoista. (Bantin 1998, 22–23.) 

3.3.2 Arkistonhoitajien rooleista ja tehtävistä 

Edellisessä luvussa käsiteltiin asiakirjojen merkitystä ja tehtäviä, ja havaittiin, että 

asiakirjat palvelevat monenlaisia käyttötarkoituksia. Jos asiakirjojen tehtävänä on muun 

muassa ihmisten oikeuksien turvaaminen, niin millä tavalla arkistonhoitajien pitäisi tukea 

näitä tarkoituksia? Tässä luvussa käytetään poikkeuksellisesti arkistonhoitaja-nimitystä 

käsitteen asiakirja-ammattilainen sijaan, koska kirjallisuudessa arkistoissa työskenteleviä 

kutsutaan usein arkistonhoitajaksi huolimatta siitä, tarkoitetaanko käsitteellä 

asiakirjahallinnossa vai päätearkistossa työskentelevää. Muutoin tutkimuksessa käytetään 

kuitenkin asiakirja-ammattilainen -käsitettä, kuten luvussa 2.4 jo esiteltiin. Shepherdin 

(2009, 174) mielestä arkistonhoitajien vastuulla on varmistaa, että asiakirjat täyttäisivät 

niin yhteiskunnallisesti tärkeät tavoitteet kuin vastaisivat myös yksittäisten ihmisten 

asiakirjoihin kohdistuviin vaatimuksiin. Kirjallisuudessa on kuitenkin pohdittu 

asiakirjojen säilyttämisen kääntöpuolta, sillä arkistonhoitajien vaikutusmahdollisuuksien 

on pelätty johtavan yksipuolistavaan vallankäyttöön ja vallanpalveluun. Yhä uudenlaisia 

kysymyksiä on herännyt myös asiakirjojen digitalisoinnin myötä: minkälainen rooli 

arkistonhoitajilla on tai millaisen heidän roolinsa pitäisi olla sähköisten asiakirjojen 

pitkäaikaisessa tai pysyvässä säilyttämisessä? 
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Arkistoalalla ei ole yhteisesti sovittuja ammatillisia vaatimuksia. Kansainvälinen 

arkistojärjestö International Council on Archives, ICA (2011) ehdottaa kuitenkin, että 

arkistonhoitajien edellytyksiä laadittaessa pitäisi huomioida viisi piirrettä. Jäsentely 

perustuu arkistoalan sekä asiakirjojen erityispiirteisiin, sillä ehdotuksen tarkoituksena on, 

että asiakirjat pysyisivät todistusvoimaisina ja, että asiakirjat mahdollistaisivat pääsyn 

informaatioon sekä dokumentoimiinsa prosesseihin. Lisäksi asiakirja-ammattilaisilta 

edellytetään toimimista menneisyyden ja tulevaisuuden yhdistäjänä, koska asiakirjojen 

pitää toimia menneiden tapahtumien todistajina vielä tulevaisuudessakin. Myös 

asiakirjojen arvonmääritys kuuluu arkistonhoitajien tehtäviin, koska tarpeettomat 

asiakirjat pitää pystyä hävittämään, jotta ne antaisivat tilaa tärkeimmille asiakirjoille. 

(International Council on Archives 2011, 29–30.) ICA korostaakin, että arkistonhoitajilta 

vaaditaan tietoa, taitoja, oikeanlaisia kykyjä sekä suunnitelmallisuutta. Arkistonhoitajien 

pitää olla tietoinen siis voimassa olevasta lainsäädännöstä sekä käsitteiden välisistä 

suhteista, ja hänen pitää osata soveltaa tietojaan organisaatiokontekstista riippuen. 

(International Council on Archives 2011, 38.) 

International Council on Archives’in (1996) laatimissa arkistonhoitajien eettisissä 

säännöissä muistutetaan arkistonhoitajia siitä, minkälaisia konkreettisia vastuita heiltä 

edellytetään asiakirjojen hallinnassa. Arkistonhoitajien eettisiä sääntöjä voidaankin pitää 

arkistoalan kannanottona arkistonhoitajiin kohdistuviin vallankäyttö- ja 

vallanpalvelusyytöksiin, sillä säännöissä annetaan määritelmät sille, mikä on 

arkistonhoitajien rooli esimerkiksi asiakirjojen eheyden suojelemisessa. Säännöissä 

korostuu kauttaaltaan puolueettomuuden vaatimus: arkistonhoitajien odotetaan vaalivan 

muun muassa asiakirjojen eheyttä siten, ettei mikään taho tai henkilö kykene muuttamaan 

asiakirjojen sisältöä tai onnistu salaamaan asiakirjoja omien intressiensä vuoksi. 

Asiakirjojen muuttamattomuuden, säilyttämisen ja käytettävyyden lisäksi 

arkistonhoitajan pitää myös huolehtia siitä, että hän suorittaa asiakirjojen tarvitsemat 

toimenpiteet perustellusti sekä huolellisuutta noudattaen: esimerkiksi asiakirjojen 

käyttäminen, järjestäminen ja kuvailu eivät saa vaarantaa asiakirja-aineistoa. 

(International Council on Archives 1996.) 

Ketelaarin (2000) mukaan arkistonhoitajien tulee huolehtia siitä, että asiakirjat säilyttävät 

niiden todistusvoiman (evidence) ja todennettavuuden (accountability). Lisäksi 

arkistonhoitajien on varmistettava, että asiakirjojen merkitykseen liittyvää informaatiota 

sekä luodaan että ylläpidetään. (Ketelaar 2000, 330.) Ketelaar (2000) ei varsinaisesti ota 



 

 28 

kantaa arkistonhoitajiin kohdistuvaan vallanpalvelu- tai vallankäyttökritiikkiin, sillä hän 

ei artikkelissaan mainitse, mitä toimenpiteitä arkistonhoitajilta käytännössä vaaditaan, 

jotta esimerkiksi asiakirjan todistusvoima pystyttäisiin säilyttämään. 

Hedström (2002) myöntää puolestaan, että vallankäyttö- ja vallanpalvelusyytökset ovat 

osittain perusteltuja. Arkistonhoitajat voivat todella vaikuttaa siis siihen, millaisena 

menneisyys näyttäytyy arkistoon tallennettujen asiakirjojen välityksellä. Hedström 

täsmentää, että usein arkistonhoitajien rooli on pieni verrattuna siihen, kuinka paljon 

esimerkiksi taloudelliset olosuhteet, poliittiset voimat ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat 

asiakirja-aineistojen valintaan (Hedström 2002, 35). Cook ja Schwartz (2002) kehottavat 

kyseenalaistamaan kaikenlaisen vallankäytön, sillä näin myös arkistonhoitajilla 

mahdollisesti olevasta vallasta ja vallankäytöstä tulisi näkyvämpää. Valta on siis kyettävä 

tunnistamaan, jotta vallan olemassa olemisen kieltäminen tai vallankäyttämisen 

aliarviointi ei johtaisi esimerkiksi tiedon löytämisen vaarantaviin seurauksiin (Cook & 

Schwartz 2002, 2). Arkistoalalla on pohdittu myös provenienssiperiaatetta ja sitä, kuinka 

hyvin provenienssiperiaate soveltuu asiakirjojen säilyttämistä ohjaavaksi periaatteeksi. 

Provenienssiperiaatteen mukaan asiakirjojen alkuperäistä järjestystä ei saa muuttaa, 

mutta esimerkiksi Duchein (1983) huomauttaa, että asiakirjojen alkuperäinen järjestys 

kykenee vain harvoin vastaamaan asiakirjojen tulevien käyttäjien tarpeisiin. Asiakirjojen 

alkuperäinen järjestys on tukenutkin arkistonmuodostajan päivittäisten tehtävien 

suorittamista, mutta asiakirjojen käyttökontekstin muuttuessa, alkuperäinen järjestys ei 

enää pysty ottamaan huomioon asiakirjojen uudenlaisia käyttötarpeita. (Duchein 1983, 

78.) 

Arkistoajattelussa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota asiakirjojen digitalisoitumiseen. 

Barata (2004) toteaa, että arkistokontekstissa digitaalisella asiakirjalla voidaan tarkoittaa 

kolmea eri asiaa: alkuperäisesti digitaalista asiakirjaa, digitaaliseksi toiminnan aikana 

muutettua asiakirjaa tai asiakirjaa, joka on digitalisoitu arkistossa esimerkiksi asiakirjan 

käyttömahdollisuuksien laajentamisen vuoksi. Baratan mielestä huomio kannattaa 

kiinnittää etenkin jo alun perin digitaalisessa muodossa oleviin asiakirjoihin, sillä 

muutoin yhteiskunta on vaarassa menettää sellaista informaatiota, jota on tallennettu tai 

tallennetaan vain sähköisesti. (Barata 2004, 64.) Lybeck (2006, 161) muistuttaa, ettei 

asiakirjojen digitointi ratkaise ainakaan vielä asiakirjojen pitkäaikaissäilytykseen liittyviä 

haasteita. Lybeck perustelee näkemystään sillä, että digitaalisten asiakirjojen 

säilyvyydestä ja käytettävyydestä ei ole olemassa yhtä luotettavaa näyttöä kuin, mitä 
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useita vuosisatoja säilyneet paperiasiakirjat osoittavat. Lybeck kuitenkin ehdottaa, että 

asiakirjoja voitaisiin muuttaa sähköiseen muotoon, jotta alkuperäisasiakirjat eivät 

tuhoutuisi niin helposti. Asiakirjojen digitointi voikin mahdollisesti estää alkuperäisten 

asiakirjojen fyysisen tuhoutumisen, sillä esimerkiksi mikrofilmien ansiosta 

alkuperäisasiakirjoja ei tarvitsisi käsitellä kovin usein. (Lybeck 2006, 160.) 

Craven (2008) pitää ongelmallisena sitä, että perinteisistä asiakirjoista poiketen 

digitaaliset asiakirjat eivät pysty muistuttamaan olemassaolostaan. Craven kertoo, että 

esimerkiksi perinteisten asiakirjojen tärkeyttä havainnollistaa se, että nämä asiakirjat on 

kuvailtu ja niille on annettu oma paikka arkistossa. Digitaalista asiakirjoilta kuitenkin 

puuttuu keinoja, joiden avulla ne voisivat osoittaa tärkeyttään. Niinpä Craven ehdottaa, 

että myös digitaaliset asiakirjat tulisi kuvailla ja järjestää ennalta sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. Arkistonhoitajien tehtävänä on siis digitaalisten asiakirjojen kuvaileminen, 

jotta näiden metatietojen avulla myös digitaaliset asiakirjat pystyttäisiin löytämään. 

(Craven 2008, 22.) Duff ja Harris (2002) puolestaan esittävät, että asiakirjojen kuvailut 

heijastelevat aina kuvailujen tekijän eli arkistonhoitajien näkemyksiä ja arvoja. Duff ja 

Harris pitävätkin tärkeänä, että kuvailuissa saataisiin näkyviin myös ne arkistonhoitajien 

ennakkoluulot, jotka ovat voineet vaikuttaa kuvailujen sisältöön. Kuvailuissa voivat 

korostua esimerkiksi enemmistön näkemykset, kun taas vähemmistön mielipiteet 

puuttuvat kokonaan (Duff & Harris 2002, 277–278.) Duff ja Harris (2002, 275) lisäävät 

kuitenkin, että asiakirjojen kuvailutietojen tulkinta riippuu asiakirjan käyttäjän omasta 

aikakaudesta, joten kuvailijan sekä tulkitsijan arvot vaikuttavat kuvailuissa aina jollakin 

tavalla. 

4. ORGANISAATION ESITTELY: ESPOON 
KAUPUNGINARKISTO 

Espoon kaupunginarkisto toimii konsernipalveluiden tulosyksikön alaisuudessa, ja vastaa 

kaupungin asiakirjahallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja arkistonmuodostuksesta. 

Kaupunginarkistossa säilytetään myös pitkään tai pysyvään säilytykseen määriteltyjä 

asiakirjoja. Kaupungin kirjaamo toimii samoissa tiloissa kaupunginarkiston kanssa, ja 

näin kaupunginarkiston vastuualueeseen kuuluu erilaisia kirjaamistehtäviä sekä asioiden 

kuuluttamiseen liittyviä tehtäviä. Kaupunginarkisto toimii myös kotiseutuarkistona. 

Lisäksi asiakirjoihin liittyvän tietopalvelun antaminen sisältyy kaupunginarkiston 

tehtäviin. (Konsernipalvelujen tulosyksikön toimintaohje 2010, 3.) Espoon 
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kaupunginarkistossa säilytetään esimerkiksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä 

sen seuraajan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston asiakirjoja (Espoon 

kaupunginarkiston kotisivut 2011). Espoon kaupunki on jaettu neljään hallinnolliseen 

toimialaan eli sosiaali- ja terveystoimeen, sivistystoimeen, tekniseen ja ympäristötoimeen 

sekä palveluliiketoimeen (Espoon kaupungin viranhaltijaorganisaatio 2011). Nämä eri 

toimialat tarkoittavat Espoon kaupunginarkiston kannalta sitä, että kaupunginarkistossa 

säilytetään muun muassa potilasasiakirjoja, koululaisten päättötodistuksia ja talojen 

rakennepiirustuksia. 

Espoon kaupunginarkistossa on yhteensä 16 työntekijää, joista asiakirjahallinnon 

puolella työskentelee seitsemän henkilöä, ja kaupungin kirjaamo koostuu puolestaan 

yhdeksästä henkilöstä. Kaikki tutkimukseen valitut työskentelevät Espoon 

kaupunginarkiston asiakirjahallinnon puolella eli heidän päivittäiset työtehtävänsä 

liittyvät esimerkiksi asiakirjojen järjestämiseen, luettelointiin sekä kuvailuun. Virka- tai 

ammattinimikkeiltään enemmistö eli kolme henkilöä oli asiakirjahallinnon 

suunnittelijoita, asiakirjahallinnon asiantuntijoita tutkittavien joukossa oli kaksi, ja 

mukana oli myös tutkija sekä asiakirjahallintopäällikkö. 

Tutkimukseen osallistujat olivat työskennelleet pitkään Espoon kaupunginarkistossa, sillä 

työvuodet vaihtelivat neljästä vuodesta 37 vuoteen asti. Tämän lyhyimmän ja pisimmän 

työskentelyvuoden väliin jäävien henkilöiden työvuodet jakautuivat vielä seuraavasti: 

yksi oli työskennellyt viisi vuotta, kaksi henkilöä 10 vuotta, yksi 14 vuotta ja yksi 

henkilö 21 vuotta. Kuusi seitsemästä tutkittavasta oli suorittanut alemman 

arkistonhoitotutkinnon, ja sillä henkilöllä, joka ei ollut suorittanut tätä tutkintoa oli 

kuitenkin vastaavat pohjatiedot informaatiotutkimuksen, asiakirjahallinnan 

sivuaineopintojensa kautta. Kaksi henkilöä oli juuri aloittanut ylemmän 

arkistonhoitotutkinnon suorittamisen. Enemmistö eli viisi henkilöä tutkittavista oli naisia. 

Kaikki osallistujat olivat iältään yli 30-vuotiaita. Nimittäin kaksi henkilöä kuului 

ikäryhmään 31–40, yksi henkilö ikäryhmään 41–50, kolme henkilöä ilmoitti olevansa 

51–60 -vuotiaita ja yksi henkilö oli yli 60-vuotias. 

4.1 Asiakirjojen kulku ja elinkaarivaiheet Espoon kaupungissa 

Asiakirjojen elinkaari voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen eli aktiivivaiheeseen, 

passiivivaiheeseen sekä historialliseen vaiheeseen (Arkistolaitos 2011). Aktiivivaiheella 
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tarkoitetaan päivittäin käytettävien asiakirjojen laatimista ja säilyttämistä esimerkiksi 

työntekijöiden työhuoneissa. Passiivivaiheessa asiakirjoja ei tarvita enää päivittäin, joten 

asiakirjat voidaan siirtää organisaation yhteiseen arkistotilaan, kuten lähiarkistoon 

säilytettäviksi. Asiakirjojen säilytysajan mukaisesti osa asiakirjoista hävitetään 

mahdollisesti jo ennen passiivivaihetta. Historiallisen vaiheen tavoittavat enää vain 

pitkään tai pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Tuolloin kunnalliset asiakirjat siirretään 

kunnan keskusarkistoon, kuten Espoon kaupunginarkistoon, missä niitä voidaan käyttää 

tutkimuksen lähteinä sekä kuntalaisten oikeusturvaa takaaviin käyttötarkoituksiin. 

(Arkistolaitos 2011.) Asiakirjoihin ja asiakirjojen sisältämiin tietoihin kohdistuu monia 

erilaisia toimenpiteitä ennen kuin Espoon kaupungin asiakirjat siirretään aktiivivaiheen ja 

passiivivaiheen jälkeen historialliseen vaiheeseen eli Espoon kaupunginarkistoon. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi pääpiirteittäin näitä toimenpiteitä. Seuraavassa 

luvussa tutustutaan tarkemmin puolestaan siihen, miten erilaiset säädökset vaikuttavat 

sekä Espoon kaupunginarkiston toimintaan että asiakirjoille tehtäviin toimenpiteisiin. 

Espoon kaupunginarkisto on päätearkistona poikkeuksellinen, sillä asiakirjat saapuvat 

sinne hetkeksi jo elinkaarensa alkuvaiheissa. Espoon kaupunginarkiston yhteydessä 

toimivaan kirjaamoon lähetetäänkin muun muassa tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat. 

Kirjaamossa nämä asiakirjat sitten rekisteröidään eli asiakirjan sisältämä asia avataan 

asianhallintajärjestelmään tai asiakirjan saapumistiedot tallennetaan jo aikaisemmin 

avattuun asiaan (Espoon asiakirjahallinto 2011a). Tarvittaessa asia kuulutetaan eli 

asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja merkitään tieto kuulutuksesta 

kuulutussovellukseen (Espoon asiakirjahallinto 2011b). Asiakirjalle tehtävät toimenpiteet 

riippuvat paljon kuitenkin siitä, onko kyse Espoon kaupungille saapuneesta asiakirjasta 

vai ollaanko asiakirjaa lähettämässä Espoon kaupungilta. Tietojen tallentamisen jälkeen 

paperisena saapunut asiakirja skannataan ja ko. asia siirretään asianhallintajärjestelmän 

kautta asian valmistelijalle. Paperiasiakirjat lähetetään asian valmistelijalle tämän jälkeen 

vielä postitse. Vastaavasti kaupungin lähettämä asiakirja toimitetaan asiakirjan 

rekisteröinnin jälkeen postitse asiakkaalle. (Espoon asiakirjahallinto 2011a.) Asiakirjan 

elinkaarivaiheet ja asian käsittelyn elinkaarivaiheet liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä 

esimerkiksi asiakirjan saapumisen tai lähettämisen myötä myös asiakirjaan liittyvä asia 

tulee tai asetetaan vireille. Asiakirjan kulun alkuvaiheita Espoon kaupungissa 

havainnollistetaan kuvassa 1: 
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Kuva 1. Asiakirjan elinkaaren alkuvaiheet Espoon kaupungissa. 

Asiakirjasta ja organisaation arkistonmuodostussuunnitelmasta riippuu, saapuuko 

asiakirja elinkaarensa alkuvaiheiden jälkeen enää Espoon kaupunginarkistoon. Espoon 

kaupunginarkistoon päätyvien asiakirjojen pitää täyttää kaksi kriteeriä. Ensimmäisen 

kriteerin mukaan Espoon kaupunginarkistoon säilytettäväksi otettavien asiakirjojen pitää 

olla asiakirjoja, joita arkistonmuodostaja ei tarvitse enää tehtäviensä hoitamisessa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakirjan pitää olla jo passiivivaiheen 

loppupuolella eli vaiheessa, jossa asiakirjan käyttö on enää hyvin satunnaista. Toinen 

asiakirjan siirtämiskriteeri liittyy asiakirjan historialliseen merkitykseen, sillä asiakirja 

pitää olla määritelty arkistonmuodostussuunnitelmassa pitkään tai pysyvästi 

säilytettäväksi. Tuolloin asiakirjalla on siis todettu olevan niin suuri historiallinen 

säilytysarvo, että asiakirja on tarpeen siirtää ennalta määritellyn ajan kuluttua 

kaupunginarkistoon pitkään tai pysyvästi säilytettäväksi. Asiakirjojen siirtoajat 

kaupunginarkistoon vaihtelevat, mutta Espoon kaupunginarkistossa on sovittu 

esimerkiksi, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen arkiston osalta asiakirjat 
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siirretään Espoon kaupunginarkistoon 10 vuoden ikäisinä (Espoon asiakirjahallinto 

2011c). 

Asiakirjojen säilytysajat määritellään arkistonmuodostussuunnitelmaan, joten 

arkistonmuodostussuunnitelma ohjaa asiakirjojen vaiheita koko niiden elinkaaren ajan. 

Arkistonmuodostussuunnitelmaa tarvitaan yhä, vaikka asiakirjat olisikin siirretty 

kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Myös kaupunginarkistossa asiakirjoja pitää säilyttää 

suunnitelman mukaisesti eli esimerkiksi määräajan säilytettäväksi luokitellut asiakirjat 

pitää hävittää tämän määräajan koittaessa. Arkistonmuodostussuunnitelmaa on pidettävä 

myös ajan tasalla. (Arkistolaitos. 2011.) Arkistolain (831/1994) mukaan 

arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen on julkishallinnon organisaatioille pakollista, 

sillä arkistonmuodostuksen ohjaamisen lisäksi suunnitelma auttaa muun muassa 

asiakirjojen käyttäjiä yksilöimään pyyntönsä siitä, mistä asiakirjasta he ovat 

kiinnostuneet. Arkistonmuodostussuunnitelma toimii siis asiakirjojen hakemistona. 

Asiakirjoja hallitaan myös kuvailun ja luetteloinnin keinoin. Asiakirjojen kuvailussa 

luonnehditaan arkistonmuodostajan historiaa, ja sitä, minkälaiset tehtävät ovat 

vaikuttaneet asiakirjojen syntymiseen (Arkistolaitos 1997, 13). Asiakirjojen 

luetteloinnissa huomio kiinnittyy asiakirjojen fyysiseen järjestykseen, sillä luetteloinnin 

tuloksena syntyvässä arkistoluettelossa esitetään muun muassa asiakirjan sijainti 

(Arkistolaitos 1997, 9). 

4.2 Asiakirjojen säilyttäminen Espoon kaupunginarkiston 
näkökulmasta 

Kunnanhallituksen tehtävänä on päättää arkistotoimen järjestämisestä kunnassa. 

Kunnanhallitus myös määrää, kuka viranhaltijoista johtaa kunnan arkistonmuodostusta ja 

asiakirjojen arkistointia sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 

(Arkistolaki 831/1994 4. luku 11 §.) Espoon kaupungissa kunnallista 

arkistonmuodostusta johtaa asiakirjahallintopäällikkö ja arkistotoimen järjestäminen 

kuuluu Espoon kaupunginarkiston vastuulle. Arkistolain (831/1994) mukaan 

arkistotoimen pitää huolehtia asiakirjoista arkistonmuodostajan tehtäviä tukevalla tavalla. 

Lisäksi arkistotoimen vastuulle kuuluu asiakirjojen tietopalvelun järjestäminen sekä sen 

varmistaminen, että asiakirjat säilyvät ja ovat muutoinkin käyttökuntoisia. (Arkistolaki 

831/1994 3. luku 7 §.) Tarkoituksena on, että asiakirjojen hallinta tukee sekä ihmisten 

oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista että varmistaa myös tietosuojan ja tietoturvan 
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toteutumisen. Arkistolaissa mainitaan vielä, että arkistotoimen vaatimukset on 

huomioitava arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa (Arkistolaki 831/1994 3. 

luku 7 §). 

Arkistolaitos puolestaan määrittelee, mitkä asiakirjat säilytetään pysyvästi (Arkistolaki 

831/1994 3. Luku 8 §). Vastaavasti arkistolaitos antaa määräyksiä pysyvästi 

säilytettävien asiakirjojen säilytystiloista, arkistotiloista, ja niistä materiaaleista, joille 

pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulee laatia. (Arkistolaki 831/1994 4 luku 11–12 §.) 

Nämä määräykset vaikuttavat monien muiden lakien ja asetusten tavoin Espoon 

kaupunginarkiston toimintaan. Erilaiset säädökset ohjailevatkin asiakirjojen ja niiden 

sisältämien tietosisältöjen käsittelyä, säilyttämistä, hallintaa sekä julkisuutta. Laissa 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) lähestytään asiakirjojen julkisuutta ns. 

julkisuusperiaatteen välityksellä: asiakirjat ovat julkisia, jollei ko. asiakirjan salassa pito 

ole säädetty laissa. Saman lain (621/1999) 5. luvun 24 pykälän mukaan muun muassa 

ihmisten terveydentilaa käsittelevät viranomaisten asiakirjat kuuluvat salassa pidettäviin 

asiakirjoihin. Tällaiset potilasasiakirjat sisältävät myös henkilötietoja, joiden 

salassapidosta säädetään vielä erikseen henkilötietolaissa (523/1999). 

Espoon kaupunginarkistossa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

tarkoittaa muun muassa sitä, että sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti 

salassa pidettäviä eikä niiden sisältämiä tietoja saa luovuttaa kuin tarvittaessa 

terveydenhuoltohenkilökunnalle tai asianomaiselle itselleen. Yleensä potilasasiakirjat 

edellyttävät myös pitkän säilytysajan, sillä jo yksittäinen asiakirja voi taata henkilön 

oikeantyyppisen hoidon, kun hänen aikaisempi sairaushistoriansa on viivytyksettä 

saatavissa arkistossa säilytettävistä asiakirjoista. Potilasasiakirjoja voidaan hyödyntää 

erikoisluvalla myös tieteellisessä tutkimuksessa. 

5. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Aineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja havainnointia, ja tutkimus 

oli luonteeltaan laadullinen. Esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2009, 85) mukaan 

laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tilastollisten yleistyksien tekeminen, vaan 

pikemminkin ilmiöiden kuvaaminen tai toiminnan ymmärtäminen. Tässä tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään ammatillista tiedonhankintaa, ja selvittämään erityisesti 

tiedonhankinnan syitä. Tutkimuksen empiiristä osuutta eli havainnointien ja 
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teemahaastattelujen toteuttamista varten Espoon kaupunginarkiston 

asiakirjahallintopäällikköön otettiin yhteyttä, ja pyydettiin lupa tutkimuksen 

toteuttamiseen. Tämän jälkeen Espoon kaupunginarkiston seitsemälle asiakirja-

ammattilaiselle lähetettiin sähköpostia ja kerrottiin lisätietoja tutkimuksesta. Kaikki 

asiakirja-ammattilaiset suostuivat osallistumaan tutkimukseen, joten jokaiselle sovittiin 

sähköpostitse vielä oma havainnointi- ja haastattelupäivä. Havainnoinnit ja haastattelut 

toteutettiin huhti–toukokuussa 2011. 

Havainnoinnit ja teemahaastattelut toteutettiin aina yhden henkilön osalta samana 

päivänä, jotta havainnoinnin ja haastattelujen aikainen tilanne olisi pysynyt 

mahdollisimman samankaltaisena. Näin haastatteluissa pystyttiin hyödyntämään 

havainnoinnin aikana tehtyjä huomioita, ja muun muassa tutkimukseen osallistujien 

kertomat esimerkit olivat tuttuja myös haastattelijalle. Luvuissa 5.1.1 ja 5.1.2 kerrotaan 

tarkemmin vielä, miten teemahaastattelua ja havainnointia hyödynnettiin tässä 

tutkimuksessa. Luvussa 5.2 keskitytään puolestaan aineiston käsittelyyn ja sen 

analysointiin. 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tiedonhankintakäyttäytymistä käsittelevissä tutkimuksissa käytetään usein menetelmiä, 

kuten haastattelua ja kyselytutkimusta, joita on alun perin hyödynnetty sosiaalitieteissä. 

Usein tiedonhankintatutkimuksissa hyödynnetään myös triangulaatio-menetelmää. 

(Fisher & Julien 2009, 3.) Lincolnin ja Guban (1985, 306) mukaan triangulaatiossa 

pystytään tavoittamaan monen eri menetelmien edut ja kompensoimaan toisaalta 

menetelmien huonoja puolia. Triangulaatio mahdollistaa myös useamman näkökulman 

hyödyntämisen, sillä erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistämällä voidaan ilmiötä 

tarkastella vaikkapa vastakkaisista näkökulmista. (Ingwersen & Järvelin 2005, 93). Tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään menetelmällistä triangulaatiota, jotta havainnointia ja 

haastattelua yhdistämällä voitaisiin tarkastella tiedonhankinnan näkyvää puolta ja 

tavoitettaisiin myös tiedonhankinnan näkymätön puoli. Haastatteluissa keskityttiin 

tiedonhankinnan näkymättömään puoleen eli niihin ajatuksiin, jotka ohjailevat 

esimerkiksi tiedonlähteiden valintaa. Vastaavasti havainnoinneilla selvitettiin 

tiedonhankinnan näkyvää osuutta eli muun muassa sitä, minkälaiselta tiedonlähteiden ja 

kanavien ääreen hakeutuminen vaikuttaa tiedonhankintaa tarkkailevan näkökulmasta. 

Tiivistetysti ilmaistuen haastatteluissa tavoiteltiin siis tiedonhankinnan ja sen 
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käynnistymisen syitä, kun taas havainnoinneissa ajatuksena oli tarkastella niitä 

konkreettisia valintoja, joita tiedonhankinnan aikana tehdään. 

5.1.1 Havainnointi 

Tutkimuksessa havainnoinnin tavoitteena oli erityisesti tutustua asiakirja-ammattilaisten 

työtehtäviin, ja tarkastella työtehtäviin yhdistyvää tiedonhankintaa. Havainnoinnissa 

tutkijan ja tutkittavan välille muodostuisi myös yhteinen lähtökohta, joten tutkija ei joudu 

luottamaan haastattelujen tavoin vain hänelle kerrottuun (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). 

Havainnointien eduksi koetaan myös se, että havainnoinnit mahdollistavat tilanteen 

tarkkailun silloin, kun tilanteeseen liittyvä käyttäytyminen todella tapahtuu. Tuolloin 

kyse ei ole kenenkään valmiiksi tulkitsemista havainnoinneista eikä varta vasten 

järjestetyistä olosuhteista (Anttila 2006, 189 & 289). Havainnoinnin ansiosta ilmiöitä 

voidaan tarkastella niiden oikeassa kontekstissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Toisaalta 

tutkijan läsnäolo voi vaikuttaa liiaksi havainnointiin, sillä tutkijan läsnäolon vuoksi 

havainnoitavat voivat käyttäytyä tiedostamattaan heille epätyypillisellä tavalla 

(Waddington 2004, 161). Tutkimuksen osapuolet tunsivat toisensa jo entuudestaan, sillä 

havainnoitsija oli työskennellyt Espoon kaupunginarkistossa tutkimuksen toteutusta 

edeltävänä kesänä (kesä 2010). Tällaisen yhteisen taustan kautta voitiinkin vähentää 

epätyypillisen käyttäytymisen todennäköisyyttä. 

Tutkimuksessa käytetty havainnointimenetelmä vastasi Fabritiuksen (1998, 412) 

käyttämää havainnointimenetelmää: kaikki havainnointiin osallistuvat nimittäin tiesivät 

olevansa havainnoinnin kohteena, ja tätä havainnoijan ja havainnoitavien välistä 

vuorovaikutusta hyödynnettiin myös havainnoinnin aikana. Etenkin havainnoinnin alussa 

havainnoitavaa pyydettiin kertomaan ääneen, mitä hän oli kulloinkin tekemässä (talk 

aloud -menetelmästä ks. esim. Ericsson & Simon 2003). Kelly (2009) kritisoi osittain 

tällaista lähestymistapaa, sillä havainnoijan esittämät kysymykset aina jollakin tavalla 

keskeyttävät havainnoitavan toiminnan, ja siksi myös havainnoitava käyttäytyminen 

muuttuu. Kelly kuitenkin pitää kysymysten esittämistä hyväksyttävänä, mikäli 

havainnoitavaa ei jatkuvasti keskeytetä, ja kysymykset on valittu niin, että vastaukset 

kertovat henkilön ei-sanallisesta käyttäytymisestä. (Kelly 2009, 87.) Tässä tutkimuksessa 

noudatettiin Kellyn (2009) ohjeistusta, sillä kysymysten tarkoituksena oli selvittää 

käyttäytymisen taustalla vaikuttavia syitä, ja kysymysten määrä pidettiin vähäisenä. 
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Työntekijöitä havainnoitiin yksitellen noin 2,5 tunnin ajan, ja havainnointi tapahtui ennen 

teemahaastatteluita. Havainnointi toteutettiin ennen haastatteluita, jotta 

haastattelutilanteessa läpikäydyt toimintatavat eivät vaikuttaisi henkilöiden 

käyttäytymiseen havainnoinnin aikana. Riskinä olikin, että tiedonhankintatilanteiden 

pohtiminen haastatteluissa tekisi tiedonhankinnasta tiedostetumpaa, ja näin haastateltavat 

käyttäytyisivät esimerkiksi harkitummin kuin he tavallisesti työtehtäviä suorittaessaan 

toimisivat. Havainnoinnin ideana oli muodostaa mahdollisimman realistinen mielikuva 

työtehtävistä ja työtehtäviin liittyvästä tiedonhankinnasta, joten havainnointitilanteeseen 

ei yritetty vaikuttaa ennakolta. Havainnoitaville annettiinkin ohjeeksi vain suorittaa niitä 

tehtäviä, joita he ilman havainnointiakin tekisivät. 

Käytännössä annetun neuvon tiedettiin johtavan myös asiakaspalveluun liittyviin 

tiedonhankintatilanteisiin. Asiakaspalvelutehtävien välttämistä koskevan pyynnön 

esittäminen ei olisi ollut kuitenkaan tarkoituksenmukaista: asiakaspalvelu sisältyy 

keskeisesti asiakirja-ammattilaisten työhön, ja näin asiakaspalvelutilanteiden kieltäminen 

antaisi melko vääristyneen mielikuvan työtehtävistä. Asiakaspalvelutehtävien 

poisjättäminen olisi haitannut myös asiakirja-ammattilaisten päivittäistä työtä, koska 

tuolloin kunkin työntekijän olisi pitänyt odottaa havainnointi- ja haastattelujakson 

päättymistä ennen kuin hän olisi voinut reagoida havainnoinnin aikana saapuneisiin 

asiakaspalvelupyyntöihin. 

Havainnoinnit toteutettiin siten, että havainnoinnin alussa työntekijöitä pyydettiin 

kertomaan ääneen, mitä tehtävää he olivat tekemässä. Havainnoitavalle esitettiin myös 

lyhyitä kysymyksiä tai havainnoitava saattoi kertoa oma-aloitteisesti, mitä tietoa hän etsi 

esimerkiksi asiakirjasta. Havainnointeja ei äänitetty, mutta havainnoinnin aikana 

kirjoitettiin muistiinpanoja. Muistiinpanot tehtiin ilman valmiiksi laadittua 

lomakepohjaa, jotta muistiinpanotekniikan ei tarvinnut noudattaa ennalta ajateltua 

järjestystä, vaan muistiinpanojen tekemisessä pystyttiin toimimaan joustavasti, 

havainnointitilanteiden mukaan. Tällaista havainnointitilannetta ja havainnointiin 

liittyvää muistiinpanotekniikkaa voidaan kutsua vapaaksi havainnoinniksi, koska tarkan, 

ennalta laaditun suunnitelman sijaan havainnoinnissa edetään tuolloin 

havainnointitilanteen edellyttämällä tavalla. (Vilkka 2006, 39–40.) Vapaasta 

havainnoinnista huolimatta havainnoinnin aikana pidettiin kuitenkin huolta siitä, että 

muistiinpanot tehtiin yhtäläisellä tarkkuudella. Muistiinpanoihin kirjattiin ylös muun 

muassa, mitä tiedonlähteitä havainnoitavat kulloinkin hyödynsivät. Lisäksi 
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muistiinpanoihin kirjoitettiin havainnoinnin aikana suullisesti kerättyjä tietoja, kuten 

ajankohtainen työtehtävä, tiedonlähteen valitsemiseen johtaneet syyt sekä tehtävien 

suorittamisessa mahdollisesti esiintyneet tiedonhankinnan ongelmat ja se, miten 

ongelmia yritettiin ratkaista. 

5.1.2 Teemahaastattelu 

Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, kun halutaan selvittää ihmisten 

kokemuksia, mielipiteitä tai asenteita (Anttila 2006, 195). Teemahaastattelua kutsutaan 

puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi (Metsämuuronen 2006, 115). 

Teemahaastattelua voidaankin pitää melko joustavana tutkimusmenetelmänä, sillä 

haastattelussa käydään läpi tutkijan etukäteen valitsemia aihepiirejä, mutta kysymysten 

laajuutta ja keskinäistä järjestystä voidaan vaihdella (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27). 

Haastattelun etuna on myös tutkittavien asema haastatteluissa, sillä haastatteluissa 

tutkittavat saavat olla aktiivisia, ja esitettävät kysymykset myös käsittelevät heitä itseään. 

Lisäksi haastattelut auttavat sijoittamaan tutkittavan aiheen laajempaa kontekstiin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.) Rubinin ja Rubinin (2005, 4) mukaan haastateltavien 

kuunteleminen auttaa täsmentävien kysymysten tekemisessä, ja näin haastatteluista 

saadaan yhä syvällisempiä ja yksityiskohtaisempia. 

Teemahaastattelun huonoksi puoleksi nähdään puolestaan, että haastattelu tehdään usein 

tutkijan aloitteesta, ja näin haastattelu saatetaan toteuttaa myös tutkijan ehdoilla (Eskola 

& Vastamäki 2001, 24). Tässä tutkimuksessa tutkijan ehdoilla toimimista vähennettiin 

esimerkiksi haastattelutilanteen keskustelunomaisuudella ja haastattelupaikan valinnalla. 

Haastattelut olivat luonteeltaan epävirallisia, sillä järjestelmällisen kysymys-vastaus -

asetelman sijaan ennalta laaditut haastattelukysymykset antoivat haastatteluille vain 

väljän rungon. Haastatteluissa hyödynnettiin usein haastateltavien käyttämiä käsitteitä ja 

pyydettiin sitten tarkennusta käsitteiden taustalla vaikuttavasta asiasta. Lisäksi 

haastattelupaikaksi valittiin tutkimukseen osallistujan oma työhuone, jotta 

haastattelupaikka tuntuisi haastateltavista luontevalta. Työhuoneen käyttäminen 

mahdollisti myös sen, että tarvittaessa haastateltavat pystyivät hyödyntämään 

työhuoneensa materiaaleja konkreettisina esimerkkeinä (materiaalin hyödyntämisestä 

haastattelujen aikana ks. esim. Foster 2004, 230). 
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Teemahaastattelut täydensivät havainnointia, sillä haastatteluissa voitiin keskittyä 

paremmin niihin syihin, jotka vaikuttivat tiedonhankintaan ja sen käynnistymiseen. 

Haastattelut kestivät noin tunnin verran, ja haastateltavilta saadun luvan perusteella 

jokainen haastattelu tallennettiin digitaalisella sanelimella. Asiakaspalvelu-näkökulmaa 

yritettiin tietoisesti rajoittaa haastatteluissa, sillä haastatteluiden aluksi tutkittaville 

kerrottiin, että ensisijaisesti kyse on työntekijän varsinaisesta ammatillisesta 

tiedonhankinnasta eli omaehtoisesta tiedonhankinnasta. Tähän päädyttiin, jotta 

haastatteluissa tulisi näkyviin muukin kuin asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä 

tiedonhankinta. Tutkimusta varten laadittu haastattelurunko on tämän tutkimukseen 

liitteenä (liite 1), ja haastattelu muodostui neljästä pääteemasta: tiedontarve, 

tiedonhankinta, tiedonhankinnan kanavat ja tiedonlähteet1 sekä tiedonkäyttö. 

Haastattelun aluksi tutkimukseen osallistujilta tiedusteltiin heidän taustatietojaan, kuten 

ikäryhmää sekä ammatti- tai virkanimikettä. Tiedontarpeeseen liittyvillä kysymyksillä 

selvitettiin muun muassa, mitä tietoa työntekijät tarvitsevat työssään ja mihin 

tarkoitukseen he tietoa ylipäänsä hankkivat. Tiedontarve-kysymyksissä oltiin 

kiinnostuneita erityisesti tiedontarpeen luonteesta: tiedontarpeista haluttiin tietää 

tiedontarpeiden kohteet (kyse yksittäisestä tiedosta vs. laajemmasta selvitystyöstä) ja se, 

milloin tiedontarpeet tyypillisesti esiintyvät. Vastaavasti tiedonhankintaa käsittelevissä 

kysymyksissä keskityttiin tiedonhankinnan luonteeseen, tiedonhankinnan mahdolliseen 

yhteisölliseen puoleen ja tiedonhankinnan ongelmiin. Näissä kysymyksissä pyydettiin 

haastateltavia kertomaan muun muassa, hankkivatko he tietoa usein itsenäisesti vai 

etsitäänkö tietoa usein muiden kanssa yhteistyössä. Lisäksi haastattelun loppupuolella 

käsiteltiin vielä havainnointiin liittyviä kysymyksiä sekä sitä, haluaisivatko haastateltavat 

palata takaisin johonkin jo esitettyyn kysymykseen tai kertoa muita ajatuksiaan 

ammatillisesta tiedonhankinnastaan. 

5.2 Aineiston käsittely ja analyysi 

Havainnoinnin aikana laaditut käsinkirjoitetut muistiinpanot kirjoitettiin puhtaaksi 

tietokoneelle. Puhtaaksikirjoitus tehtiin samana päivänä kuin kukin havainnointi, jotta 

havainnointitilanne olisi edelleen hyvin muistissa. Tämän jälkeen havainnointiaineisto 

                                                
1 Haastattelurungon laadinnassa hyödynnettiin kirjoittajan kahden kuukauden 
työskentelykokemuksia Espoon kaupunginarkistossa, jotta kysymyksissä lueteltaisiin 
yleisluonteisempien tiedonlähteiden lisäksi esimerkkejä myös Espoon kaupunginarkiston omista 
tiedonlähteistä, kuten arkistonhallintajärjestelmästä, ARHAsta. 
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tyypiteltiin. Tyypittelyssä huomioitiin työtehtävä, ja kuhunkin työtehtävään liittyvä 

tiedonhankintakäyttäytyminen. Tyyppeihin aineisto jaettiin sen perusteella, oliko 

työtehtävässä ja tiedonhankinnassa kyse yksittäisestä tiedontarpeesta vai liittyikö 

tiedontarve laajempaan kokonaisuuteen. Tämän jälkeen kustakin työtehtävästä eriteltiin 

vielä seuraavat piirteet: tiedonhankinnassa käytetyt lähteet, tiedonhankinnassa esiintyneet 

ongelmat ja tiedon hyödyntämiskohteet eli jäsennys siitä, mihin tarkoitukseen asiakirja-

ammattilaiset käyttivät tai aikoivat käyttää löytämäänsä tietoa. Yksittäisiä havaintoja ja 

niiden pohjalta muodostettuja jäsennyksiä tarkasteltiin vielä suhteessa kaikkiin 

havainnointeihin. 

Haastattelut puolestaan litteroitiin, ja litterointi tarkistettiin useampaan kertaan. 

Haastatteluista kertyi litteroituna yhteensä 38 301 sanaa, joista lyhimmän haastattelun 

sanamäärä oli 3468 ja pisin haastattelu sisälsi 6785 sanaa. Haastattelujen yhteispituus 

ajallisesti oli noin seitsemän tuntia. Litteroinnin jälkeen aloitettiin haastatteluiden 

analyysivaihe. Analyysivaiheessa haastatteluista tunnistettiin tutkimuksen kannalta 

keskeisimmät kohdat, ja näille kohdille tai yksittäisille sanoille annettiin niiden sisältöä 

parhaiten kuvaavat teema-sanat. Moilasen ja Räihän (2007, 55) mukaan aineistoa 

pelkistetäänkin tuolloin erilaisiin teemoihin, jotta tekstin eri sisältöjen väliset merkitykset 

tulisivat esiin. Teemoihin jakaminen eli tematisointi perustui Rubinin ja Rubinin (2005, 

208–216) ehdotukseen, jonka mukaan aineiston osille annetut teemat voidaan kehittää 

esimerkiksi tutkijan esittämien kysymysten, haastateltavien vastausten ja 

tutkimuskirjallisuudesta esiin tulleiden käsitteiden perusteella. Teemojen 

muodostamisessa hyödynnettiinkin muun muassa haastateltavien käyttämiä termejä ja 

haastattelijan itse laatimia käsitteitä. 

Näin analyysissa tunnistettiin pääteemoja, kuten tiedontarve, tiedonhankinta, ongelma ja 

kunkin pääteeman alakäsitteitä, kuten tiedontarpeiden luonne, tiedonlähteen 

valintaperuste, tiedonhankinnan merkitys ja ongelman ratkaisuyritys. Osa käsitteistä 

tematisoitiin ilman alateemoja, sillä muun muassa yhteisöllisyys, ennakkokäsitys ja 

epävarmuus ovat esimerkkejä yleisluontoisimmista teemoista. Lopuksi kaikkia teemoja 

verrattiin toisiinsa, jotta esimerkiksi käsitteiden väliset suhteet antaisivat vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 1 havainnollistetaan teemojen muodostamista. 

Taulukossa oleva pääteema viittaa siihen, mihin tutkimusongelma-kokonaisuuteen teema 

vastaa (esim. yleiset teemat sopivat kaikkiin tutkimusongelmiin). Täsmentävä teema on 

teemoittelussa hyödynnetty teema, joka kertoo siitä, mikä tutkimusongelman alakohta on 
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kyseessä (esim. tiedonhankinnan merkitys liittyy tiedonhankinta-kokonaisuuteen). 

Lisäksi selitys-kentässä luonnehditaan yksityiskohtaisemmin sitä, minkälaisin perustein 

kuhunkin teemaan liittyvät tulkinnat tehtiin. 

Pääteema Täsmentävä teema Selitys 

Tiedontarpeen luonne Tiedontarpeen piirteet, tiedontarpeiden 
väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. 

Tiedontarve 

Tiedontarpeen syy Kuvailee tiedontarpeiden esiintymiseen 
johtavia tekijöitä. 

Tiedonlähteen valintaperuste 
Tiedonlähteiden valitsemisen taustalla 
vaikuttavat perustelut, kuten nopea 
saatavuus. 

Tiedonlähteille hakeutumisen 
syyt 

Syyt tiedonhankinnan käynnistämiseen, 
tiedonhankinnan aloittamista viivästyttävät 
syyt tai tiedonhankintaa estävät syyt. 

Tiedonhankinta 

Tiedonhankinnan merkitys 
Puutteellisen tai virheellisen tiedon 
perusteella toimimisen seuraukset, hankitun 
tiedon käyttökohteet. 

Tiedonhankinnan ongelma Tiedonhankinnan onnistumiseen ja tiedon 
löytämiseen vaikuttavat ongelmat. 

 Ongelma  
Ongelman ratkaisuyritys 

Ongelman ennaltaehkäiseminen, ongelmiin 
reagoiminen tai ongelman kanssa toimeen 
tuleminen. 

Epävarmuus Tiedon löytyminen, asiakirjojen ja 
asiakirjojen säilyttämisen tulevaisuus. 

Yhteisöllisyys Suullinen tiedonvaihto, asioista keskustelu. 
Yleiset teemat 

Ennakkokäsitys 

Ulkoa opittu tieto, asioiden ymmärrys, 
tiedonlähteiden ja kanavien hyödyntämättä 
jättämistä taustoittava syy, tiedonhankinnan 
vähäistä määrää selittävä syy. 

Taulukko 1. Esimerkki teemojen muodostamisesta tutkimustulosten analyysia varten. 

Tutkimuksen aineisto muodostui litteroiduista havainnointimuistiinpanoista ja 

haastatteluista. Lisäksi aineiston analysointia varten sekä muistiinpanoja että erilaisiin 

teemoihin jaettua haastattelutekstejä verrattiin toisiinsa. Näin pystyttiin tarkastelemaan, 

kuinka paljon haastattelut toisaalta tukivat havainnointeja tai erosivat niistä. Ingwersenin 

ja Järvelinin (2005, 93) mukaan eri aineistonkeruumenetelmillä saatujen tulosten vertailu 

parantaa myös tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, sillä vertailu auttaisi 

tunnistamaan aineistojen väliset erot ja yhteneväisyydet. Aineistojen keskenään vertailu 

osoittaakin, olivatko haastateltavat toimineet samalla tavoin havainnoinnin aikana kuin 

he antoivat haastatteluiden perusteella ymmärtää. Tutkimustulosten luotettavuuden 
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kannalta tärkeää oli siis selvittää, luonnehtivatko haastateltavat todellista 

tiedonhankintaprosessiaan vai kuvailivatko haastateltavat tiedonhankintaansa vain 

sellaisena kuin he itse sen kokivat. Mahdollista oli myös se, että haastateltavat kertoisivat 

tiedonhankinnastaan sellaisena kuin he tahtoisivat sen esiintyvän. Havainnointien 

käyttäminen tutkimusmenetelmänä auttoi ainakin vähentämään sen todennäköisyyttä, että 

haastateltavat yrittäisivät antaa tiedonhankinnastaan mahdollisimman ihanteellisen 

kuvan. Haastattelija oli jo tarkkaillut havainnoitavan tiedonhankintaa, joten haastateltava 

tiesi jo haastateltavan nähneen, miten tiedonhankinta oli todellisuudessa tapahtunut 

(Rubin & Rubin 2005, 75). 

Tutkimusaineistojen analysoinnin päämääränä oli abstrahointi, sillä tuolloin 

tutkimustulokset ja tutkimustuloksista tehtävät johtopäätökset eivät enää edusta vain 

yksittäisiä havaintoja. Abstrahoinnissa irrotetaankin tutkimustulokset yksittäisistä 

henkilöistä ja tietyistä tapahtumista, jotta tutkimustulokset kuvaisivat ilmiötä yleisesti. 

(Metsämuuronen 2006, 122.) Esimerkkinä abstrahoinnin saavuttamisesta tässä 

tutkimuksessa toimii se, että eri menetelmillä saadut tutkimustulokset tukivat niin hyvin 

toisiaan, ettei tutkimustuloksissa ollut tarpeen enää erotella havainnointien ja 

haastatteluiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä. Tämän tuloksen tavoittamista edisti 

havainnointien ja haastatteluiden ajoitus: havainnoinnit ja haastattelut toteutettiin niin 

lähellä toisiaan, että haastateltavat kykenivät suoraan viittaamaan havainnointien aikana 

kokemiinsa tapahtumiin, kuten tiedonhankinnan mahdollisiin ongelmiin. Koska 

tutkimuksessa ei havaittu ristiriitoja haastateltavien kertoman ja sen välillä, miltä 

asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinta vaikutti havainnointien perusteella, 

tutkimustuloksia pystyttiin hyödyntämään toisiaan täydentävästi. Näin tutkimustulokset-

luvussa yhdistyvät sekä haastatteluiden että havainnointien perusteella tehdyt analyysit. 

Tutkimustuloksissa luonnehditaan kuitenkin sanavalintojen, kuten sanojen haastateltava 

tai havainnoitava avulla, oliko tutkimustulos muodostunut ensisijaisesti havainnoinneista 

vai haastatteluista. 

6. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia muun muassa tiedontarpeiden luonnetta, 

tiedonhankinnan piirteitä ja tiedonhankinnan ongelmia käsitteleviin tutkimuskysymyksiin 

(ks. luku 1.2). Tämän luvun alaluvuissa tarkastellaan tutkimuksen keskeisimpiä 
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tutkimustuloksia. Ennen tutkimustuloksiin siirtymistä annetaan vielä yleiskuva 

tutkimustulokset-luvun rakenteesta. 

Tulokset esitellään seuraavaksi siten, että kussakin alaluvussa tai alemman tason luvussa 

käsitellään haastatteluissa ja havainnoinnissa toistuvia teemoja ts. niitä teemoja, jotka 

ilmenivät monien haastateltavien vastauksissa. Yleisempien teemojen lisäksi 

tutkimustuloksia tarkastellaan myös sellaisten näkökulmien kannalta, jotka tulivat esiin 

vain harvojen haastateltavien vastauksissa. Vähemmän kannatusta saaneita näkökulmia 

voidaan pitää tärkeinä, sillä suurimmaksi osaksi haastattelukysymykset olivat avoimia 

kysymyksiä. Näin haastateltavat saivat vapaamuotoisesti kertoa esimerkiksi 

tiedonhankinnassa esiintyneistä ongelmista eikä heitä parin esimerkin lisäksi muistuteltu 

esimerkiksi sellaisista tiedonhankinnan ongelmista, jotka voisivat mahdollisesti esiintyä 

myös heidän tiedonhankinnassaan. Tällaisesta kysymyksenasettelusta ja siitä, että 

haastateltavat joutuivat muistelemaan tiedonhankintaansa jälkeen päin seuraa se, että 

kaikki aivan keskeisemmätkään ongelmat eivät todennäköisesti tulleet haastateltavien 

mieleen. Haastateltavien vastauksia voidaan tarkastella toisiaan täydentävinä: yksi 

henkilö muistaa jonkin ongelman ja toinen henkilö tuo esiin jonkin toisen ongelman. 

Toki kyse voi tuolloin olla ainoastaan haastateltavien erilaisista kokemuksista tai 

yksilökohtaisesta vaihtelusta, joten tutkimustuloksissa mainitaan, mikäli asia tuli esiin 

esimerkiksi vain yhdessä haastattelussa. 

6.1 Tiedontarpeet 

Haastateltavien tiedontarpeita kartoitettiin haastattelussa neljällä aiheeseen liittyvällä 

kysymyksellä. Kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa, mitä tietoa asiakirja-

ammattilaiset tarvitsevat työssään ja, mihin tarkoitukseen he tätä tietoa tarvitsevat. 

Tutkimukseen osallistujien tiedontarpeet olivat usein lähtöisin arkistoalan ja työtehtävien 

asettamista vaatimuksista. Asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeet liittyivät myös 

kiinteästi työhön, kuten esimerkiksi ajankohtaisten työtehtävien tekemiseen tai työssä 

kohdattuihin ongelmallisiin tilanteisiin. Haastatellut antoivat aluksi kuitenkin ymmärtää, 

että tiedontarpeet tulevat usein esiin niin keskeisenä osana heidän työtehtäviänsä, että 

heidän on vaikea erottaa toisistaan esimerkiksi työtehtävää, työtehtäviin yhdistyviä 

tiedontarpeita sekä tiedontarpeiden mahdollisesti käynnistämää tiedonhankintaprosessia. 

Tämä erottelemattomuus-ongelma saattoi johtua tiedonhankinnan luonteesta, sillä usein 

tiedonhankintaan ei varsinaisesti kiinnitetä huomiota, ja tämän vuoksi haastateltavista 
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tuntui aluksi vaikealta tarkastella omaa tiedonhankintakäyttäytymistään. Vaikka 

tiedontarpeet ja tiedonhankinta tuntuivat ensin limittyvän tiivisti keskenään, 

haastateltavat kykenivät pian kuitenkin nimeämään tiedontarpeitaan ja erittelemään 

niiden syntymiseen johtavia syitä. Tiedontarpeiden luonnetta ja tiedontarpeiden syitä 

käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

6.1.1 Tiedontarpeiden luonne 

Asiakirja-ammattilaiset kertoivat tarvitsevansa tietoa hyvin moninaisista aiheista, sillä he 

mainitsivat yhteensä 29 tiedontarvetta. Näistä yleisimmät tiedontarpeet käsittelivät 

arkistoon liittyviä tietoja, kuten perustietoja arkistoista ja säilytysaikatietoja (viisi 

seitsemästä haastateltavista mainitsi tämän). Suosittu tiedontarve koski myös muiden 

organisaatioiden tuottamia tietoja, kuten lakitietoa sekä määräyksiä ja ohjeita, joita neljä 

seitsemästä haastateltavasta mainitsevat. Asiakirja-ammattilaiset tarvitsivat tietoa siis 

muun muassa organisaatioiden historiasta ja rakenteesta, asiakirjojen säilytysajoista, alan 

ammattitiedosta, asiakirjojen sijainnista, lainsäädännöstä ja siitä, minkälaisia asiakirjoja 

toimialoilla laaditaan ja vastaanotetaan. 

Edellä mainituista tiedontarpeista esimerkiksi asiakirjojen säilytysaikaa ja asiakirjojen 

sijaintia käsitteleviä tiedontarpeita kutsutaan tässä tutkimuksessa kohdennetuiksi 

tiedontarpeiksi. Tiedontarvetta, joka on täsmentymätön kutsutaan tässä tutkimuksessa 

puolestaan avoimeksi tiedontarpeeksi. Kohdennetulla tiedontarpeella tarkoitetaan 

sellaista tiedontarvetta, joka konkreettisuutensa vuoksi kykenee antamaan tarkan 

kuvauksen siitä, mitä tietoa tiedonetsijä itse asiassa tarvitsee. Seuraavasta lainauksesta 

käy ilmi, miten haastateltavan kohdennettu tiedontarve käsittelee terveydenhuoltolakia ja 

sitä minkälaisia ohjeita nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö on asiasta antanut: 

No nyt esimerkiksi kun on toi uus terveydenhuoltolaki, ni siihenhä mä oon 
sitte netistä ettiny STM:n [=sosiaali- ja terveysministeriö] ohjeita... (H1) 

Kohdennetuilla tiedontarpeilla yhteisenä piirteenä oli edellä olevan esimerkin tavoin se, 

että nämä tiedontarpeet edustivat asiakirja-ammattilaisten ajankohtaisia tiedontarpeita. 

Asiakirja-ammattilaisille ei riittänytkään se, että he etsisivät muun muassa pöytäkirjoille 

annetun yleisluonteisen säilytysajan vaan heidän piti löytää juuri tietyn asiakirjan, kuten 

sivistystoimen organisaatioiden pöytäkirjoille määritelty säilytysaika. Tällöin voidaan 

luonnehtia, että työtehtävät olivat auttaneet tiedonetsijää täsmentämään tiedontarvettaan 
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niin, että alan vaatimuksista alun perin lähtöisin olevat tiedontarpeet olivat muuttuneet 

ajankohtaisten työtehtävien ansiosta kohdennetuiksi tiedontarpeiksi. Enää tiedontarpeet 

eivät siis edustaneet alan yleisiä vaatimuksia, vaan tiedonetsijä kykeni tarkoin 

ilmaisemaan, mitä konkreettista tietoa hän työssään tarvitsee. Kohdennetut tiedontarpeet 

vaikuttivat olevan usein kertaluontoisia, sillä vastauksen löydyttyä tiedontarve poistui tai 

ainakin tiedonetsijä kykeni suoraan siirtymään oikean tiedonlähteen ääreen, jos sama 

tiedontarve toistui myöhemmin. Tiedontarpeiden kertaluontoisuus oli kuitenkin 

yksilökohtaista, sillä kollega saattoi pian etsiä samankaltaista tietoa. 

Kohdennettu tiedontarve vastaa melko paljon kirjallisuudessa esiteltyä tiedonhankintaa, 

joka perustuu tunnettujen kohteiden etsintään (known-item search). Leen, Renearin ja 

Smithin (2006, 3) mukaan tällä, erityisesti kirjastokontekstiin soveltuvalla käsitteellä 

tarkoitetaan sitä, että tiedonetsijä yrittää löytää esimerkiksi sellaisen teoksen, jonka 

nimen hän jo tietää. Myös asiakirja-ammattilaisilla kohdennettu tiedontarve liittyi 

toisinaan dokumenttien tiedettyjen piirteiden, kuten otsikon perusteella tehtävään 

etsintään, mutta näin ei aina suinkaan ollut. Asiakirja-ammattilaiset eivät välttämättä edes 

tienneet, oliko etsittyä tietoa saatavana, vaikka keskeistä tunnettujen kohteiden 

etsimisessä on Leen ja kumppaneiden (2006, 5) mielestä se, että tiedonetsijä ainakin 

tietää etsimänsä tiedon olevan olemassa. Tässä tutkimuksessa on perusteltua käyttää 

kohdennetun tiedontarpeen -käsitettä, koska asiakirja-ammattilaiset eivät aina pystyneet 

luottamaan etsimänsä tiedon olemassaoloon eikä tiedonhankinta liittynyt välttämättä 

tiedon ennalta tunnettuihin piirteisiin. 

Alan ammattitietoon viittaava tiedontarve on puolestaan esimerkki tiedontarpeesta, jonka 

luonne on avoin. Avoimella tiedontarpeella viitataan melko abstraktiin tiedontarpeeseen. 

Usein haastateltavat käyttivät hyvin yleisiä ilmaisuja tiedontarpeestaan, jolloin 

tiedontarpeen todellinen kohde ei tule niin hyvin esiin kuin kohdennetussa 

tiedontarpeessa. Haastateltavat luonnehtivat, että usein kyse olisi tiedon syventämiseksi 

tarvittavasta tiedosta, lakien ja asetusten noudattamista varten tarvittavasta tiedosta tai 

siitä, että hankitun tiedon avulla asiaa pystyisi katsomaan erilaisista näkökulmista. Myös 

asiakaspalvelu, alan seuraaminen, asioiden suunnittelu, päätösten tekeminen, 

toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen, asiakirjojen luettelointi, kuvailu ja 

järjestäminen kuuluvat avoimiin tiedontarpeisiin, kuten seuraava esimerkki osoittaa: 



 

 46 

[...] työssäni niin mä tarvitsen varmaan perustiedot niinku arkisto... arkistoista 
yleensä et mitä arkistoon ja asiakirjahallintoon kuuluu. Ja sit mä luulen, et täs 
täytyy ku meil on niin pieni työyksikkö ni täytyy vähä seurata niinku sitä alan 
kehitystä myöskin, et se on tärkeetä ku tässä tulee niin paljo näitä uusia 
välineitäkin, ni se on tärkeää [...] mä tarvitsen tietoa varmaan niinku 
historiatietoa Espoon [...] kunnallisista organisaatioista ja yleensä Espoon 
kaupungin historiasta. (H3) 

Haastateltavan mainitsemat tiedontarpeet, kuten alan seuraaminen sisältyvät avoimiin 

tiedontarpeisiin, koska nämä nimitykset eivät kerro, mitä tietoa asiakirja-ammattilaiset 

tuolloin todellisuudessa tarvitsivat ja mitä tietoa he mahdollisesti alkaisivat etsiä. 

Kohdennetuista tiedontarpeista avoimet tiedontarpeet eroavat sillä perusteella, että 

avoimet tiedontarpeet olivat lähtöisin suoraan alan yleisistä vaatimuksista, kun taas 

kohdennetut tiedontarpeet toivat esiin sen, miten käsitys tiedontarpeesta voi täsmentyä, 

kun tiedontarve esiintyy johonkin työtehtävään liittyvänä ongelmana. 

Yhteistä avoimille tiedontarpeille tuntui olevan jatkuvuus eli tietynlainen pysyvyys, sillä 

alan seuraaminen ja asioiden suunnittelu ovat esimerkkejä tiedontarpeista, jotka ovat aina 

läsnä asiakirja-ammattilaisten työssä. Avoimiin tiedontarpeisiin kuuluva alan seuranta 

vastaa Serolan (2004, 61) tutkimuksessaan käyttämää osaamisen ylläpitäminen -käsitettä, 

sillä kaupunkisuunnittelijoiden tavoin myös asiakirja-ammattilaiset tarvitsivat tietoa 

työhönsä ylipäänsä vaikuttavien lakien uudistumisesta. Tiedon hankkiminen avoimiin 

tiedontarpeisiin auttaa usein kuitenkin vain hetkellisesti, koska muun muassa alan 

seuraaminen aiheuttaa todennäköisesti pian uudenlaisia tiedontarpeita. Avoimilla 

tiedontarpeilla viitataan käytännössä asiakirja-ammattilaisena toimimisen edellytyksiin, 

koska esimerkiksi asiakirjan löytymisen varmistaminen kuuluu olennaisesti asiakirja-

ammattilaisen työhön. Näin asiakirja-ammattilaisille muodostuukin helposti muun 

muassa asiakirjojen hallinnan suunnitteluun liittyviä avoimia tiedontarpeita. 

Serola (2009, 64) käyttää avoimesta tiedontarpeesta nimitystä yleinen kohdetieto, jolla 

hän viittaa tämän tutkimuksen mukaisesti sellaiseen tiedontarpeeseen, joka ei suoraan 

nimeä tiedontarpeen kohdetta. Serola (2009) jakoi tutkimuksessaan tiedontarpeet muun 

muassa yleiseen kohdetietoon, alatietoon ja ongelmanratkaisutietoon, mutta Serolan 

tekemän luokittelun tarkkarajaisuuden vuoksi yleinen kohdetieto-käsite ei ole 

tarkoituksenmukainen tämän tutkimuksen kannalta. Serola nimittäin totesi 

tutkimuksessaan, ettei yleiseen kohdetietoon kuulunut esimerkiksi alan seurantaa 
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koskeva tiedonhankinta, vaikka tässä tutkimuksessa alan seuraamista pidettiin yhtenä 

avoimen tiedontarpeen ominaisuutena. 

6.1.2 Tiedontarpeiden syyt 

Avoimien ja kohdennettujen tiedontarpeiden esiintymiseen vaikuttivat muun muassa 

asiakirja-ammattilaisten ajankohtaiset työtehtävät, vastuualueiden rajaavuus, uudet tai 

muuttuneet tilanteet sekä muut henkilöt. Myös asiakaspalvelu selitti tiedontarpeiden 

esiintymistä, kuten tässä luvussa käy tarkemmin ilmi. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeet ovat lähtöisin pitkälti heidän erilaisista 

vastuualueistaan: kullakin toimialalla (ks. luku 4) on oma yhteyshenkilönsä Espoon 

kaupunginarkistossa, joten yhteensä neljä haastateltavaa seitsemästä toimi jonkin 

toimialan yhteyshenkilönä. Tällainen vastuualueiden tarkka rajaaminen tarkoitti 

käytännössä sitä, että eri toimialan yhteyshenkilöt tarvitsivat tietoa esimerkiksi 

vastuualueelleen kuuluvan toimialan organisaatioiden historiasta. Asiakirja-

ammattilaisten tiedontarpeilla oli kuitenkin vastuualueista huolimatta yhtenäisiä piirteitä, 

sillä haastateltavat kertoivat tarvitsevansa tietoa muun muassa asiakirjojen luettelointiin 

sekä kuvailuun. Lisäksi esimerkiksi henkilöstöhallintoon liittyvää tietoa (esim. 

palvelusuhdeasiat) tarvitsivat myös muut kuin esimiehet, vaikka kaksi esimiesasemassa 

olevaa tarvitsivat tätä tietoa muutakin tarkoitusta kuin itseään varten. Asiakirja-

ammattilaisten tiedontarpeissa oli kyse siis usein työtehtäviin liittyvistä tiedontarpeista: 

tietoa tarvittiin, jotta jokin tehtävä voitin suorittaa. 

Tietopalveluviikko, kuten asiakaspalveluvuoroja Espoon kaupunginarkistossa kutsutaan, 

oli kuudella tutkimukseen osallistujalla vuorossa joka neljäs viikko. Lisäksi 

tietopalvelutehtäviin verrattavia laajempia asiakaspalvelupyyntöjä saattoi saapua 

tutkittaville myös tietopalveluviikon ulkopuolella esimerkiksi suoraan sähköpostitse. 

Asiakaspalvelun yleisyyden vuoksi on ymmärrettävää, että asiakkailla olleet 

tiedontarpeet muuttuivat herkästi asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiksi. 

Tiedontarpeiden siirtyminen liittyi kahteen erilaiseen tilanteeseen: asiakkaiden esittämiin 

epäselviin pyyntöihin sekä arkistoissa olevien epäkohtien havaitsemiseen. Asiakkaiden 

oli toisinaan vaikea yksilöidä pyyntönsä, joten asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeet 

kohdistuivat tuolloin asiakkaaseen eli siihen, miten asiakirja-ammattilainen voi auttaa 

asiakasta tiedontarpeensa täsmentämisessä. Epäkohdat vaikuttivat tiedontarpeiden 
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muuttumiseen puolestaan siten, että asiakkaan pyytämää asiakirjaa saattoi olla vaikea 

löytää. Tuolloin asiakkaan kysymyksiin vastaaminen edellyttää ensin jonkin toisen 

epäkohdan selvittämistä ja aiheuttaa näin asiakirja-ammattilaiselle yhä uudenlaisia 

tiedontarpeita. Tyypillisesti epäkohdat tulivat esiin juuri asiakaspalvelutilanteiden 

yhteydessä, koska asiakirjan puuttuminen oli helppo havaita tuolloin, kun asiakirja piti 

etsiä asiakkaalle. 

Edellä käytettiin tiedontarpeen lisäksi epäkohta-käsitettä, vaikka tämä ilmiö muistuttaa 

käytännössä jonkin verran tiedonhankintaan liittyvää ongelmaa (ks. luku 6.3 

tiedonhankinnan ongelmista). Epäkohta eroaa tiedonhankinnan aikana esiintyvästä 

ongelmasta kuitenkin sen perusteella, että epäkohta voi myös motivoida tiedonhankintaa 

jo ennen kuin tiedonhankinta on käynnistetty eli tuolloin epäkohta voi olla ikään kuin 

alkuperäisenä syynä tiedonhankinnan aloittamiseen. Lisäksi epäkohdat liittyivät 

ainoastaan jo tehtyihin asioihin, sillä kyse ei ollut tiedontarpeiden tavoin ajankohtaista tai 

tulevaa päätöstä varten kerätystä tiedosta. Jokin asia oli siis jo tehty aikaisemmin, mutta 

epäkohtien ja niiden havaitsemisen vuoksi asia oli pakko ottaa uudelleen käsittelyyn. 

Asiakirja-ammattilaisten kohtaamat epäkohdat esiintyivät tyypillisesti arkistotiloissa: 

esimerkiksi sellainen asiakirja, jonka pitäisi sijaita Espoon kaupunginarkistossa ei 

ollutkaan koskaan saapunut sinne tai asiakirja oli saatettu sijoittaa väärään paikkaan. 

Tuolloin asiakirja-ammattilaiset yrittivät selvittää, miksi asia oli tehty aikaisemmin näin 

ja kannattaisiko esimerkiksi arkistonmuodostajaan ottaa yhteyttä, ja kysyä, olisiko heillä 

puuttuvaa asiakirjaa. Epäkohtaan on tarkoitus löytää siis selitys tai keino, jolla epäkohta 

voitaisiin korjata. Kyse on luonteeltaan kohdennetuista tiedontarpeista, sillä edellä 

kuvatut tiedontarpeet eivät tule näkyviin ainoastaan alan vaatimusten myötä, vaan 

epäkohtien havaitseminen edellyttää sitä, että epäkohta tulee ilmi asiakirja-ammattilaisen 

työn yhteydessä eli hänen työtehtäviensä ansiosta. 

Osallistujat tunnistivat myös, että muun muassa heille itselleen uudelta tuntuva asia olisi 

sellainen syy, minkä vuoksi heillä olisi tarve tämän asian tarkempaan selvittämiseen. 

Uudelta tuntuvalla asialla viitattiin etenkin projekteihin, sillä erilaiset projektit, kuten 

asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen tähtäävät projektit ja näiden projektien erilaiset 

vaiheet vaikuttivat keskeisesti tiedontarpeiden esiintymiseen. Aina tiedontarpeen 

syntyminen ei edellyttänyt edes kokonaan uutta asiaa, vaan jo tietoisuus asioiden 

muuttumisesta sai aikaan tiedontarpeen. Pelkästään tietoisuus muuttuneesta tilanteesta tai 

muuttuneessa tilanteessa toimiminen muodostaa siis asiakirja-ammattilaisille tunteen 
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siitä, että he tarvitsisivat tietoa tästä asiasta. Muut ihmiset vaikuttivat osittain 

tiedontarpeiden syntymiseen, sillä alan ammattilaisten yhteisissä kokoontumisissa oli 

mainittu esimerkiksi terveydenhuoltolain muuttuneen, ja siksi tutkimukseen osallistuville 

oli muodostunut tiedontarve. Yksi haastateltavista luonnehti vielä, että yksityiskohtiin 

siirtyminen aiheuttaisi tiedontarpeita: yleisymmärrys asiakirjojen säilyttämiseen 

liittyvistä asioista hänellä oli jo, mutta erilaisissa tehtävissä oli vielä omat huomioon 

otettavat yksityiskohtansa. 

6.2 Tiedonhankinta 

Asiakirja-ammattilaiset tarvitsevat työssään tietoa sekä kohdennettujen että avoimien 

tiedontarpeidensa vuoksi. Havainnoinnit ja haastattelut osoittivatkin ainoastaan yhden 

työtehtävän, jossa tietoa ei hankita lainkaan. Asiakirjojen sijoittaminen koteloihin on 

tällainen tehtävä, koska tuolloin asiakirja-ammattilaiset vain noudattavat asiakirjoille 

määriteltyä järjestystä ja sijoittavat asiakirjat omille paikoilleen. Tällöin tietoa ei tarvitse 

hankkia, vaan koko päivä voi kulua asiakirjojen paikoilleen laittamisessa, mikäli 

kaupunginarkistoon luovutettujen asiakirjojen määrä on ollut suuri. Asiakirjojen 

paikoilleen laittamista lukuun ottamatta asiakirja-ammattilaiset hankkivat työssään 

kuitenkin tietoa erilaisista tiedonlähteistä, ja tiedonhankinnan eri vaiheisiin, kuten 

tiedonlähteiden valintaan johtaneisiin syihin keskitytään tarkemmin seuraavissa 

alaluvuissa. 

6.2.1 Epävarmuus ja ennakkokäsitys tiedonhankinnassa 

Haastattelujen tematisoinnin ja havainnointien tyypittelyjen perusteella asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinnasta korostui kaksi teemaa eli epävarmuus sekä 

ennakkokäsitys. Asiakirja-ammattilaisilla oleva epävarmuus oli monitahoista, sillä 

toisaalta haastateltavat epäilivät tällä hetkellä tehtyjen ratkaisujen toimivuutta ja toisaalta 

he pitivät epävarmana tiedon löytymistä (ks. luvusta 6.3.1 epävarmuudesta 

tiedonhankinnan ongelmana). Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaan ja koko 

asiakirjahallinnon alaan tuntuikin liittyvän tietynlainen epävarmuus, kuten seuraava 

haastateltava kuvailee: 

[...] mut sit tulevaisuudesta ei nyt tiedä, et on niitä aika isoja muutoksia tullu, 
et tota miten ne kaikki... tuntuu kyl siltä, et on hirveesti tällasia 
ratkaisemattomia ongelmia tällä alalla just niinku tällä hetkellä, jotka niinku 
vaan roikkuu ilmassa, ettei kukaan niinku tiedä oikein niihin vastausta. Et se 
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on vähän niinku sellainen ehkä näinä vuosina ku mä oon ollu tääl töis niinku 
voimistunu tää tunne, et on et on menty tällaseen tilaan, missä on näitä 
epävarmuustekijöitä enemmän (H3) 

Ikään kuin epävarmuuden vastapainoksi Espoon kaupunginarkistossa oli kuitenkin 

kehittynyt eräänlainen ennakkokäsitys-ilmiö. Ennakkokäsityksellä tarkoitetaan muun 

muassa erilaisiin tilanteisiin ennalta valmistautumista sekä alan ymmärrystä. 

Haastateltavat muistivat esimerkiksi ulkoa useimmiten kysyttyjen asiakirjojen 

säilytysaikoja. Lisäksi asiakirja-ammattilaiset olivat oppineet jo ulkoa, missä 

arkistotilassa tiettyyn arkistoon kuuluva asiakirja sijaitsisi. Ennakkokäsityksen ansioista 

asiakirja-ammattilaisten ei tarvinnut tarkistaa jokaisen asiakirjan sijaintia erikseen, vaan 

he pystyivät löytämään monet asiakirjat vain muistiinsa luottaen. Kuten seuraavista 

lainauksista käy ilmi, asiakirja-ammattilaiset tunnistivat ennakkokäsitys-ilmiön myös 

itse, vaikka millään tietyllä käsitteellä he eivät sitä kutsuneetkaan: 

Kun mä lähen tästä, ni mä meen arkistoon, mä tiedän mihin tilaan mä meen ja 
mistä mä suunnilleen haen, et mä kävelen sinne nopeammin, ku et mä avaan 
tässä ARHAn ja rupeen naputteleen ja kattomaan, et missä se on, ethän niin 
se on vissiin kaikilla että... se on sit poikkeustapaus, et me käytetään luetteloa 
et se pitää olla sit ihan oikeasti joku semmonen, että... tuntuu, etten mä oo 
tommosesta koskaan kuullutkaan... ku meillähän on kuitenki paljon pieniä 
yksityisarkistoja ja muita semmosia. (H1) 

Et järjestää niinku arkiston, ni siihenki tarvii tavallaan sitä tietoa kuitenki 
sillein, mut ku se tieto tavallaan sillein on siel päässä ne arkistokaavat sun 
muut, mihkä menee ja ne säilytysajat, seulomiset sun muut ni tavallaanha se... 
sun ei sit tarvitse hankkii tietoa tollasesta vaikka. jos sä lähtisit vaikka 
suoralta kädeltä menisit sinne arkistoon, ni sun pitäis koko ajan hankkii sitä 
tietoo, mutku se... ku sulla on ne perusteet, et tiedät jo miten se menee ni se 
menee niinku tavallaan sillein automaattisesti ilman sitä. (H6) 

Kuten haastateltavat kuvailevat, tutkimustuloksiin ennakkokäsitys vaikutti selkeästi siten, 

että asiakirja-ammattilaiset eivät tarvinneet niin paljon tiedonhankintaa kuin he olisivat 

tarvinneet ilman työkokemuksen mukanaan tuomaa ennakkokäsitystä. Havainnoinnit 

tukivat myös tätä tutkimustulosta, sillä havainnoitavat suuntasivat suoraan oikeaan 

arkistotilaan, vaikka he eivät olleet katsoneet asiakirjan sijaintia ensin ARHA-

arkistonhallintajärjestelmästä. 

Ennakkokäsitys muistuttaa jonkin verran hiljaista tietoa. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan 

ihmisen opittuja kykyjä, kokemuksia sekä muita erilaisissa tilanteissa tarvittavia 

yksilösidonnaisia taitoja. Hiljaiselle tiedolle tyypillistä on, että sitä on hyvin vaikeata tai 
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jopa mahdotonta muuttaa kirjalliseen muotoon. (Holste & Fields 2010, 129.) Asiakirja-

ammattilaisilla ennakkokäsitys liittyi muun muassa arkistoluetteloiden sisällön ulkoa 

oppimiseen, joten hiljaisen tiedon -käsite on liian suuripiirteinen kuvaamaan 

tutkimuksessa havaittua ilmiötä. Ennakkokäsityksen rakentuminen tapahtuu asiakirja-

ammattilaisilla osittain tavoitteellisesti, sillä neljä haastateltavaa pystyi tunnistamaan, että 

arkistoluetteloiden ulkoa oppiminen sisältyi heidän päämääriinsä. Arkistoluetteloita ei 

kuitenkaan käyty läpi varta vasten, vaan sisältö opittiin ulkoa työskentelyn, kuten 

asiakirjojen luetteloinnin sekä asiakaspalvelussa toimimisen yhteydessä. Ulkoa 

oppimisen lisäksi ennakkokäsityksessä oli kyse monien asioiden ennalta tietämisestä eli 

esimerkiksi siitä, millä tavalla erilaiset lait ja asetukset pitää huomioida asiakirja-

ammattilaisen työssä. Ennakkokäsitykseen palataan vielä myöhemmissä luvuissa, sillä 

ennakkokäsitys vaikutti myös muun muassa tiedonlähteille ja kanavien äärelle 

hakeutumiseen (ks. luku 6.2.3). 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaan vaikutti keskeisesti myös se, miksi 

tiedonhankintaa ajateltiin tarvittavan. Asiakirja-ammattilaiset suhtautuivat 

tiedonhankinnan välineellisesti, sillä he pitivät tiedonhankintaa keinona saavuttaa jotakin. 

Tyypillisesti tietoa hankittiinkin asiakaspalvelua tai asiakaspalvelutilanteisiin 

valmistautumista varten. Kuten seuraava lainaus havainnollistaa, asiakirja-ammattilaiset 

lähestyivät tiedonhankintaansa asiakaspalvelun ja asiakaspalvelun edellytysten kautta. 

Tässä on vielä yhden haastateltavan näkemys siitä, miksi hän hankkii tietoa: 

Että mä haen sitä tietoa... mä etsin sitä, mä siirrän sitä tiettyihin juttuihin ja 
muita, kun minä olen asiakkaita varten. Mä en ota kantaa siihen, mitä, ketä, 
minkälaisia asiakkaat on. Se voi olla vaikka robotti, mutta... että mä niin kuin 
miellän sen mun tiedonhaun eri tapoineen ja välineineen vaan siksi, että 
meillä on se täällä ja mä osaan käsitellä sitä oikein ja antaa sen tiedon oikein 
sille tiedon tarvitsijalle, että mä en tällasta tietoa niinku säilö tietämättäni, 
miksi mä sen säilön, koska mä, että niin, et se on semmonen [...] kun tässä on 
niin kuin vähän vaikea rajata sitä, kun mä ajattelen aina, että mistä mä sitä 
tietoa haen sitä vaan siksi, että se asiakas niin kuin tarvitsee, et tämäkin tieto 
on tänne säilötty tiettyä varten, et mä haen sen tiettyä varten tietystä 
tietolähteestä, että mä löydän sen. (H7) 

Kuten haastateltava kuvailee, asiakirja-ammattilaiset hankkivat tietoa sekä asiakirjaa 

asiakkaalle etsiessään että myös silloin, kun he yrittävät varmistaa, että asiakirjat olisivat 

löydettävissä myös myöhemmin. Esimerkiksi asiakirjojen kuvailujen ja luettelointien 

koettiin mahdollistavan tiedon löytyminen, koska luetteloihin merkittäisiin muun muassa 

asiakirjan sijainti sekä arkistotilan että hyllyn tarkkuudella. 
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6.2.2 Tiedonhankinnassa hyödynnetyt tiedonlähteet ja tiedonhankinnan kohteet 

Tiedonhankintaa käsittelevässä kysymyksessä tiedusteltiin ensin, mitä tiedonlähteitä ja 

kanavia haastateltavat käyttävät yleensä tiedonhankinnassaan. Tämän kysymyksen 

tarkoituksena oli, että haastateltavat saivat kertoa vapaamuotoisesti käyttämistään 

tiedonlähteistä ennen kuin heille annettaisiin esimerkkejä Espoon kaupunginarkistossa 

käytettävissä olevista tiedonlähteistä. Asiakirja-ammattilaiset kertoivat, että he 

hyödyntävät usein muun muassa Espoon kaupunginarkistossa säilytettäviä asiakirjoja, 

internetiä, ARHA-arkistonhallintajärjestelmää, Finlex-lakitietokantaa sekä 

asiakirjahallinnon kollegoitaan. Sähköisten tiedonlähteiden käyttämistä kuvaa 

esimerkiksi seuraava haastateltava: 

[...] tiedonlähteet, ni niinku vähän jo tuolla kerroinkin, ni netin kauttahan sitä 
lähtee just näihin ministeriöihin, josta tulee nää ylemmän tason ohjeet... 
Arkistolaitoksen, Finlexit elikkä säädöskokoelma... ja sitte tietysti meiän 
sisäisen netin kautta. (H4) 

Avoimen kysymyksen jälkeen haastateltaville esiteltiin nimeltä mainiten, erilaisia 

Espoon kaupunginarkistossa käytettävissä olevia tiedonlähteitä, jotta tiedonlähteiden 

käyttämistä pystyttiin selvittelemään myös muiden tiedonlähteiden kuin haastateltaville 

ensimmäiseksi mieleen tulevien tiedonlähteiden osalta. Esiteltävät tiedonlähteet oli 

jaoteltu kolmeen ryhmään eli painettuihin tiedonlähteisiin, elektronisiin tiedonlähteisiin 

sekä henkilötiedonlähteisiin. 

Painetuista tiedonlähteistä haastateltaville mainittiin ammattikirjallisuus sekä alaa 

käsittelevät julkaisut ja tulostetut arkistoluettelot. Kaikki haastateltavat käyttivät alaa 

käsitteleviä julkaisuja, mutta julkaisuja ei hyödynnetty varsinaisesti tiedonhankinnassa 

vaan tiedonlähdettä käytettiin lähinnä alan yleistä seurantaa varten eli orientoivassa 

tiedonhankinnassa. Tulostettuja arkistoluetteloita hyödynsi neljä henkilöä, mutta näistä 

kaksi henkilöä ilmoitti vielä, että he osasivat ulkoa ainakin useimmiten tarvitsemiensa 

arkistoluetteloiden sisällöt. Kaksi haastateltavaa puolestaan perustelivat, että he käyttävät 

mieluiten sähköisesti saatavilla olevaa ARHA-arkistonhallintajärjestelmää kuin 

arkistotiloissa olevia tulostettuja arkistoluetteloita. Lisäksi yhden esimiesasemassa olevan 

henkilön työtehtävät olivat sellaisia, ettei niissä tarvittu lainkaan tulostettujen 

arkistoluetteloiden sisältämiä tietoja. 
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Elektronisista tiedonlähteistä haastateltaville mainittiin Finlex-lakitietokanta, ARHA-

arkistonhallintajärjestelmä, internet ja internetin hakukoneet sekä intranet. Finlex-

lakitietokantaa tai ylipäänsä elektronisessa muodossa olevia lakeja ja asetuksia käyttivät 

kaikki tutkimukseen osallistuneet. Useimmiten lainsäädäntö tavoitettiin Finlex-

lakitietokannan välityksellä, mutta haastateltavat ilmoittivat lisäksi, että he hyödyntävät 

ministeriöiden kotisivujen lakikoonteja. Arkistolaki ja julkisuuslaki olivat haastateltaville 

kuitenkin sellaisia lakeja, joiden sisältö oli haastateltaville jo tuttu: muun muassa 

julkisuuslakiin asiakirja-ammattilaiset palaisivat vasta silloin kun kyse olisi oikein 

haasteellisesta, asiakirjan julkisuutta tai salassapitoa käsittelevästä tilanteesta. ARHA-

arkistonhallintajärjestelmä oli myös suosittu tiedonlähde, sillä kaikki haastateltavat 

hyödynsivät ARHA-arkistonhallintajärjestelmään tallennettuja asiakirjojen kuvailu- ja 

luettelointitietoja. Myös internetin hakukoneita ja internetiä yleensä hyödynsivät kaikki 

haastateltavat. Internetissä tiedonhankinta kohdistui etenkin viranomaisten kotisivuihin. 

Espoon kaupunginarkistossa on käytössä myös intranet ja kaikki haastateltavat käyttivät 

intranetiä. Intranetin käyttöä käsittelevässä kysymyksessä kävi vielä ilmi, että intranetiä 

hyödynnetään lähinnä henkilöstöasioiden tarkistamiseen sekä erilaisten työohjeistuksien 

lukemiseen. Elektroniset tiedonlähteet ovat myös suosittuja Suomen Pankin tutkijoiden 

tiedonhankinnassa (Lindström 2004, 123). 

Haastattelussa selvitettiin myös henkilötiedonlähteiden käyttämistä. Haastateltaville 

täsmennettiin, että henkilötiedonlähteillä tarkoitetaan henkilöiden toimimista sekä 

kanavina että tiedonlähteinä. Kysymyksessä huomioitiin molemmat mahdolliset tilanteet 

eli kyse voisi olla joko suoran vastauksen antamisesta tai sellaisesta tilanteesta, jossa 

henkilö antaisi vain vihjeen siitä, mistä tiedonlähteestä henkilön kannattaisi tietoa etsiä. 

Henkilötiedonlähteinä haastateltaville esiteltiin asiakirjahallinnon puolella toimivat 

kollegat, kirjaamon henkilöstö, arkistonmuodostaja, Espoon kaupungin muu henkilöstö 

sekä muut arkistoalan ammattilaiset. 

Kaikki haastateltavat käyttivät kollegoitaan ja Espoon kaupungin muuta henkilöstöä 

tiedonlähteinä. Espoon kaupungin muuhun henkilöstöön sisältyivät puolestaan eri 

toimialojen henkilöt, kuten Espoon kaupungin lakimiehet sekä toimialoilla toimivat 

yhteyshenkilöt. Kirjaamon puolella työskenteleviä sekä arkistonmuodostajia 

hyödynnettiin yhtä paljon tiedonlähteinä, sillä viisi haastateltavaa käytti näitä molempia 

tiedonlähteitä. Kaksi henkilöä ei hyödyntänyt kirjaamon henkilöstöä, koska näiden 

kahden haastateltavan työtehtävät erosivat niin paljon kirjaajien työtehtävistä, etteivät 
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kirjaajat olisi osanneet heitä auttaa. Arkistonmuodostajaan kaksi haastateltavista otti 

yhteyttä puolestaan vain silloin, kun arkistosta puuttui selkeästi jokin sellainen asiakirja, 

jonka olisi pitänyt saapua aikoinaan Espoon kaupunginarkistoon. Itse asiassa Espoon 

kaupunginarkistossa ei kutsuta enää asiakirjat laatinutta ja asiakirjat tehtäviensä vuoksi 

vastaanottanutta organisaatiota arkistonmuodostajiksi, sillä Espoon kaupunkia pidetään 

nykyään vain yhtenä arkistonmuodostajana. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin 

arkistonmuodostaja-nimitystä, sillä Espoon kaupunki on jaettu toimialoihin, ja näillä eri 

toimialoilla toimii edelleenkin pienempiä, asiakirjoja tuottavia ja vastaanottavia yksiköitä 

eli käytännössä kyse on edelleen siis arkistonmuodostajista. Haastateltavista kuusi 

hyödynsi muita arkistoalan ammattilaisia, kuten Arkistolaitoksen henkilöitä 

tiedonhankinnassaan. Yksi haastateltavista kertoi, että hän ei ole ottanut 

Arkistolaitokseen yhteyttä kuin kaksi kertaa aikaisemmin. 

Asiakirja-ammattilaiset hankkivat tietoa enimmäkseen yksittäisiä tehtäviä varten, joten 

asiakirja-ammattilaiset kokivat, että he hankkivat tietoa kohdennettujen tiedontarpeidensa 

vuoksi. Viisi haastateltavaa olikin sitä mieltä, että heidän tiedonhankintansa kohdistuu 

yksittäisten tietojen etsimiseen. Tyypillistä yksittäisille tehtäville oli se, että asiakirja-

ammattilaiset etsivät tietoa muun muassa tietyn asiakirjan säilytysajasta tai siitä, pitääkö 

tietty asiakirja määritellä salassa pidettäväksi. Lisäksi erilainen esimerkkien etsiminen 

sisältyi yksittäiseen tiedonhankintaan, koska tuolloin haastateltavat halusivat tietää, miten 

jokin tietty asia, kuten asiakirjan luettelointi oli aikaisemmin tehty. Vaikka kaikki 

haastateltavat tunnistivat tiedonhankinnastaan yksittäisen tiedonhankinnan lisäksi myös 

laajempia tiedonhankinnan piirteitä, kaksi haastateltavaa luonnehti tiedonhankintaansa 

varsinaisesti laajempaan selvittämiseen tähtääväksi. Erityisesti asiakirjojen 

digitointiprojekteihin liittyi laajempaa selvitystyötä, sillä tietoa hankittiin tuolloin muun 

muassa kokonaisuuksien hahmottamisen vuoksi. Haastateltavat kertoivat, että usein 

heidän pitää hankkia tietoa myös siihen, millä tavalla esimerkiksi lainsäädännön 

vaatimukset kannattaisi toteuttaa Espoon kaupunginarkistossa. Laajemmassa selvittelyssä 

on kyse avoimiin tiedontarpeisiin vastaamisesta: tietoa etsitään alan yleisten vaatimusten 

vuoksi, joten tiedonhankinta ei tuolloin yhdisty mihinkään tiettyyn työtehtävään. 

6.2.3 Tiedonlähteiden ja kanavien valitsemiseen vaikuttavat syyt 

Tutkimuksessa havaittiin, että tyypillisiä tiedonlähteiden ja kanavien valintaperusteita 

olivat arvio tiedon mahdollisesta löydettävyydestä, aikaisemmat käyttökokemukset, 
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tiedonlähteiden sähköinen saatavuus, käytön helppous ja lainsäädännön periaatteiden 

noudattaminen. Lisäksi valintaan vaikuttivat vastuualueiden rajaavuus, tiedonlähteiden 

vähyys ja eri tiedonlähteiden kautta saatavan tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus. 

Ensisijaisesti haastateltavat valitsivat hyödynnettävän tiedonlähteen sillä perusteella, että 

he tunsivat lähteen entuudestaan ja heidän arvionsa mukaan ko. tiedonlähde sisältäisi 

myös etsityn tiedon. Esimerkiksi yksi haastateltavista mainitsi, että hän yrittää valita 

tiedonlähteen sen mukaan, millä organisaatiolla olisi laissa säädetty oikeus ja 

velvollisuus esimerkiksi lainsäädäntöä täsmentävien ohjeistuksien antamiseen. Myös 

tiedon luotettavuus sekä ajantasaisuus olivat asiakirja-ammattilaisille tärkeitä, ja he 

suhtautuivat esimerkiksi internetin hakukoneiden antamaan tietoon varauksella. 

Hakukoneiden huonona puolena pidettiinkin niiden epävirallisuutta sekä suurta 

hakutulosta, sillä suuren tulosjoukon seasta ajantasaisen tiedon tunnistaminen koettiin 

vaikeaksi. Toisena keskeisenä valintakriteerinä oli tiedonlähteiden sähköisyys, sillä 

tutkimukseen osallistujista neljä henkilöä seitsemästä piti tätä helppona ja nopeana 

keinona löytää etsitty tieto. 

Vastuualueiden rajaavuus selitti ihmisten käyttämistä tiedonhankinnan kanavana ja 

tiedonlähteenä, sillä tietyn toimialan yhteyshenkilöä hyödynnettiin usein ko. toimialan 

substanssitiedon tavoittamiseen. Yhteyshenkilönä toimivien tiedonlähteiden valintaan 

vaikutti puolestaan heidän asemansa, sillä usein yhteyshenkilöt ottivat suoraan yhteyttä 

toimialoille, vaikka muut asiakirja-ammattilaiset eivät näin tehneet. Haastatteluissa tuli 

esiin, että vastuualueiden tarkoituksena on se, että kaikilla työntekijöillä olisi toimialoista 

yleistietous, mutta ko. yhteyshenkilö pystyisi sitten vastaamaan omaa toimialaansa 

käsitteleviin erityiskysymyksiin. Myös yhteydenpito toimialojen edustajiin tapahtuu 

ensisijaisesti yhteyshenkilön välityksellä. 

Epävarmuus ohjasi osaltaan myös tiedonlähteiden ja kanavien valintaa. Tutkimukseen 

osallistujat kuvailivatkin usein, että he yrittivät tavoittaa sellaista henkilöä, joka ohjaisi 

heidät edelleen asiasta tietävän luokse. Haastatelluilla ei aina ollut siis tarkkaa käsitystä 

siitä, keneltä heidän etsimänsä tieto löytyisi. Asiakirja-ammattilaiset tuntuivat kuitenkin 

luottavan siihen, että esimerkiksi toimialoilla tiedettäisiin paremmin, kuka osaisi vastata 

heidän kulloinkin esittämäänsä kysymykseen. Lisäksi tiedonlähteiden vähyys suuntasi 

kanavien ja tiedonlähteiden valintaa, sillä esimerkiksi arkistonhallintajärjestelmän 

sisältämään tietoon ei ollut muuta pääsyä kuin ARHA-järjestelmä. Vaihtoehtojen vähyys 
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ulottui myös asiakirjojen pysyvää säilytystä koskevaan ohjeistukseen: ainoana 

luotettavana tahona ohjeistuksen antamiseen pidettiin Arkistolaitosta ja Arkistolaitoksen 

henkilöstöä. Asiakirja-ammattilaisten kanavien ja tiedonlähteiden valintakriteereihin 

vaikutti siis se, että muitakaan tiedonlähteitä ei siis ollut olemassa. Erityisesti 

Arkistolaitoksen hyödyntämiseen vaikutti muiden tiedonlähteiden valintakriteerien 

tavoin lainsäädäntö, sillä Arkistolain (831/1994) mukaan Arkistolaitos voi antaa 

asiakirjojen säilyttämistä koskevia tarkempia ohjeistuksia (ks. myös luku 4.2 Espoon 

kaupunginarkiston toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä). 

6.2.4 Tiedonlähteille ja kanaville hakeutumista selittävät tekijät 

Tiedonhankinnan ja kanavien valintaperusteet, kuten tietämys tiedonlähteistä ja arvio 

tiedon löydettävyydestä, johtivat usein myös tiedonlähteiden käyttämiseen eli 

tiedonlähteille hakeutumiseen. Haastateltavat kertoivat, että yleensä esimerkiksi 

lisätietojen hankkimista motivoi, mikäli asiasta on hyvin kiinnostunut. Eniten 

tiedonhankinnan käynnistämistä motivoi ylipäänsä kuitenkin se, pidettiinkö 

tiedonhankintaa ja sen avulla tavoitettavaa tietoa välttämättömänä. Välttämättömällä 

viitataan sellaiseen tilanteeseen, jossa arviot esimerkiksi puutteellisen tiedon varassa 

toimimisen seurauksista ovat niin negatiiviset (esim. asiakirjan löydettävyys vaarantuisi), 

ettei henkilöllä ole muuta mahdollisuutta kuin käynnistää tiedonhankinta. 

Tiedonhankintaa pidettiin välttämättömänä silloin kun hankitun tiedon käyttötarkoitus 

liittyi keskeisesti esimerkiksi toiminnan ohjaamiseen. Usein asiakirja-ammattilaiset 

nimittäin hankkivat tiedon, jotta tätä tietoa voitaisiin käyttää muun muassa ohjeistuksen 

laatimiseen. Koska tieto tulisi siis vaikuttamaan monen ihmisen toimintaan, 

tiedonhankinta piti käynnistää, ja hyödynnetyn tiedon tuli ehdottomasti olla oikeata 

tietoa. Tutkimustulos vastaa Wilsonin (1997a) tiedonhankintaa aktivoivia tekijöitä, sillä 

tietoisuus puutteellisen tai virheellisen tiedon varassa toimimisen seurauksista voi johtaa 

tiedonhankinnan käynnistämiseen. Puutteellisen tiedon varassa toimimisesta arvioitiin 

vielä, että se voisi vaarantaa esimerkiksi kansalaisten oikeusturvan ja aiheuttaa asiakirja-

ammattilaisille itselleen sekä muille lisätyötä, kun väärin perustein tehtyjä ratkaisuja 

jouduttaisiin korjaamaan. Seuraavassa haastattelulainauksessa haastateltava pohtiikin, 

kuinka tärkeitä asiakirjat ja niiden löytäminen lopulta onkaan sekä organisaation että 

kuntalaisten kannalta: 
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Et täähän asiakirjahallinto toimii osittain sillä periaatteella, et meidän tärkein 
tehtävä on et tää niinku ollaan niinku semmoisena oikeusturvana lähinnä tälle 
organisaatiolle. Mut tietysti myös kuntalaisille ja et tota se, mitä ei oo 
asiakirjoissa, niin sitä ei oo maailmassa. [...] et mitä ei ole maa... asiakirjoissa 
ei ole maailmassa, et periaatteessa kaikki kun täällä nyt on niinku normien 
mukaan säädelty, täs organisaatiossa et pitää toimia ja sitten se on... se pitää 
olla niinku tarkastettavissa, et toiminta on ollu normien mukaista. Ei ole 
oikeastaan muuta keinoa niinku todistaa sitä ku asiakirjojen avulla. (H3) 

Tiedonlähteiden ja kanavien valintaperusteiden täyttyminen ei aina kuitenkaan johtanut 

tiedonhankinnan käynnistymiseen, sillä tiedonhankintaa saatettiin tietoisesti viivästyttää 

tai tiedonhankinta saattoi viivästyä esimerkiksi tiedonlähteiden vaikean tavoitettavuuden 

vuoksi. Toisinaan tutkimukseen osallistujat raportoivat, että muun muassa asiasta 

mahdollisesti tietävän henkilön tavoittaminen olisi toisinaan vaikeaa, ja näin tieto voisi 

löytyä vasta sitten kun henkilöt onnistuisivat löytämään molemmille sopivan ajankohdan 

asian selvittämistä varten. Tiedonhankinnan viivästyminen tuli näkyviin myös 

havainnointien aikana, sillä havainnoitavat joutuivat odottamaan siihen asti kunnes he 

saivat etsimänsä henkilön tavoitettua. 

Tutkimukseen osallistujat viivästyttivät tiedonhankintaa tietoisesti puolestaan silloin kun 

he arvelivat, että seuraavat tehtävät liittyisivät niin läheisesti juuri ilmenneeseen 

tiedontarpeeseen, että ajankohtaiseen tiedontarpeeseen ja tuleviin tiedontarpeisiin voisi 

hyvin hankkia tiedon samanaikaisesti. Tämä tutkimustulos vastasi Spinkin, Colen ja 

Wallerin (2008, 110) tekemää havaintoa, sillä he huomasivat, että tehtävien 

samanaikaisen tekemisen ansiosta tiedonetsijä voi nopeuttaa päämääriensä tavoittamista. 

Myös priorisointi osoittautui tietoisen viivästyttämisen syyksi, sillä suurin osa 

tutkimukseen osallistujista eli viisi henkilöä kertoi etsivänsä tietoa ensin niihin tehtäviin, 

jotka olivat heidän mielestään kiireellisempiä tai muutoin tärkeimpiä. Tuolloin 

vähemmän kiireelliset tehtävät kirjoitettiin ylös muistilapulle, jotta näiden tehtävien 

pariin olisi helpompi myöhemmin palata uudestaan. Tehtäviä ja niihin liittyvää 

tiedonhankintaa vuoroteltiin siis esimerkiksi kullekin tehtävälle annetun aikarajan 

mukaan. Tutkimustuloksissa havaittiin myös yksilökohtaista vaihtelua, sillä yksi 

haastateltavista halusi nimenomaan suorittaa tiedonhankinnan heti, jotta kesken jääneet 

tehtävät eivät aiheuttaisi hänelle stressiä. Toisinaan myös tämän henkilön 

tiedonhankinnan aloittaminen viivästyi, koska asiasta tarkemmin tietävä oli juuri lomalla. 
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6.3 Tiedonhankinnan ongelmat 

Edellä havaittiin jo, kuinka esimerkiksi tiedonlähteiden vähyys suuntasi tiedonhankinnan 

kanavien ja lähteiden valintaa sekä niiden äärelle hakeutumista. Jotkin ongelmat, kuten 

tiedon löytämisen epävarmuus, voivat liittyä tiedonlähteiden valinnan ja niiden äärelle 

hakeutumisen lisäksi myös varsinaiseen tiedonhankintatilanteeseen. Tämän vuoksi tässä 

luvussa käsitellään tiedonhankinnan ongelmina jonkin verran uudelleen sellaisia piirteitä, 

jotka tulivat esiin jo edellisissä luvuissa. Tämä luku poikkeaa kuitenkin aiemmista 

luvuista, sillä tässä luvussa ei tarkastella enää tiedonhankinnan käynnistymiseen 

johtaneita ongelmia, kuten epäkohtia, vaan tässä luvussa tutustutaan sellaisiin ongelmiin, 

jotka tulevat esiin vasta tiedonhankinnan aikana. Esimerkiksi tiedonlähteen 

valintaperusteena ollut tiedonlähteiden vähyys voi johtaa tiedonhankinnan ongelmiin, 

koska alun perin tiedonlähde on jouduttu valitsemaan vain sillä perusteella, ettei 

paremmin tiedontarpeeseen vastaavia tiedonlähteitä ole ehkä ollut saatavilla. 

Tiedonhankinnan ongelmilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia tekijöitä, jotka 

joko vaikeuttavat, hidastavat tai estävät tiedonhankinnan tai tiedon löytymisen. 

Ongelman vaikutus ei toki ole aina vakio, sillä sama ongelma saattaa esimerkiksi 

tehtävästä riippuen joko vain hieman vaikeuttaa tiedonhankintaa tai estää tiedon 

löytymisen kokonaan. Tiedonhankinnan ongelmiksi osoittautuivat muun muassa alan 

käsitteiden vakiintumattomuus, tiedon hajanaisuus sekä tiedon löytämisen epävarmuus. 

Myös tehtävän monimutkaisuus saattoi yksinään jo vaikuttaa tiedonhankintaan, sillä 

monimutkaisuutensa vuoksi tehtävän ratkaiseminen voisi edellyttää esimerkiksi 

useamman tiedonlähteen hyödyntämistä. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat pitävänsä tehtävää monimutkaisena, jos tehtävässä pitää 

huomioida samanaikaisesti hyvin monia näkökulmia tai jos tehtävä on muutoin hyvin 

poikkeuksellinen eli tehtävä ei ole esimerkiksi esiintynyt koskaan aikaisemmin. Tässä 

tutkimuksessa tehtävien monimutkaisuus perustui vain tutkittavien omaan arvioon, 

vaikka esimerkiksi useiden vaihtoehtojen mahdollisuuden on todettu johtaneen tehtävien 

monimutkaisuuteen myös aikaisemmassa kirjallisuudessa (ks. esim. Byström & Järvelin 

1995, 193). Seuraavassa luvussa tutustutaan puolestaan siihen, mistä nämä ongelmat 

johtuivat. Luvussa 6.3.2 esitellään ongelmien ratkaisuyrityksiä, sillä monesti Espoon 

kaupunginarkiston asiakirja-ammattilaiset olivat kehittäneet ongelmiin jonkinlaisen 

ratkaisukeinon. Asiakirja-ammattilaisten kohtaamat ongelmat ja ongelmien 
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ratkaisukeinot on tiivistetty vielä luvun 6.3.2 lopussa olevaan taulukkoon (ks. taulukko 

2). 

6.3.1 Ongelmien syitä 

Tiedonhankinnan ongelmat olivat paljolti lähtöisin epävarmuudesta, sillä haastateltavat 

kokivat epävarmuutta siitä, löytyisikö heidän hakemansa tieto ja olisivatko löydetyn 

tiedon perusteella tehdyt ratkaisut toimivia vielä tulevaisuudessa. Ongelmaksi koettiin 

muun muassa alan käsitteiden vakiintumattomuus, tiedon hajanaisuus, tiedon löytämisen 

epävarmuus ja käytettävien menetelmien erilaisuus. Asiakirja-ammattilaisten mielestä 

muun muassa sopivien hakusanojen löytäminen oli vaikeaa, koska arkisto- ja 

asiakirjahallintoalan käsitteet eivät olleet kovin vakiintuneita. Samasta asiasta voidaan 

käyttää hyvin erilaisia käsitteitä: esimerkiksi sähköisellä 

arkistonmuodostussuunnitelmalla ja toiminnanohjaussuunnitelmalla tarkoitetaan 

molemmilla asiakirjojen elinkaarta ohjaavaa suunnitelmaa, vaikka eri organisaatioissa 

näitä käsitteitä käytetäänkin vaihtelevasti. Tiedonhankinnan kannalta käsitteiden 

vakiintumattomuus on ongelmallista, sillä tiedonetsijän on vaikea tietää, mitä käsitteitä ja 

mitä ilmaisuja ilmiöistä on käytetty. Käsitteiden vakiintumattomuus -ongelman ajateltiin 

johtuvan ensisijaisesti siitä, että käsitteet muuttuvat jatkuvasti, joten käsitteitä ei ehditä 

edes vakiinnuttaa. 

Tiedon hajanaisuus ja tiedon löytämisen epävarmuus liittyivät puolestaan kiinteästi 

toisiinsa, sillä kaikki haastateltavat epäilivät toisaalta, olisiko kukaan aikaisemmin 

kirjoittanut tiettyä asiaa ylös ja toisaalta haastatellut pitivät mahdollisena, että 

dokumentoitu tieto löytyisi vain jostakin tietystä tiedonlähteestä. Tuolloin ongelmana 

olisi joko se, että tiedonetsijä saattaisi turhaan etsiä jotakin sellaista tietoa, joka ei olisi 

edes löydettävissä tai hän etsisi tietämättään tietoa väärästä tiedonlähteestä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että etsittyä tietoa ei olisi ylipäänsä saatavissa tai, että tiedon 

löytäminen, kuten jonkin raportin saaminen edellyttäisi henkilökohtaista yhteydenottoa 

esimerkiksi muihin kaupunginarkistoihin. Etsittyä tietoa ei pystyisi siis saavuttamaan 

esimerkiksi internetin hakukoneiden avulla, vaikka tiedonetsijä käyttäisikin juuri 

oikeanlaisia hakusanoja. Tiedonetsijä ei voi olla kuitenkaan varma siitä, olisiko tieto 

saatavissa myös hakukoneen välityksellä, joten hänellä ei ehkä ole muuta mahdollisuutta 

kuin yrittää etsiä tietoa. Seuraavassa otteessa haastateltava pohtii vielä tiedon löytämisen 

epävarmuutta ja epävarmuuden seurauksia: 
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Pitää vaan tarttuu puhelimeen ja soitella sinne päin, mist vois kuvitella, et 
joku tietäis jotain... koska niitä ei välttämättä tuolt mistään neteistä eikä 
muualta löydy että... ku ei tiedä, miten organisaatiot on muuttunu tai jotain, ni 
eihän niitä tuolta mistään selviä vaan kyllähän se pitää johonkin yrittää 
soittaa. (H1) 

Tiedon löytämisen epävarmuus yhdistyi monesti lakanneisiin arkistoihin, ja etenkin 

sellaisiin arkistonmuodostajiin, joiden toimintaa mikään organisaatio ei ollut enää 

jatkanut. Lakanneilla arkistoilla tarkoitetaankin käytännössä kahta erityyppistä tilannetta. 

Kyse voi olla tilanteesta, jossa esimerkiksi organisaatiomuutosten vuoksi toiminta on 

vain siirretty uudelle organisaatiolle tai vastaavasti ilmaisulla voidaan viitata tilanteeseen, 

jossa arkistonmuodostajalla olevaa toimintaa ei ollut tarpeen enää jatkaa. 

Tiedonhankinnan ongelmat liittyivät jälkimmäiseksi mainittuun, koska tuolloin 

arkistonmuodostajaan ei voinut ottaa enää yhteyttä, ja mikään muukaan taho ei tietäisi 

enää arkistonmuodostajan historiasta, kuten organisaation kaikista aikavaiheista. 

Tiedonlähteiden vähyys tuli myös tiedon löytymisen ongelmissa esiin, sillä haastateltavat 

pitivät vaikeana sellaisen henkilön löytämistä, joka olisi riittävästi perehtynyt alaan. 

Lakanneiden arkistojen aiheuttamien ongelmien ajateltiin johtuvan myös käytettävien 

menetelmien erilaisuudesta. Aikaisemmin asiakirjoista oli tehty luetteloita 

tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta nämä tiedot eivät olleet saatavissa ARHA-

arkistonhallintajärjestelmän kautta. Tiedonetsijän piti olla siis tietoinen tästä 

menetelmien erilaisuudesta, jotta hän osaisi hakeutua oikean tiedonlähteen äärelle. 

Lisäksi menetelmien erilaisuus näkyi asiakirjojen järjestyksessä: jotkin potilasasiakirjat 

oli aikanaan järjestetty käyntipäivämäärän mukaan, vaikka esimerkiksi potilaan 

syntymäajan perusteella tehty järjestys tukisi tiedon löytymistä usein paremmin. 

Syntymäaikaa kun voidaan pitää ikään kuin pysyvänä tietona, mutta tietyn 

käyntipäivämäärän tietäminen ja tämän tiedon muistaminen saattaa olla jo vaikeampaa. 

Tiedonhankinnan ongelmallisuus riippui ajankohtaisesta tehtävästä ja esimerkiksi siitä, 

kuinka tärkeänä tiedon löytymistä lopulta pidettiin. Tiedon suuri määrä, tiedon 

spesifisyys, tiedon laaja-alaisuus sekä teorian ja käytännön erillisyys koettiin toisaalta 

ongelmalliseksi, mutta toisaalta nämä piirteet kykenivät toisinaan edistämään 

tiedonhankintaa ja tiedon löytämistä. Wilson (1997a, 43) kutsuu tällaisia ongelmia väliin 

tuleviksi muuttujiksi juuri niiden vaihtelevan luonteen vuoksi: ne voivat vaikuttaa 

tiedonhankintaan sekä tiedonhankintaa edistäen että tiedonhankintaa vaikeuttaen. Tässä 
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tutkimuksessa ei käytetä kuitenkaan väliin tulevat muuttujat -nimitystä, koska käsite ei 

ole kovin neutraali, vaan korostaa enemmän tiedonhankinnan ongelmallista puolta. 

Tiedon suurta määrää pidettiin ongelmallisena, sillä esimerkiksi hakukoneiden tekemästä 

tuloslistauksesta on vaikea tunnistaa etsitty tieto. Yksi haastateltavista kuitenkin mainitsi, 

että tiedon suurta määrää voi pitää hyvänä asiana, koska näin löydetyistä tiedoista voi 

valita tilanteeseensa sopivimman. Vastaavasti tieto saattoi sen spesifisyyden tai sen laaja-

alaisuuden vuoksi olla liian yksityiskohtaista tai liian yleistasoista ajankohtaiseen 

tehtävään nähden. Tiedon spesifisyys voisi taas varmistaa sen, että tieto sopisi 

erinomaisesti johonkin yksityiskohtaiseen tehtävään. Toisaalta asiakirja-ammattilaiset 

kokivat, että tiedon laaja-alaisuuden ansiosta löydettyä tietoa voitiin helposti hyödyntää 

myös toisenlaisiin tehtäviin. Näin uutta tietoa ei tarvitse enää myöhemmin hankkia, kun 

uuteen tilanteeseen voidaan soveltaa jo aikaisemmin hankittua tietoa. Kuten seuraava 

haastateltava kuvailee, tiedon laaja-alaisuus on hyvin tyypillistä arkisto- ja 

asiakirjahallinnon alalle: 

[SL] Entäs sitten kun hankit sitä tietoa, ni onko se yleensä semmoista, että sitä 
pystyy hyödyntämään myös myöhemmin, et... [H7] Joo ilman muuta... ei, 
kertakäyttö tietoa ei kannata hakeakaan [SL] Mut se ei oo sitten niin spesifiä 
kuiteskaan, mitä etsit vaan se on enemmän... [H7] Ei kyllä se on yleisellä eli 
tähän alaan mun mielestä liittyy se, että se on kummiski niin yleisellä tasolla, 
että sä pystyt sen kuitenkin aina. (H7) 

Vaikka tiedon laaja-alaisuutta pidettiinkin yleensä ottaen hyvänä asiana, toisaalta 

haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että käytännön tiedon puuttuminen on ongelmana 

alalla. Ylipäänsä löydettävissä olevaa ja jo löydettyä tietoa pidettiin niin yleistasoisena, 

ettei ko. tieto anna vastauksia siihen, miten tietoa voisi soveltaa käytäntöön. Teorian ja 

käytännön erillisyys tuli tutkimuksessa esiin myös toisella tavalla, sillä yhden 

haastateltavan mielestä vasta tiedon käytäntöön soveltaminen riittäisi osoittamaan, oliko 

tietoa hankittu tarpeeksi ja toimiko ajateltu käytännössä. Toinen haastateltava toi esiin 

taas sen, kuinka valinnat ja päätökset tehdään aina tällä hetkellä olevan tietämyksen 

perusteella. Päätöksien toimivuutta onkin vaikea arvioida pidemmällä aikavälillä, sillä 

asioista ei välttämättä ole aikaisempia kokemuksia. Koska teorian ja käytännön 

yhdistävää tietoa ei aina ole saatavilla, asiakirja-ammattilaisten on tehtävä päätöksensä 

vain sillä perusteella, mikä tällä hetkellä vaikuttaa oikealta ratkaisulta esimerkiksi 

asiakirjojen säilytysmuotoja ajatellen. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua nopeasti, joten 

asiakirja-ammattilaisten on vaikea lopulta tietää, miten heidän valintansa vaikuttavat 
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asiakirjojen säilyttämiseen ja asiakirjojen käyttämiseen. Tässä on vielä yhden 

haastateltavan mietteitä siitä, minkälaisia seurauksia päätöksillä voi olla: 

Jos ajattelee sillein, et ku toi sähkönen on nyt semmonen päivänpolttava 
homma, et tavallaan nyt toimitaan sen tiedon mukaan, mikä nyt tuntuu 
oikealta vaikka joku tiedostomuoto että se nyt on semmonen, mikä voi lähtee 
auki... niinku nyt oletetaan, et joku sähkönen toimii vielä viidenkymmenenki 
päästä, ni tavallaan nyt tehdään sellasia ratkaisuja, että ne... nyt kuvitellaan, 
että ne ois niin hyviä ne ratkaisut, että ne ois vielä vuosien päästäkin silleen 
siinä kunnossa. Sit jos taas ajattelee jotain näitä vanhoja formaatteja, kaikkia 
lerppuja, diskettejä sun muita, ni silloinki on kuviteltu, että se on ollu jotain 
edistyksellistä, ja sitten ei ihan välttämättä ookkaan, että... sekin on vähän 
semmonen että. (H6) 

Haastateltava kiinnitti vastauksessaan huomiota siis siihen, että ihmisillä on 

taipumuksena pitää hyvinä myös sellaisia ratkaisuja, joiden toimivuudesta pidemmällä 

aikavälillä ei ole kuitenkaan varmuutta. 

6.3.2 Ongelmien ratkaisuyritykset 

Osa asiakirja-ammattilaisten kohtaamista ongelmista oli melko helposti ratkaistavissa, ja 

suureen osaan ongelmista oli yritetty kehittää ratkaisukeinoja. Asiakirja-ammattilaiset 

kohtasivat työssään myös sellaisia ongelmia, joiden esiintymiseen haastateltavat eivät 

voineet esimerkiksi arkistonmuodostusperiaatteiden noudattamisen vuoksi vaikuttaa. 

Tässä tutkimuksessa ongelmien ratkaisuyrityksiä kutsutaankin ongelmien 

ennaltaehkäisemiseksi, ongelmiin reagoimiseksi sekä ongelmien kanssa toimeen 

tulemiseksi. 

Peruslähtökohdan ongelmien ratkaisuun muodosti ennakkokäsitys. Ennakkokäsityksen 

ansiosta asiakirja-ammattilaiset joutuivat etsimään tietoa harvemmin, joten näin ollen he 

myös kohtasivat vähemmän tiedonhankinnan ongelmia. Ongelmien ennaltaehkäisyn 

lisäksi ennakkokäsitys edesauttoi myös ongelmiin reagoinnissa, sillä haastateltavat 

käyttivät usein tiedonlähteenä sellaista kollegaansa, joka oli työskennellyt heitä 

pidempään Espoon kaupunginarkistossa. Haastateltavat tuntuivat siis ajattelevan, että 

pidempään työskenneille olisi kehittynyt laaja ennakkokäsitys, ja tämä tietämys auttaisi 

puolestaan ajankohtaisen ongelman ratkaisemisessa. Kaikki asiakirja-ammattilaiset 

kokivat, että ennakkokäsitys ja avoin tiedonvälitys helpottaa ongelmien ratkaisemista, 

sillä näin he voivat pohtia asioita yhdessä, ja hyödyntää toistensa tietämystä. 

Yhteisöllisyydellä oli tärkeä asema myös käsitteiden vakiinnuttamisessa, sillä 
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haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että käsitteitä yritettäisiin vakiinnuttaa ainakin 

organisaation sisällä. Asiakirja-ammattilaisten tavoitteena olikin se, että ensin eri 

käsitteiden joukosta valittaisiin parhaiten Espoon kaupunginarkistoon sopiva ilmaisu, ja 

valinnan jälkeen sitten asiakirja-ammattilaiset käyttäisivät juuri tätä ilmaisua. Yksi 

haastateltavista täsmensi vielä, että Espoon asiakirjahallinnon tekemien julkaisujen 

alussa määritellään aina julkaisussa käytetyt käsitteet, ja näin asiakirja-ammattilaiset 

pystyvät vaikuttamaan käsitteiden kehittämiseen ja niiden vakiinnuttamiseen. 

Ennakointi toimi osaltaan ratkaisukeinona tiedonhankinnan ongelmiin, kuten tiedon 

hajanaisuuteen ja monimutkaisiin tehtäviin. Espoon kaupunginarkistossa oltiin 

varauduttu nimittäin siihen, että samanlainen tehtävä saattaisi esiintyä myöhemmin, ja 

asiakirja-ammattilaiset olivat valmistautuneet myös siihen, että aikaisemmin esiintynyt 

tehtävä ei välttämättä tulisi edes jo tästä asiasta ennakolta tietävälle henkilölle. Espoon 

kaupunginarkistossa oltiinkin sovittu yhtenäisistä tallennuspaikoista, ja siitä, että 

tallennuspaikkaan jätetään tietoa varsinkin monimutkaisiin tehtäviin liittyvistä 

ongelmista ja ongelmien ratkaisuista. Näin tietoa ei tarvitsisi myöhemmin etsiä, kun 

ratkaisu olisi jo helposti löydettävissä yhdestä tallennuspaikasta eli esimerkiksi tietystä 

verkkolevyllä sijaitsevasta kansiosta. Lisäksi tallennuspaikkaan voitiin jättää asiasta 

paremmin tietävien henkilöiden yhteystietoja tai esimerkiksi viitetietoja sellaisista 

tutkimuksista, joissa käsiteltäisiin tarkemmin tiettyjen organisaatioiden historiaa. 

Tiedon löytymistä tuettiin myös pohjatyön avulla: asiakirjojen kuvailutiedot yritettiin 

tehdä valmiiksi, jotta muun muassa arkistonmuodostajan vaiheita käsittelevä tieto olisi 

helppo tavoittaa kuvailujen kautta. Lisäksi asiakirja-ammattilaiset kertoivat, että he 

keskustelevat usein etenkin sellaisista monimutkaisista tehtävistä, joita he olivat äskettäin 

kohdanneet. Suullisesti tapahtuva tiedon jakaminen auttaa ongelmien 

ennaltaehkäisemisessä, sillä asiakirja-ammattilaiset voivat näin tutustua hyvin 

monenlaisiin tehtäviin ja niiden ratkaisukeinoihin. Arkistoluetteloita ja muita 

hakemistoja voitiin myös täydentää, mikäli luetteloista oli jäänyt puuttumaan esimerkiksi 

asiakirjan sijaintitieto. Tietoja voitiin täydentää toki myös silloin, mikäli havaittaisiin 

jokin uusi piirre, joka edistäisi tiedon löytymistä. Täydentämistä hyödynnettiin siis sekä 

ongelmien ennaltaehkäisemisessä että ongelmiin reagoinnissa. Asiakirja-ammattilaiset 

olivat tehneet arkistonmuodostajista myös erilaisia koontilistauksia: esimerkiksi Espoon 

koulujen aikaisemmat ja nykyiset nimet oli listattu tekstinkäsittelyohjelmilla tehtyihin 

tiedostoihin. Lisäksi aikaisemmin käsinkirjoitettujen luetteloiden tietoja sekä 
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tekstinkäsittelyohjelmilla tehtyjen luetteloiden sisältämiä tietoja oli tallennettu ARHA-

arkistonhallintajärjestelmään, jotta ARHA-järjestelmässä tehty haku kohdistuisi samalla 

myös näiden luetteloiden tietoihin. Näin asiakirja-ammattilaisten ei tarvitsisi etsiä tietoa 

monesta eri paikasta, kun tieto olisi keskitetty jo niin, että se löytyisi ARHA-

arkistonhallintajärjestelmän avulla. 

Tiedon hajanaisuus saattoi usein kuitenkin liittyä epävarmuuteen tiedon löytymisestä. 

Kuten edellisessä luvussa jo havaittiin, tiedon löytymisen epävarmuus esiintyi kahdella 

tavalla: ylipäänsä tiedon löytymiseen liittyvänä epävarmuutena tai epävarmuutena siitä, 

löytyisikö etsitty tieto juuri tietystä tiedonlähteestä. Molempiin ongelmiin yhtenä 

ratkaisukeinona toimi se, että tietoa yritettäisiin etsiä useammasta tiedonlähteestä. Lisäksi 

kaikki asiakirja-ammattilaiset kertoivat, että he ottaisivat suoraan yhteyttä tällaisen tiedon 

mahdolliseen tuottajaan tai kyselisivät esimerkiksi kollegoiltaan, mistä he voisivat 

tavoittaa etsimänsä tiedon. 

Asiakirja-ammattilaiset kohtasivat toisinaan ongelmia, joiden kanssa heidän oli vain 

opittava tulemaan toimeen. Asiakirja-ammattilaiset eivät voineet muuttaa 

asiakirjakokonaisuuksien tai asiakirjojen keskinäistä järjestystä, vaikka he olisivatkin 

tietäneet, että uusi järjestys tukisi tiedonhankintaa paremmin kuin asiakirjojen 

alkuperäinen järjestys. Asiakirjojen alkuperäistä järjestystä ei saanut muuttaa, koska 

arkistoalalla vallitsevan ns. provenienssiperiaatteen mukaan järjestyksen muuttaminen 

kadottaisi samalla asiakirjojen ymmärtämistä edellyttävät, asiakirjojen väliset yhteydet. 

Asiakirjoja oli siis opittava etsimään esimerkiksi käyntipäivän perusteella, vaikka 

käytännössä tämä tarkoitti sitä, että potilaan nimen tai syntymäajan sijaan asiakirja-

ammattilaisen piti ensin yrittää selvittää päivä, jolloin potilas oli vieraillut ko. 

terveydenhuolto-organisaatiossa. Menetelmien erilaisuus tuli ilmi myös sellaisten 

lakanneiden arkistojen kohdalla, joiden toiminnalle ei ollut aikoinaan tarpeen löytää enää 

seuraajaa. Koska arkistonmuodostajaa tai arkistonmuodostajan mahdollisia seuraajia ei 

ollut enää siis tavoitettavissa, oli pohjatyö kriittinen tiedon löytymistä ajatellen. 

Myös liian yleistasoinen tieto, liian spesifi tieto, tiedonlähteiden vähyys sekä 

tiedonlähteiden tavoittaminen olivat sellaisia ongelmia, joiden esiintymiseen asiakirja-

ammattilaiset pystyivät vain vähän vaikuttamaan ongelmien ennaltaehkäisyllä tai 

ongelmiin reagoinnilla. Esimerkiksi käytännön ohjeiden puuttumista pidettiin melko 

pysyvänä ongelmana, koska mikään taho ei voisi käytännössä antaa yleispätevää 
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ohjeistusta eli sellaista ohjeistusta, joka sopisi jokaiseen organisaatioon ja mihin tahansa 

tilanteeseen. Niinpä myös Espoon kaupunginarkiston asiakirja-ammattilaisten oli itse 

yritettävä laatia juuri Espoon kaupunginarkistoon soveltuva, erilaisia lakeja ja 

määräyksiä tarkentava ohjeistus. Asiakirja-ammattilaiset joutuivat usein kuitenkin 

tekemään päätöksensä epätietoisena siitä, olisivatko nyt tehdyt valinnat toimivia myös 

pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi asiakirja-ammattilaiset käyttivät aikaa asioiden 

suunnitteluun ja tutustuivat ensin tarkemmin tilanteeseen ennen kuin he laativat 

ohjeistuksen, joka vaikuttaisi monen ihmisen toimintaan. Seuraavat lainaukset 

havainnollistavatkin, minkälaisessa muutostilanteessa Espoon kaupunginarkistossa tällä 

hetkellä ollaan, kun asiakirjojen sähköinen säilyttäminen tulee yhä ajankohtaisemmaksi. 

Ja nythän meillä on tosi haasteellinen tää vuosi, ku ohjeet on vanhasta 
maailmasta ja me otettiin vielä ittellemme tää vuos aikaa, että me saadaan... 
ennen kuin ne ohjeet kirjotetaan ni meil on jo vähän kokemusta ja näkemystä, 
et ei me yritettykä saada heti alkutilanteeseen ohjeita, ku me ei tiedetty vielä, 
että mitä se tarkottaa, että aletaan toimia näin... et ei, vaikka sä kuinka 
suunnittelet, ni sun täytyy saada semmonen käytännönkokemus ennen kuin sä 
näet, et näin se... et ne periaatteet, mitä on ajateltu, et ne sit todellakin toimii. 
(H4) 

[...] kun ollaan menossa kohti sitä sähköistä säilyttämistä ja muuta, että tää 
niin kuin välivaihe... ollaan kuitenkin... meillä on se paperinen maailma ja 
sitten ollaan pikku hiljaa siirtymässä sähköiseen säilyttämiseen ja muuta, 
että... toimintatapoja muutetaan ja muuta semmosta, että kyl täs välivaiheessa 
ni sit kuitenkin... kun tavallaan hallitaan sitä vanhaa ja sitten tulee sitä uutta 
koko aika ja muuta, et se on vähän haastavaa välillä. (H5) 

Jo siis sekä asian tiedostaminen että tietoinen viivyttely voivat auttaa siinä, että asiakirja-

ammattilaiset eivät tekisi päätöksiä, jotka osoittautuisivat kestämättömiksi asiakirjojen 

pitkäaikaissäilyttämisen ja asiakirjojen käytettävyyden kannalta. Asiakirja-ammattilaiset 

kuitenkin täsmensivät vielä, ettei tilanteen kehittymistä voisi loputtomasti jäädä 

seuraamaan, vaan ratkaisut on jossain vaiheessa tehtävä. 

Asiakirja-ammattilaisten käyttämissä ongelmien ratkaisukeinoissa oli kyse siis 

ongelmien ennaltaehkäisemisestä, ongelmiin reagoinnista ja ongelmien kanssa toimeen 

tulemisesta. Usein kuitenkin jo tietoisuus mahdollisesta ongelmasta auttoi asiakirja-

ammattilaisia välttämään ongelmien esiintymisen. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa 

nimittäin siltä, että asiakirja-ammattilaiset halusivat todella edistää tiedon löytymistä. 

Monet asiakirja-ammattilaisten kohtaamista ongelmista olivatkin sellaisia, että ilman 

pohjatyön, kuten kuvailujen tekemistä, mikä tahansa ongelma olisi voinut muodostua 
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pysyväksi ongelmaksi. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on vielä tiivis katsaus siihen, 

minkälaisia ongelmia ja ongelmien ratkaisukeinoja asiakirja-ammattilaiset hyödynsivät 

tiedonhankinnassaan: 

Ongelma Keskeisimmät ratkaisukeinot 
Monimutkaiset 
tehtävät - Suullinen tiedonjakaminen.  

- Jätetään tallennuspaikkaan tieto ongelmasta ja sen ratkaisusta. 

Käsitteiden 
vakiintumattomuus - Vakiinnutetaan käsitteitä ainakin organisaation sisällä. 

Tiedon hajanaisuus - Yhteisesti sovitut tallennuspaikat.  
- Jätetään tieto asiasta tietävästä henkilöstä tai esimerkiksi 
tutkimuksen viitetiedot. 

Epävarmuus:   
a) Onko ylipäänsä 
mahdollista löytää 

- Otetaan suoraan yhteyttä tiedon mahdolliseen tuottajaan, ja 
kysytään asiaa sieltä. 
- Tiedustellaan, tietäisikö esimerkiksi kollegat asiasta. 

b) Onko mahdollista 
löytää tietystä 
tiedonlähteestä 

- Tiedon etsiminen useammasta tiedonlähteestä. 

Lakanneet arkistot:   
a) Menetelmien 
erilaisuus (esim. 
asiakirjojen järjestys) 

- Ei välttämättä ratkaisukeinoa esimerkiksi provenienssiperiaatteen 
noudattamisen vuoksi.  
- Siirretään aikaisemmin tehtyjä luetteloita ARHA-järjestelmään, 
jotta ARHA:ssa tehty haku tavoittaisi myös nämä luettelot. 

b) 
Arkistonmuodostajan 
toimintaa ei ole 
kukaan jatkanut eli ei 
enää tavoitettavissa 
organisaation 
historiasta tietävää 

- Ei välttämättä ratkaisukeinoa. 
- Pohjatyö, kuten kuvailut valmiiksi, jotta arkistonmuodostajan 
vaiheet voi tavoittaa niiden avulla. 

Tiedonlähteiden 
tavoittaminen ja 
tiedonlähteiden vähyys 

- Yritetään tavoittaa henkilö, joka neuvoisi edelleen 
tiedonlähteille. 

Liian yleistasoinen 
tieto tai liian spesifi 
tieto: ei 
käytännöntason 
ohjeistusta 

- Ei välttämättä ratkaisukeinoa, koska yleispätevää ohjeistusta ei 
useinkaan voi tehdä.  
- Tehdään itse Espoon kaupunginarkistoon soveltuva ohjeistus, 
jossa on tarkennettu lakien ja määräysten vaatimuksia. 

Tehtyjen valintojen 
toimivuus vielä 
tulevaisuudessakin 

- Ei välttämättä ratkaisukeinoa.  
- Suunnittelu ja mahdollisesti myös tietoinen viivyttely ennen kuin 
tehdään valintoja. 

Taulukko 2. Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa esiintyvät ongelmat ja ongelmien ratkaisukeinot. 
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Taulukon 2 esittelemät ongelmat sekä ongelmien ratkaisukeinot otetaan uudestaan esiin 

muun muassa asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan mallin yhteydessä (ks. luku 7.4). 

Tuolloin ongelmia ratkaisuyrityksineen sekä ongelmien ennaltaehkäisykeinoja 

tarkastellaan tiedonhankinnan vaiheiden näkökulmasta. 

7. KESKUSTELU 

Tässä luvussa nostetaan vielä esiin tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja verrataan niitä 

aikaisempiin tutkimuksiin. Tarkastelu aloitetaan tiedontarpeiden luonteesta, sillä luvussa 

7.1 osoitetaan, millä tavalla epäkohdat sekä avoimet ja kohdennetut tiedontarpeet eroavat 

aikaisempien tutkimusten tuloksista. Luvussa 7.2 esitellään puolestaan asiakirja-

ammattilaisten tiedonlähteiden valintakriteereitä ja syitä tiedonhankinnan aloittamiseen. 

Luvussa 7.3 keskitytään puolestaan tiedonhankinnan aikana esiintyviin ongelmiin ja 

tutustutaan niihin ratkaisuyrityksiin, joita asiakirja-ammattilaiset ovat hyödyntäneet. 

Luku 7.4 tiivistää keskustelu-luvussa esitetyt pohdinnat, koska tässä luvussa esitellään 

asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnasta laadittu malli ja tarkastellaan tiedonhankinnan 

ongelmia tiedonhankinnan vaiheiden kannalta. Lopuksi luvussa 7.5 tarkastellaan vielä 

tutkimuksen rajoituksia ja annetaan ehdotuksia jatkotutkimuksia ajatellen. 

7.1 Epäkohdat, avoimet ja kohdennetut tiedontarpeet 

Aikaisemmissa tiedonhankintatutkimuksissa on korostettu muun muassa sitä, kuinka 

keskeisesti työroolit ja työtehtävät (esim. Leckie et al. 1996 & Serola 2009), 

tiedonhankintatilanteen konteksti (esim. Foster 2004) ja ongelmalliset tilanteet (esim. 

Wilson 1999) vaikuttavat tiedontarpeiden syntymiseen. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, että aikaisemmat tutkimukset eivät huomioi alan yleisten 

vaatimusten vaikutusta tiedontarpeiden syntymiseen ja tiedonhankinnan etenemiseen. 

Esimerkiksi Wilsonin (1981) käyttämästä ympäristötekijät-käsitteestä voisi tehdä sen 

johtopäätöksen, että Wilson tarkoittaisi tällä käsitteellä sellaisia tiedontarpeita, jotka 

johtuisivat muun muassa alan vaatimusten asettamista edellytyksistä. Näin ei kuitenkaan 

ole, sillä Wilson (1981) viittaa käsitteellään esimerkiksi työympäristön ja tiedonetsijän 

väliseen suhteeseen. Käytännössä ympäristötekijöillä tarkoitetaan siis 

organisaatiosidonnaisia tekijöitä, eikä sellaisia piirteitä, jotka ovat vähemmän 

riippuvaisia organisaatiokontekstista, kuten esimerkiksi alan vaatimukset. Tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että alan yleiset vaatimukset vaikuttavat esimerkiksi 
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työtehtävien sisältöön, joten vaatimuksilla on tärkeä asema tiedontarpeiden 

esiintymisessä. Asiakirja-ammattilaisen-ammattiryhmää ja työtehtäviä ei voisi olla 

olemassa ilman alan vaatimuksia, kuten lainsäädännön asettamia edellytyksiä, eettisiä 

periaatteita ja muita vastaavanlaisia ohjeistuksia, jotka pyrkivät varmistamaan 

asiakirjojen säilyvyyden, niiden käytettävyyden ja ymmärrettävyyden. 

Tutkimuksessa selvisi, että asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiden syntymiseen 

vaikuttivat alan vaatimusten lisäksi ajankohtaiset työtehtävät ja työtehtävissä havaitut 

epäkohdat. Tiedontarpeiden ilmenemistapa kuitenkin vaihteli, sillä alan vaatimukset 

vaikuttivat suoraan avoimien tiedontarpeiden syntymiseen, kun taas kohdennettujen 

tiedontarpeiden ja epäkohtien syntymiseen alan vaatimukset heijastuivat työtehtävien 

välityksellä. Suoraan alan vaatimuksista lähtöisin olevia tiedontarpeita ovat sellaiset 

tiedontarpeet, jotka eivät tarkkaan ilmaise tiedontarpeen kohdetta. Tällaisia tiedontarpeita 

kutsutaan tässä tutkimuksessa avoimiksi tiedontarpeiksi, ja avoimiin tiedontarpeisiin 

kuuluvat muun muassa uusien näkökulmien löytämiseen liittyvät tarpeet ja asiakirjojen 

säilytysaikoja käsittelevät yleistasoiset tarpeet. Myös Savolaisen (2003, 31) mainitsemat 

orientoivat tiedontarpeet sisältyvät avoimiin tiedontarpeisiin, sillä asiakirja-ammattilaiset 

käyttivät esimerkiksi arkistoalan julkaisuja enemmän alan seuraamiseen kuin 

varsinaiseen tiedonhankintaansa. Kohdennetut tiedontarpeet ovat lähtöisin alun perin 

alan asettamista vaatimuksista, mutta työtehtävät ovat täsmentäneet näitä tiedontarpeita 

siten, että asiakirja-ammattilaiset kykenivät tarkoin ilmaisemaan tiedontarpeidensa 

kohteet. Kohdennettuihin tiedontarpeisiin asiakirja-ammattilaisilla kuuluivat esimerkiksi 

tietyn asiakirjan säilytysajan etsimiseen yhdistyvät tarpeet. Kohdennettujen 

tiedontarpeiden tavoin myös epäkohdat tulivat esiin työtehtävien yhteydessä, sillä vasta 

työtehtävät osoittivat, mihin jo tehtyyn asiaan asiakirja-ammattilaiset tarvitsivat vielä 

selityksen. 

Kohdennettuja ja avoimia tiedontarpeita koskevat havainnot vastaavat Haasion ja 

Savolaisen (2004, 26) ideaa tiedontarpeen artikuloitavuudesta. Avoimet tiedontarpeet 

kuvailevatkin alan yleisiä vaatimuksia, ja vaatimusten yleistasoisuuden vuoksi 

tiedonetsijän voi olla vaikea täsmentää, mikä hänen tiedontarpeensa itse asiassa on. 

Kohdennetut tiedontarpeet edustavat puolestaan täsmentynyttä käsitystä tiedontarpeen 

kohteista: työtehtävät tai ajatus tietyistä työtehtävistä, ja niissä tarvittavista tiedoista ovat 

tarkentaneet jo tiedontarvetta, joten tiedonetsijän on helppo ilmaista, mitä tietoa hän 

tarvitsee. Asiakirja-ammattilaisilla tiedontarpeen luonne vaihtelee, koska toisinaan 



 

 69 

haastateltavat kiinnittävät huomiota alansa vaatimuksiin, ja toisinaan he lähestyivät 

tiedontarvettaan käytännönläheisemmin, tietynlaisten työtehtäviensä välityksellä. Vaikka 

aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole käytetty kohdennetun ja avoimen tiedontarpeen  

-käsitteitä, on hyvin todennäköistä, että mainitut käsitteet kuvaisivat myös muiden kuin 

asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiden jäsentyneisyyttä. Tämän tutkimuksen antaman 

esimerkin mukaisesti kohdennetuissa tiedontarpeissa olisi kyse tuolloin työntekijöiden 

tyypillisistä tai ajankohtaisista työtehtävistä. Vastaavasti avoimilla tiedontarpeilla 

voitaisiin tarkoittaa tiedontarpeiden abstraktimpia lähtökohtia, kuten Leckien ja 

kumppaneiden (1996, 180) ehdottamia työrooleja. Alan vaatimukset voisivat olla 

tiedontarpeiden syynä silloin, jos asiakirjahallinnon ja arkistoalan mukaisesti henkilöiden 

työhön kohdistuvat vaatimusten, kuten lainsäädännön pitäisi olla niin tarkkoja, ettei 

ammattia voisi olla olemassa ennen kuin nämä reunaehdot olisi asetettu. 

Aikaisempia tutkimuksia käsittelevässä luvussa (3.2.1) jo todettiin, kuinka 

tietyntyyppiset tiedontarpeet esiintyvät usein vain tiettyyn ammattiryhmään kuuluvilla. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeet olivat vielä vahvemmin tunnistettavissa 

yksinomaan asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiksi, koska muiden ammattiryhmien 

edustajilla harvoin esiintyy tarve esimerkiksi asiakirjojen kuvailuun ja luettelointiin. 

Esimerkiksi Lindströmin (2004, 97) tarkastelemien Suomen pankin työntekijöiden 

tiedontarpeet olivat sellaisia, että myös muiden organisaatioiden, kuten vaikkapa 

ministeriöiden työntekijöiden pitää seurata rahapolitiikkaa ja sen kehitystä. Myös Serolan 

(2009) tutkimuksessa tunnistetut tiedontarpeet, kuten maa-aineen koostumuksen voisi 

ajatella olevan kaupunkisuunnittelijoiden lisäksi tärkeä tieto muun muassa teiden 

kunnossapidosta vastaaville. Tutkimustulosten perusteella asiakirja-ammattilaisten 

tiedontarpeita voidaan luonnehtia melko erityislaatuisiksi, sillä heidän tiedontarpeensa 

olivat suurimmaksi osaksi ominaisia vain asiakirjojen parissa työskenteleville. Asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinta on asiakirjakeskeistä, mutta muiden alan asiantuntijoista 

poiketen asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinta ei kohdistu asiakirjojen sisältöön, vaan 

lähinnä asiakirjojen metatietoihin ja näiden metatietojen, kuten kuvailutietojen, 

laatimiseen. 
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7.2 Kanavien ja tiedonlähteiden valinta ja niille hakeutuminen 

Tutkimustuloksissa eroteltiin tiedonlähteiden valintaperusteet ja tiedonlähteille 

hakeutumista selittävät tekijät, mutta huomattiin, että esimerkiksi ennakkokäsitys 

yhdistää näitä molempia tiedonhankintaan mahdollisesti sisältyviä vaiheita. 

Tiedonlähteiden valintaperusteissa keskityttiin myös siihen, millä perusteilla 

käytettäväksi aiotut tiedonlähteet valitaan. Tiedonlähteille ja kanavien ääreen 

hakeutumisella tavoiteltiin muun muassa tiedonhankinnan käynnistymiseen johtavia 

syitä. Lisäksi tiedonlähteiden ja kanavien äärelle hakeutumisessa keskityttiin myös 

hyödynnettyihin tiedonlähteisiin ja siihen, hankitaanko tietoa yksittäisten tehtävien 

vuoksi vai laajempaa selvittämistä varten. 

Tärkeimpänä tiedonlähteen valintakriteerinä asiakirja-ammattilaiset pitivät sitä, että he 

tunsivat tiedonlähteen entuudestaan ja heidän arvionsa mukaan ko. tiedonlähde sisältäisi 

etsityn tiedon. Tämä havainto tukee Leckien ja kumppaneiden (1996, 187) ajatusta siitä, 

että tietoisuus tiedonlähteiden olemassa olosta vaikuttaa tiedonlähteiden valintaan. 

Tiedonlähteiden sähköinen saatavuus suuntasi myös tiedonlähteiden valintaa, sillä 

esimerkiksi ARHA-arkistonhallintajärjestelmää pidettiin helpompana keinona tiedon 

tavoittamiseen kuin arkistotiloissa sijaitsevia tulostettuja arkistoluetteloita. Myös Choo, 

Detlor ja Turnbull (2000, 24) ovat sitä mieltä, että tiedonlähteiden ja etsityn tiedon 

saavutettavuutta koskevat arviot määrittelevät sitä, mitä tiedonlähteitä tiedonhankinnassa 

hyödynnetään. 

!wigo"in (2011, 369) mukaan tiedon saatavuuteen liittyvä valintakriteeri voi olla merkki 

tiedon löytämisen epävarmuudesta: ihmisillä voi olla taipumuksena hyödyntää vain 

sellaisia tiedonlähteitä, joista he ainakin varmuudella tietävät etsimänsä tiedon löytyvän. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnasta oli tunnistettavissa edellä kuvattua 

epävarmuutta, mutta tiettyjen tiedonlähteiden käyttämistä puolsi usein myös 

tiedonlähteiden vähyys, ennakkokäsitys sekä vastuualueiden rajaavuus. Haastateltavat 

kertoivat valinneensa tiedonlähteeksi esimerkiksi Arkistolaitoksen, koska mikään muu 

taho ei voisi antaa sitovia määräyksiä muun muassa pysyvästi säilytettävien asiakirjojen 

säilytystiloista. Ennakkokäsitys vaikutti tiedonlähteen valintaan, koska asiakirja-

ammattilaiset olivat tietoisia Arkistolaitoksen asemasta lainsäädäntöä tarkentavana 
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tahona. Lisäksi tiedonlähteiden vähyys ilmeni tässä esimerkissä siten, ettei asiakirja-

ammattilaisilla ollut muita vaihtoehtoja tiedonlähteiden valinnan suhteen. 

Edellä kerrottiin jo, kuinka tiedonlähteet valittiin esimerkiksi niiden helpon saatavuuden 

sekä tiedon löytymistä käsittelevän arvion mukaan. Tutkimuksessa havaittiin, että 

erityisesti henkilötiedonlähteet olivat suosittuja tiedonlähteitä, sillä kaikki asiakirja-

ammattilaiset kertoivat hyödyntävänsä asiakirjahallinnon puolella työskenteleviä 

kollegoitaan tiedonlähteinä. Tiedonlähteiden ja varsinkin henkilötiedonlähteiden suosiota 

selitti kolme tekijää: vastuualueiden rajaavuus, tiedonlähteiden vähyys ja 

tiedonhankintaan liittyvä epävarmuus. Rajaavuus liittyi henkilötiedonlähteiden 

käyttämiseen siten, että Espoon kaupunginarkistossa jokaiselle toimialalle oli määritelty 

oma yhteyshenkilönsä ja näin neljä seitsemästä haastateltavasta toimi jonkin toimialan, 

kuten vaikkapa sivistystoimen vastuuhenkilönä. Vastuualueet tarkoittivat asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinnan kannalta sitä, että tietyn toimialan yhteyshenkilöä 

hyödynnettiin tiedonhankinnan lähteenä silloin, jos kysymys edellytti syvempää 

tietämystä ko. toimialasta. Näin vastuualueiden rajaavuus ja rajaavuuteen liittyvä 

suunnitelmallisuus vaikuttivat sekä henkilötiedonlähteiden käyttämiseen että tehdyn 

valinnan sisältöön eli siihen, että henkilötiedonlähteenä käytettiin juuri ko. toimialan 

yhteyshenkilöä. Tiedonlähteiden vähyys heijastui tiedonlähteiden valitsemiseen muun 

muassa siten, että asiakirja-ammattilaiset kyselivät usein kollegoiltaan, mistä tietoa 

kannattaisi yrittää etsiä. Tämä tutkimustulos tukee Choon (2002, 159) havaintoa siitä, 

että henkilötiedonlähteet ovat suosittuja tiedonlähteitä silloin, kun tiedonetsijä kokee 

epävarmuutta tiedonhankintansa suhteen. 

Tiedonlähteiden valinta ei taannut aina sitä, että tiedonhankinta todella käynnistettäisiin. 

Asiakirja-ammattilaiset viivästyttivätkin tiedonhankintaansa usein tietoisesti. Tietoiseksi 

viivästyttämiseksi kutsutaan tilannetta, jossa asiakirja-ammattilaiset priorisoivat tehtäviä 

siten, että vähemmän kiireellisemmät tehtävät suoritetaan vasta tärkeimmiksi koettujen 

tehtävien jälkeen. Asiakirja-ammattilaiset viivästyttivät tiedonhankintaansa tietoisesti 

myös silloin, kun he tiesivät tehtävien liittyvän niin läheisesti toisiinsa, että näihin 

tehtäviin olisi helppo hankkia tieto samanaikaisesti. Spink (2004, 339) kutsuu tällaista 

toimintaa tehtävien vuorotteluksi: tehtäviä voidaan suorittaa samanaikaisesti tai tehtäviä 

ja niihin liittyvää tiedonhankintaa voidaan vuorotella keskenään. Yhteensä viisi asiakirja-

ammattilaista kertoi keräävänsä tehtävät esimerkiksi muistilapulle, josta tehtäviä voisi 
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myöhemmin suorittaa. Yksi haastateltavista kuitenkin täsmensi, että hän suorittaa 

tehtävät mieluiten heti, jottei tietoisuus odottamaan jääneistä tehtävistä stressaisi häntä. 

Tutkimuksessa tulivat näkyviin kaikki Wilsonin (1997a) määrittelemät, tiedonhankintaa 

aktivoivat tekijät, koska esimerkiksi tiedontarpeen aiheuttama stressi saattoi motivoida 

tiedonetsijää. Tiedonhankinta saattoi viivästyä myös tiedonetsijästä itsestään 

riippumattomista syistä, sillä esimerkiksi henkilöiden vaikea tavoitettavuus siirsi monesti 

tiedonhankinnan aloitusta. Myös tehtävään liittyvät palkkiot ja tekemättä jättämisen 

seuraukset motivoivat tiedonetsijää, kuten esimerkiksi Wilson (1997a) on havainnut. 

Välttämättöminä tehtävinä asiakirja-ammattilaiset pitivätkin sellaisia tehtäviä, jotka 

liittyivät esimerkiksi toiminnan ohjaamiseen. Tällöin tiedon löytymisen välttämättömyys 

johtui tarvittavan tiedon luonteesta: kerätyn tiedon tiedettiin vaikuttavan hyvin monen 

ihmisen työhön, joten asiakirja-ammattilaisten piti olla erityisen tarkkoja siitä, etteivät he 

tee valintojaan puutteellisen tai virheellisen tiedon perusteella. Myös Wilson (1981, 8) 

toteaa, että tiedonetsijä voi päättää aloittaa tiedonhankinnan, koska hän on tietoinen 

puutteellisen tiedon varassa toimimisen seurauksista. Asiakirja-ammattilaiset olivat sitä 

mieltä, että puutteellisen tai virheellisen tiedon varassa toiminen aiheuttaisi paljon 

ylimääräistä työtä, kun virheitä pitäisi niiden havaitsemisen jälkeen korjata. 

Viisi seitsemästä haastateltavasta kertoi, että he tarvitsevat tietoa enemmän yksittäisten 

tehtäviensä vuoksi kuin laajempaa selvittämistyötä varten. Asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankinta liittyi pääasiassa yksittäisiin tehtäviin, mikä toimii osoituksena siitä, että 

asiakirja-ammattilaiset mielsivät tiedonhankintansa liittyvän enemmän työtehtäviinsä 

kuin alansa yleisiin vaatimuksiin. Yksittäisten tehtävien korostuminen on ymmärrettävää, 

sillä alan vaatimuksia toteutetaan käytännössä työtehtävien välityksellä. Alan 

vaatimukset koetaankin helposti suoraan työtehtäviin liittyvinä vaatimuksena, vaikka 

työn vaatimukset ovatkin ensisijaisesti peräisin kaikkia asiakirja-ammattilaisia 

yhdistävistä vaatimuksista, kuten alan eettisistä vaatimuksista. Lisäksi yksittäisten 

tehtävien esiintymistä edisti tiedonhankinnan merkitys asiakirja-ammattilaisille, sillä he 

kokivat hankkivansa tiedon sekä asiakaspalvelutilanteen valmistautumista varten että 

takaamaan asiakaspalvelun onnistuminen. Näin asiakirja-ammattilaisten oli helppo 

mieltää tiedonhankintansa koostuvan pienemmistä osista, koska esimerkiksi 

asiakaspalvelutilanteisiin valmistautuminen edellyttää niin moniulotteista otetta, ettei 

asioista pysty muodostumaan helposti hallittavaa kokonaisuutta. Laajemmasta 

selvittelystä on kyse puolestaan silloin, kun alan vaatimukset vaikuttavat avoimien 
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tiedontarpeiden syntymiseen siten, että asiakirja-ammattilaiset etsivät tietoa esimerkiksi 

asiakirjojen digitaalisesta säilyttämisestä kokonaisuudessaan. 

7.3 Tiedonhankinnan aikana esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset 

Tiedonlähteiden ja kanaville hakeutumisen syitä ja tiedonhankinnan aloittamiseen 

liittyviä ongelmia, kuten tiedonhankinnan viivästymistä käsiteltiin jo edellisessä luvussa 

(luku 7.2). Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin vielä tiedonhankinnan aikana esiintyviin 

ongelmiin. Kyse ei ole enää siis tiedonhankintaa motivoivista tekijöistä vaan lähinnä 

siitä, mitkä tekijät voivat hidastaa tai estää tiedonhankinnan onnistumista ja tiedon 

löytämistä, kun tiedonhankinta on jo käynnistetty. Lisäksi tässä luvussa esitellään 

asiakirja-ammattilaisten hyödyntämiä ratkaisukeinoja, jotta voidaan arvioida sitä, kuinka 

keskeisesti tiedonhankinnan ongelmat vaikuttivat lopulta tiedonhankinnan 

onnistumiseen. Tässä luvussa keskitytään pelkästään ongelmiin, niiden ennaltaehkäisyyn 

ja ratkaisuyrityksiin, mutta luvussa 7.4 näitä kaikkia edellä mainittuja teemoja 

tarkastellaan vielä osana asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan vaiheita. 

Tiedonhankintaan liittyvää epävarmuutta on tarkastellut esimerkiksi Choo (2002), mutta 

tässä tutkimuksessa tarkentui, kuinka kokonaisvaltaisesti epävarmuus voi vaikuttaa 

tiedonhankintaan ja tiedon löytymiseen. Asiakirja-ammattilaiset eivät olleet ainoastaan 

epävarmoja käsitteiden vakiintumattomuuden ja tiedon hajanaisuuden vuoksi, vaan myös 

tiedon esiintyvyydessä havaittiin paljon epävarmuutta. Tiedon löytymiseen liittyvät 

ongelmat olivat asiakirja-ammattilaisilla kaksivaiheisia, sillä toisaalta asiakirja-

ammattilaiset olivat epävarmoja siitä, olisiko kukaan koskaan kirjannut heidän 

etsimäänsä tietoa ylös ja toisaalta he olivat epävarmoja siitä, yrittäisivätkö he tavoittaa 

tietoa oikeasta kanavasta tai tiedonlähteestä. Esimerkiksi !wigo" (2011, 369) on 

maininnut vain tiedon löydettävyyttä koskevan epävarmuuden eli sen, onnistutaanko tieto 

löytämään. !wigo" (2011) ei kiinnitä huomiota siihen, onko tietoa ylipäänsä olemassa, 

vaikka asiakirja-ammattilaisilla epävarmuus yhdistyi juuri tällaiseen, tiedon 

olemassaoloa käsittelevään kysymykseen. Haasteellista asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankinnassa oli myös tiedonlähteiden vähyys, sillä erityisesti haastateltavat 

kokivat, että käytännön tiedon tavoittaminen olisi vaikeaa ja vaihtoehtoisia tiedonlähteitä 

ei ollut saatavana. Vastaavasti epävarmuuden tuntemukset ulottuivat asiakirja-

ammattilaisilla asiakirjojen ja arkistoalan tulevaisuuteen asti. Kukaan ei voinut olla 
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varma muun muassa asiakirjojen sähköisen säilytyksen kestävyydestä, koska asia oli niin 

uusi, ettei kenelläkään ollut asiasta vielä pidemmän aikavälin kokemuksia. 

Asiakirja-ammattilaisten kohtaamat ongelmat olivat usein luonteeltaan sellaisia, että ne 

olisivat helposti voineet muuttua pysyviksi, jolleivät asiakirja-ammattilaiset olisi olleet 

valmiita esimerkiksi ennaltaehkäisemään ongelmia tai reagoimaan niihin. Lisäksi 

joidenkin ongelmien kanssa asiakirja-ammattilaiset oli vain opittava tulemaan toimeen, 

koska he eivät itse paljoakaan voineet vaikuttaa ongelmien esiintymiseen tai niiden 

ratkaisuun. Suurin osa asiakirja-ammattilaisten kohtaamista ongelmista olivat tyypillisiä 

vain asiakirjojen hallinnasta vastaaville. Esimerkiksi lakanneisiin arkistonmuodostajiin 

liittyvät ongelmat olivat usein niin vaikeita, että tietoa on enää melko mahdoton tavoittaa 

myöhemmin, jos etsittävää tietoa ei oltu aikaisemmin tallennettu esimerkiksi asiakirjojen 

kuvailutietoihin. Pohjatöiden, kuten kuvailujen ja luetteloiden valmiiksi tekemistä 

asiakirja-ammattilaiset pitivät hyvänä keinona ongelmien ratkaisemissa, koska tarvittavat 

tiedot olisivat jatkossa saatavana suoraan niistä. Tiedon keskittäminen oli muutoinkin 

suosittu ratkaisukeino, sillä sähköisessä muodossa olevia luetteloita tallennettiin ARHA-

arkistonhallintajärjestelmään, jotta tietoa ei tarvitsisi erikseen etsiä tietokoneelle 

tallennetuista tiedostoista. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että asiakirja-ammattilaisilla ollut ennakkokäsitys osaltaan edisti 

ongelmien ennaltaehkäisemistä, koska jo tietoisuus mahdollisista ongelmakohdista auttoi 

vähentämään ongelmien esiintymistä. Asiakirja-ammattilaiset ottivat muun muassa 

yhteyttä suoraan tiedon mahdolliseen tuottajaan, mikäli he eivät löytäneet tietoa 

esimerkiksi internetistä. Näin he pystyivät olemaan ainakin varmoja siitä, että he eivät 

etsisi turhaan sellaista tietoa, joka ei olisikaan mahdollista löytää ainakaan internetistä. 

Myös yhteisöllisyys auttoi ongelmien ennaltaehkäisemisessä, koska yhteisissä 

keskusteluissa asiakirja-ammattilaiset pystyivät valmistautumaan myös sellaisiin 

ongelmiin, joita ehkä vain yksi heistä oli jo kohdannut. Menetelmien erilaisuus oli 

puolestaan pysyvä ongelma asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa, koska alalla 

noudatettavan provenienssiperiaatteen vuoksi edes huonosti palvelevaa asiakirjojen 

järjestystä ei saanut muuttaa. Tällaisten ongelmien kanssa asiakirja-ammattilaisten oli 

vain opittava tulemaan toimeen, sillä varsinaista ratkaisukeinoa menetelmien 

erilaisuudesta johtuviin ongelmiin ei ollut. Tutkimus tuki Wilsonin (1997a, 43) havaintoa 

tiedonhankinnan väliin tulevista muuttujista, sillä osa tiedonhankinnan ongelmista toimi 

myös tiedonhankintaa edistäen. Muun muassa arkistoalalle tyypillistä, yleistasoista tietoa 
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pidettiin usein kielteisenä asiana, koska tällaista tietoa on kovin vaikea hyödyntää 

asiakirjojen hallinnan käytännön tason kysymyksissä. Asiakirja-ammattilaiset olivat 

samanaikaisesti kuitenkin sitä mieltä, että tiedon yleistasoisuuden vuoksi tämäntyyppinen 

tieto soveltuisi kuitenkin erinomaisesti useamman tehtävän tekemiseen. 

7.4 Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa havainnollistava malli 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan keskeisimmistä piirteistä laadittiin tässä 

tutkimuksessa malli, joka tiivistää tutkimuksen tulokset (ks. kuva 2). Malli kuvaa 

asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan pääkohtia, joten malli sopii myös muiden 

asiakirjahallinnon ja arkistoalan ammattilaisten kuin Espoon kaupunginarkistossa 

työskentelevien asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan havainnollistamiseen. Malli 

esittelee tiedonhankinnan pääpiirteet sekä tiedonhankinnan etenemisen ja mahdolliset 

ongelmakohdat. Tiedonhankinta saa mallissa alkunsa alan vaatimuksista ja etenee alan 

vaatimuksista avoimiin tiedontarpeisiin tai työtehtävien sekä mahdollisten epäkohtien 

välityksellä kohdennettuihin tiedontarpeisiin. Tiedontarpeiden syntymisestä siirrytään 

mallissa kanavien ja tiedonlähteiden valintaan, niille hakeutumiseen sekä löydetyn tiedon 

hyödyllisyyttä koskeviin arvioihin ja tiedon mahdolliseen hyödyntämiseen. 

Tiedonhankinnan ongelmien tyypilliset esiintymiskohdat on merkitty malliin 

katkoviivoilla, mikä kuvaa sitä, että tiedonhankinnan ongelmat eivät aina esiintyneet 

asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään mallin 

sisältöä ylhäältä alaspäin edeten, mutta tiedonhankinnan ongelmia tarkastellaan vasta 

tämän luvun loppupuolella. 
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Kuva 2. Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan malli. 

Mallin taustalla vaikuttaa Fosterin (2004) esittämä ajatus tiedonhankinnan vaiheista, 

joihin sisältyvät avaus, suuntaaminen sekä yhteensovittaminen. Nämä kolme vaihetta 

ovat tunnistettavissa myös asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnasta. Avaus-vaihe 

sijoittuu mallissa tiedonlähteiden ja kanavien valintaan, koska Fosterin (2004) mukaan 

avaus-vaiheessa tiedonetsijä selailee informaatiota esimerkiksi sopivia tiedonlähteitä 

löytääkseen. Suuntaaminen näkyy mallissa tiedonkäytön alueella, koska suuntaamisessa 

tiedonetsijä arvioi jo löytämänsä tiedon sopivuutta. Yhteensovittamisessa on kyse mallin 

viimeisestä vaiheesta, sillä tuolloin tiedonetsijä tekee päätöksiä siitä, milloin 

tiedonhankinta on tarpeen lopettaa. Fosterin (2004) tunnistamat vaiheet eivät täysin tue 
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tämän tutkimuksen tarkoitusta, koska Foster ei mainitse tiedonlähteille hakeutumista, ja 

hän ei huomioi tiedontarpeiden syntyvaiheita lainkaan. 

Savolaisen (2003, 85) peruskuvaus tiedonhankintaprosessista sopii paremmin tässä 

tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin, sillä kuvauksen lähtökohtana on tiedontarpeen tai 

ongelman aiheuttama tiedontarve ja malli myös jakaa tiedonhankinnan tiedonlähteiden ja 

kanavien valintaan sekä tiedonlähteille hakeutumiseen. Näistä muutamista yhtenäisistä 

piirteistä huolimatta asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa kuvaava malli ei 

esimerkiksi ole vain yksityiskohtaisempi esitys Savolaisen (2003, 85) käsittelemästä 

tiedonhankintaprosessista, vaan malli on kehitetty tutkimustulosten pohjalta kuvaamaan 

asiakirja-ammattilaisen tiedonhankintaa. Seuraavissa kappaleissa perehdytään vielä 

lyhyesti mallin sisältämiin tiedonhankinnan vaiheisiin, jotta havaittaisiin, miten 

tutkimustulokset näkyvät asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan perusteella 

kehitetystä mallista. 

Tiedonhankinnan lähtökohtana on tiedontarpeiden syntyminen, joten mallin alkuvaiheet 

havainnollistavat tiedontarpeiden syntymiseen johtaneita syitä. Tiedontarpeiden 

syntymistä käsiteltiin jo luvussa 7.1, jolloin todettiin, että asiakirja-ammattilaisten 

tiedontarpeet syntyivät alan vaatimusten vaikutuksesta. Alan vaatimukset aiheuttivat 

abstraktien tiedontarpeiden eli avoimien tiedontarpeiden syntymisen. Alan vaatimukset 

ovat lähtöisin lainsäädännöstä sekä asiakirja-ammattilaisten työtä koskevista yleisistä 

ohjeistuksista, kuten eettisistä säännöistä ja muista sellaisista vaatimuksista, joita 

asiakirjojen säilyminen, käytettävyys sekä ymmärrettävyys käytännössä edellyttävät. 

Alan vaatimukset olivat mukana kohdennettujen tiedontarpeiden ilmenemisessä, sillä 

asiakirja-ammattilaisten ajankohtaiset työtehtävät olivat tuolloin täsmentäneet 

tiedontarvetta siten, että asiakirja-ammattilaiset tiesivät tarkalleen, mitä tietoa he etsivät. 

Työtehtävät johtivat toisinaan epäkohtien havaitsemiseen, sillä esimerkiksi puuttuva 

asiakirja toimi asiakirja-ammattilaisille merkkinä siitä, että heidän pitäisi joko yrittää 

löytää selitys asialle tai yrittää korjata tilanne. 

Tiedontarpeiden syntymisen jälkeen mallissa siirrytään tiedonlähteiden ja kanavien 

valintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että tärkeimpinä syinä tiedonlähteiden valintaan oli 

tiedonlähteen tunteminen ja arvio siitä, että etsitty tieto löytyisi ko. tiedonlähteen avulla. 

Usein kuitenkin tiedonhankinnan ongelmat, kuten tiedonlähteiden vähyys heijastui 

tiedonlähteiden valintaperusteisiin, sillä tiedonlähde oli jouduttu valitsemaan ainoastaan 
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sillä perusteella, ettei muitakaan vaihtoehtoja ollut. Vastuualueiden rajaavuus johti 

erityisesti henkilöiden hyödyntämiseen, sillä tiettyjä kollegoita käytettiin usein 

tiedonlähteenä sen perusteella, että heillä oli ko. toimialan yhteyshenkilönä 

substanssitietous edustamansa toimialan asioista. Asiakirja-ammattilaisilla olevan 

ennakkokäsityksen ansiosta asiakirja-ammattilaiset tiesivätkin jo etukäteen, kenen 

puoleen asiassa kannattaisi kääntyä. Tiedon löytämisen epävarmuus liittyi 

tiedonlähteiden ja kanavien valintaan kuitenkin siten, että asiakirja-ammattilaisten 

tavoitteena oli ainakin löytää henkilö, joka osaisi neuvoa heidät asiasta paremmin 

tietävän henkilön luokse. 

Tiedonlähteiden valinnan jälkeen hakeudutaan tyypillisesti kanavien ja tiedonlähteiden 

äärelle. Tiedonlähteille hakeutumisessa oli kyse siitä, mitkä tekijät muun muassa 

edistävät asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan käynnistämistä. Raja tiedonhankinnan 

toteutumattomuuden ja tiedonhankinnan käynnistämisen välillä vallitsi monesti siinä, 

kuinka välttämättömänä tiedonhankintaa ja sen kautta saatavaa tietoa pidettiin. Asiakirja-

ammattilaisilla tiedonhankinnan käynnistyminen oli todennäköistä, mikäli tietoa oli 

tarkoitus hyödyntää toiminnan ohjaamisessa. Tuolloin tiedon arvioitiin voivan vaikuttaa 

hyvin monen ihmisen työhön, joten tiedon laajamittaiselta korjaamistyöltä tiedettiin 

säästyvän, mikäli ohjeistusta ei tehtäisi alun perin puutteellisen tai virheellisen tiedon 

perusteella. Tiedonhankinta koettiin näin keinoksi, jolla voitaisiin ainakin yrittää välttää 

puutteellisen tai virheellisen tiedon varassa toimiminen ja tähän toimimiseen liittyvät 

seuraukset. Muut tehtävät ja näiden tehtävien priorisointi saattoi kuitenkin viivästyttää 

tiedonhankinnan aloittamista: tärkeimmiksi koetut tehtävät suoritettiin tuolloin ensin ja 

vastaavasti toisiinsa liittyviä tehtäviä vuoroteltiin siten, että useampi tehtävä voitiin tehdä 

valmiiksi samanaikaisesti. Tiedonhankinnan aloittaminen edellytti toisinaan asiasta 

paremmin tietävän henkilön antamia neuvoja, joten tiedonhankinnan aloitus oli vaarassa 

viivästyä, jos henkilöä ei saatu heti tavoitettua. 

Tiedonlähteille ja kanaville hakeutumista seuraa tiedonhankinnan viimeinen vaihe eli 

arvio löydetyn tiedon hyödyllisyydestä sekä mahdollinen tiedon hyödyntäminen. 

Tuolloin asiakirja-ammattilaiset päättävät siitä, onko löydetty tieto hyödyllinen eli 

vastaako se heidän avoimiin tai kohdennettuihin tiedontarpeisiinsa. Fosterin (2004, 232–

234) mukaan tiedonetsijän kognitiivinen lähestymistapa vaikuttaa tuolloin siihen, miten 

löydettyyn tietoon suhtaudutaan sekä siihen, hyödynnetäänkö tietoa. Alkuperäisten 

tiedontarpeiden lisäksi löydettyä tietoa voidaan hyödyntää niin, että tieto säilytetään 
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myöhempää käyttötarkoitusta varten, jolloin asiakirja-ammattilaisten ei tarvitse etsiä tätä 

tietoa enää uudelleen. Aina löydetty tieto ei ole suoraan hyödynnettävissä, vaan asiakirja-

ammattilaisten on esimerkiksi palattava takaisin tiedonhankinnan aikaisempiin vaiheisiin. 

Myös Leckie ja kumppanit (1996, 187) kuvailevat, että löydetty tieto antaa tiedonetsijälle 

palautetta siitä, miten hänen tiedonhankintansa onnistui. Löytämänsä tiedon perusteella 

tiedonetsijä voi hakeutua esimerkiksi uusien tiedonlähteiden äärelle tai todeta, että 

hakutulosten suuren määrän vuoksi tiedonhankinta kannattaisi siirtää parempaan 

ajankohtaan. Mallissa (kuva 2) edellä kuvattua tilannetta havainnollistetaan siten, että 

tiedonhankinnan viimeisestä vaiheesta lähtevät nuolet kohti mallin aikaisempia vaiheita. 

Tiedonhankinnan eri vaiheiden aikana voi myös muutoin esiintyä prosessimaisuutta, sillä 

asiakirja-ammattilaiset saattavat palata tiedonhankinnassaan johonkin edeltävään 

vaiheeseen tai tarvittaessa aloittaa vaikka koko tiedonhankinnan uudelleen. Asiakirja-

ammattilaiset voivat myös keskeyttää tiedonhankinnan esimerkiksi tiedonhankintaan 

liittyvien ongelmien takia. 

Tutkimustulosten perusteella asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnasta tunnistettiin 

kolme tiedonhankinnan ongelman mahdollista esiintymiskohtaa. Ongelmien 

esiintymiskohdat yhdistyivät tiedonlähteiden ja kanavien valintaan, tiedonlähteille 

hakeutumiseen, löydetyn tiedon hyödyllisyyttä koskeviin arvioihin sekä tiedon 

mahdolliseen hyödyntämiseen (ks. kuva 2). Tarkemmin tiedonhankinnan ongelmiin 

tutustutaan kuvassa 3, jossa havainnollistetaan ongelmia, niiden ratkaisuyrityksiä ja sitä, 

miten ongelmien ennaltaehkäiseminen, ongelmiin reagointi sekä ongelmien 

ratkaisuyritys voivat edesauttaa ongelmien ratkaisemista eli tiedon hyödyntämistä. 

Kuvassa 3 ongelmien mahdollisia esiintymiskohtia kutsutaan lyhyesti tiedonlähteiden 

valinnaksi, tiedonlähteille hakeutumiseksi sekä tiedon hyödyntämiseksi, vaikka kuvassa 

esitetyt tiedonhankinnan vaiheet ovat siis samat kuin asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankinnan mallissa (ks. kuva 2). 

On huomattava, että esimerkiksi tiedonlähteiden valintaan liittyvät ongelmat, kuten 

tiedonlähteiden vähyys ei poissulje sitä mahdollisuutta, etteikö sama ongelma voisi 

asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa tulla esiin vasta tai uudestaan esimerkiksi 

tiedonlähteille hakeutumisessa. Tehty jäsennys perustuukin siihen, missä 

tiedonhankinnan vaiheessa ongelma ilmenee ensimmäiseksi. Koska ongelma on sijoitettu 

malliin ensimmäisen mahdollisen ilmenemiskohtansa mukaan, ongelman 

ennaltaehkäisyn sekä ongelman ratkaisuyrityksen paikka kuviossa määräytyy samoin eli 
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ensimmäisen ilmenemiskohtansa perusteella. Ongelma, ongelman ennaltaehkäisyssä 

hyödynnetty keino sekä ongelmiin reagoinnissa käytetty ratkaisuyritys sijoittuvat näin 

luontevasti samaan tiedonhankinnan vaiheeseen, koska kyse on ongelmista ja siitä, miten 

asiakirja-ammattilaiset ovat nimenomaan näitä ongelmia yrittäneet ennaltaehkäistä ja 

ratkaista. Yhteisenä piirteenä missä tahansa tiedonhankinnan vaiheissa ilmenevien 

ongelmien ennaltaehkäisyssä on ongelmakohtien tiedostaminen, sillä ongelmien 

tiedostamisen ansiosta asiakirja-ammattilaiset kykenivät jo valmistautumaan ja 

toiminnallaan vaikuttamaan ongelmien ilmenemiseen. 
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Kuva 3. Asiakirja-ammattilaisten kohtaamat ongelmat, ongelmien ratkaisuyritykset ja ongelmien 
ennaltaehkäisykeinot tiedonhankinnan vaiheiden mukaan jaoteltuna. 

Kuten kuvassa 3 eritellään, tiedonlähteiden ja kanavien valinnassa ongelmallista 

asiakirja-ammattilaisille on tiedonlähteiden vähyys, epävarmuus tiedon löytymisestä ja 

tiedon löytyminen tietystä tiedonlähteestä. Näiden ongelmien ennaltaehkäisykeinona 

toimivat puolestaan ennakkokäsitys, pohjatöiden valmiiksi tekeminen, kuten asiakirjojen 

kuvailujen laatiminen sekä yhteiset keskustelut, joissa asiakirja-ammattilaiset pystyivät 

muun muassa tutustumaan toistensa ajankohtaisiin ongelmatilanteisiin. Ongelmien 

ennaltaehkäisy ei välttämättä estä tiedonlähteiden ja kanavien valintaan ajoittuvien 
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ongelmien esiintymistä, vaan asiakirja-ammattilaiset joutuvat kohtaamaan ongelmia, ja 

yrittävät löytää keinoja ongelmiin reagoimiseksi. Ongelmiin reagoinnissa asiakirja-

ammattilaiset hyödynsivät usein muita henkilöitä ongelman ratkaisuyrityksenä, sillä he 

saattoivat kysyä esimerkiksi kollegoiltaan, mistä tiedonlähteistä tai kanavista tietoa 

kannattaisi yrittää etsiä. Kollegoiltaan asiakirja-ammattilaiset saivat toisinaan myös 

suoraan vastauksen tiedontarpeeseensa, jolloin heidän ei välttämättä tarvinnut enää 

hakeutua tiedonlähteiden ja kanavien äärelle. 

Kanaville ja tiedonlähteille hakeutumisessa ongelmia aiheuttavat tyypillisesti 

menetelmien erilaisuus (esim. provenienssiperiaate ei tue asiakirjan löytymistä), 

käsitteiden vakiintumattomuus, tiedon hajanaisuus ja tiedonlähteiden vaikea 

tavoitettavuus. Näitä ongelmia asiakirja-ammattilaiset yrittivät ennaltaehkäistä sopimalla 

yhteisistä tallennuspaikoista, joihin voidaan jättää tietoa esimerkiksi ongelman 

aikaisemmista ratkaisuista, aiheeseen liittyvien tutkimusten viitetiedot tai asiaan jo 

perehtyneen henkilön yhteystiedot. Lisäksi Espoon kaupunginarkistossa pyrittiin ainakin 

vakiinnuttamaan käsitteitä organisaation sisällä, jotta käsitteiden käyttämisessä vallitsisi 

tietynlainen yhtenäisyys. Asiakirja-ammattilaiset siirsivät myös muualle tallennettuja 

luetteloita ARHA-arkistonhallintajärjestelmään, jotta ARHA-järjestelmässä tehdyllä 

haulla voitaisiin samalla tavoittaa myös näiden luetteloiden sisällöt. ARHA-järjestelmään 

voitiin tarvittaessa lisätä myös tietoa sellaisista asiakirjojen uusista piirteistä, jotka 

tukisivat tiedon löytymistä. Ongelmien ratkaisukeinona asiakirja-ammattilaiset käyttivät 

yhteydenottamista suoraan tiedon mahdolliseen tuottajaan, jotta he pystyivät löytämään 

myös sellaisen dokumentin, joka olisi ehkä saatavissa vain ko. viranomaiselta. 

Tiedonlähteille ja kanaville hakeutumiseen liittyi asiakirja-ammattilaisilla todennäköisin 

riski kuitenkin siitä, ettei tiedonhankinnan ongelmaa saada ratkaistua, jolloin asiakirja-

ammattilaisten on opittava tulemaan toimeen ongelman kanssa. Kuvassa 3 tällaista, 

ongelmien pysyvyyttä kuvataan ongelmasta ja ongelmanratkaisuyrityksestä kohti 

ongelman kanssa toimeen tulemista lähtevillä nuolilla. Ensimmäisellä ongelman 

kohtaamiskerralla asiakirja-ammattilaiset etsivät ongelmaan vielä ratkaisukeinoja, mutta 

havaittuaan ongelman pysyvyyden, asiakirja-ammattilaiset oppivat tulemaan toimeen 

esimerkiksi provenienssiperiaatteen noudattamisen kanssa, jolloin ongelmaan ei yritetä 

enää aktiivisesti löytää ratkaisukeinoa. Ongelmaan voidaan kuitenkin palata 

myöhemmin, mutta tuolloin jokainen ratkaisuyritys voi edelleen johtaa siihen, ettei 

ongelmaa saada ratkaistua. 
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Löydetyn tiedon hyödyllisyyttä koskevissa arvioissa sekä tiedon hyödyntämiseen 

liittyvissä ongelmissa oli puolestaan kyse käytännön tiedon puuttumisesta, 

vieraskielisestä tiedosta, monimutkaisista tehtävistä sekä ratkaisujen toimivuudesta 

pidemmällä aikavälillä. Asiakirja-ammattilaiset käyttivät tällaisten ongelmien 

ennaltaehkäisyssä asioiden suunnittelua sekä sellaisten Espoon kaupungille ja 

kaupunginarkistolle soveltuvien ohjeistusten laatimista, jotka tarkentaisivat esimerkiksi 

lain säädöksiä. Asiakirja-ammattilaisille monimutkaiset tehtävät tarkoittivat sitä, että 

jokin tehtävä vaikutti samanaikaisesti hyvin monien tehtävien tekemiseen, joten 

useamman näkökulman huomiointi oli välttämätöntä. Monimutkaisten ja muiden 

tiedonhankinnan viimeiseen vaiheisiin liittyvien ongelmien ratkaisukeinona 

hyödynnettiinkin lisätietojen etsimistä sekä päätöksien tietoista viivyttelyä. Yleistasoinen 

tai liian spesifi tieto saattoi myös vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä, mutta vaikutus ei 

ollut aina tämä, sillä ongelman aiheuttamisen sijaan esimerkiksi spesifi tieto soveltuisi 

erinomaisesti tiettyyn yksittäiseen tehtävään. 

7.5 Tutkimuksen rajoitukset ja ehdotuksia jatkotutkimuksille 

Ongelmallisena voidaan ammatillisen tiedonhankinnan tutkimisen kannalta pitää sitä, 

että asiakaspalvelu tuli niin vahvasti asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa esiin. 

Kuten luvussa 1.1 kerrottiin, asiakaspalvelutilanteisiin liittyvän tiedonhankinnan 

näkyminen tutkimustuloksissa oli odotettavissa, koska asiakirjojen sisältämien 

luottamuksellisten tietojen vuoksi asiakkaat eivät pääse arkistotiloihin valitsemaan 

tarvitsemiansa asiakirjoja, vaan heidän on pyydettävä asiakirja-ammattilaista hakemaan 

asiakirjat heidän puolestaan. Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää tiedonhankintaa ei siis 

voitu kokonaan jättää tutkimuksen ulkopuolelle, vaan haastatteluissa ja havainnoinnissa 

yritettiinkin tunnistaa uudenlaisten tiedontarpeiden syntymiseen johtavat tilanteet. Näin 

alun perin asiakkaalla olleiden tiedontarpeiden voitiin ajatella muuttuneen asiakirja-

ammattilaisten tiedontarpeiksi, koska asiakirjan löytäminen edellyttäisi uudenlaista 

tiedonhankintaa. Asiakaspalvelun yleisyyden ennalta tiedostaminen lisäsi kuitenkin 

tutkimuksen luotettavuutta, koska näin haastatteluissa pystyttiin muistuttamaan 

haastateltavia ajattelemaan tiedonhankintaansa myös muun kuin 

asiakaspalvelutilanteiden välityksellä. 

Tutkimuksen rajoitukset liittyvät myös tutkittavien määrään, sillä seitsemää tutkittavaa 

voidaan pitää vähäisenä. Vaikka tutkimuksessa haastateltiin ja havainnoitiin seitsemää 
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henkilöä, tutkittavien joukko oli kuitenkin valittu niin, että tutkimuksen aikana kaikki 

Espoon kaupunginarkiston asiakirjahallinnon puolella työskentelevät osallistuivat 

tutkimukseen. Tutkittavat edustivat siis 100 prosenttisesti Espoon kaupunginarkiston 

asiakirja-ammattilaisia. Lisäksi triangulaatio eli havainnointien ja haastatteluiden 

yhdistäminen korvasi tutkittavien vähäistä määrää, koska eri tutkimusmenetelmien 

ansiosta tutkimusaineisto oli runsaampi ja eri menetelmillä kerättyjä aineistoja pystyttiin 

vertaamaan toisiinsa. Näin tutkimustulokset kuvaavat tilannetta luotettavasti ainakin 

Espoon kaupunginarkiston osalta. Tiedonhankinnan kontekstisidonnaisuudesta 

huolimatta tutkimuksessa tehdyt havainnot ovat myös hyvin yleistettävissä suomalaisiin 

kaupunginarkistoihin ja asiakirjahallinnosta vastaaviin julkishallinnon organisaatioihin, 

sillä monesti asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnassa oli kyse alan yleisiin 

vaatimuksiin, kuten lainsäädäntöön, vastaamisesta. Asiakirja-ammattilaisten työtehtävät, 

kuten asiakirjojen kuvailu ja luettelointi sekä tiedonhankinnan vaiheet, muistuttavat siis 

toisiaan riippumatta siitä, tarkastellaanko työtehtäviä julkishallinnon asiakirjahallinnossa 

vai päätearkistossa. 

Koska asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa ei ole aiemmin tutkittu, aihepiiri tarjoaa 

aihetta myös lisätutkimuksille. Esimerkiksi tiedonlähteiden ja kanavien käyttämiseen 

voisi keskittyä tarkemmin muun muassa selvittämällä, kuinka usein asiakirja-

ammattilaiset hyödyntävät erilaisia kanavia ja tiedonlähteitä työssään. 

Tutkimusmenetelmänä voisi hyödyntää kyselylomaketta tai tiedonhankintapäiväkirjoja, 

ja kyselylomakkeessa voitaisiin tiedustella kanavien ja tiedonlähteiden käyttötiheyttä 

esimerkiksi asteikolla useita kertoja päivässä – muutaman kerran vuodessa. 

Tiedonlähteiden ja kanavien käyttötiheyttä kartoittavaan tutkimukseen voisi yhdistää 

myös vertailevaa tutkimusotetta, mikäli tiedonhankintaa voisi tarkastella samanaikaisesti 

useampien organisaatioiden asiakirjahallinnossa tai useimmissa päätearkistoissa. 

Tutkimukseen osallistuvat organisaatiot kannattaisi valita niin, että mukana olisi ainakin 

yksityisten organisaation asiakirjahallintoa edustavia sekä julkishallinnon organisaatiota. 

Näin eroavaisuudet tiedonhankinnassa voisivat paremmin tulla esiin, koska esimerkiksi 

Arkistolaki (831/1994) säätelee yksityisten organisaatioiden asiakirjojen hallintaa vain 

silloin, jos nämä organisaatiot suorittavat niille lain säädösten nojalla annettuja julkisia 

tehtäviä. 

Tulevissa tutkimuksissa voisi lisäksi selvittää vielä sitä, voidaanko tämän tutkimuksen 

tuloksia yleistää ulkomaisiin kaupunginarkistoihin ja muihin ulkomailla toimiviin 
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arkistoalan organisaatioihin. Tämä on kiinnostava kysymys erityisesti sen vuoksi, että 

ulkomaisessa asiakirjakontekstissa tehdään tarkka rajaus asiakirjahallinnon ja 

päätearkistotoiminnan välille, joten tuolloin myös asiakirja-ammattilaisten tehtävät ovat 

tarkemmin rajatut kuin suomalaisessa asiakirjakontekstissa. Lisäksi suomalaisen ja 

ulkomaalaisen asiakirjojen hallinnan eroavaisuudesta kertoo vielä se, että esimerkiksi 

englannin kielessä tehdään käsitteellinen ero aktiivikäytössä olevien ja arkistoon 

siirrettyjen asiakirjojen välille. Asiakirjahallinnon vastuulla olevia asiakirjoja kutsutaan 

records-nimellä, kun taas arkistoissa sijaitseviin asiakirjoihin viitataan archives-

käsitteellä (Lybeck 2006, 19). Suomessa tällaista rajausta ei tehdä, vaan asiakirjoja 

kutsutaan asiakirjoiksi riippumatta siitä, onko kyse päivittäin tarvittavista asiakirjoista vai 

asiakirjoista, jotka on siirretty pysyvästi arkistotiloihin. Koska tällainen ero suomalaisen 

ja ulkomaalaisen asiakirjakäytäntöjen välillä on jo olemassa, on hyvinkin mahdollista, 

että tutkimustulokset kuvaisivat vain suomalaisten asiakirja-ammattilaisten 

tiedonhankintakäyttäytymistä. Tämän asian selvittäminen olisikin tärkeää, jotta 

nähtäisiin, kuinka hyvin esimerkiksi tässä tutkimuksessa kehitetty asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinnan malli pystyy kertomaan ulkomaisissa organisaatioissa 

toimivien asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnasta. 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tiedonhankintaa Espoon kaupunginarkistossa, ja 

tutkimukseen osallistui seitsemän asiakirjahallinnon puolella työskentelevää asiakirja-

ammattilaista. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettyjen havainnointien ja haastatteluiden 

avulla tavoiteltiin vastauksia muun muassa tiedonlähteiden valintaperusteita ja 

tiedontarpeiden kohteita sekä tiedonhankinnan ongelmia käsitteleviin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten lisäksi tutkimuksessa esiteltiin asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankintaa kuvaava malli. 

Tutkimus antoi uuden näkemyksen siitä, että ainakin asiakirja-ammattilaisilla alan 

vaatimukset ovat keskeinen heidän tiedonhankintaansa vaikuttava tekijä. Asiakirja-

ammattilaisilla alan vaatimukset vaikuttavatkin suoraan avoimien tiedontarpeiden 

syntymiseen, sillä ilman alan vaatimusten määrittelemiä reunaehtoja, kuten lainsäädäntöä 

ja alan eettisiä sääntöjä, asiakirja-ammattilaisten ammattiryhmää ei voisi olla olemassa. 

Alan vaatimusten välttämättömyys asiakirja-ammattilaisen työssä johtuu käytännössä 

asiakirjan vaatimuksista, sillä muutoin asiakirjojen käytettävyys, säilyvyys sekä 
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syntykontekstin ymmärrettävyys vaarantuisi. Lisäksi alan vaatimukset voivat johtaa 

työtehtävien välityksellä epäkohtien havaitsemiseen ja kohdennettujen tiedontarpeiden 

ilmenemiseen. Epäkohdat liittyivät jo tehtyihin asioihin, koska tuolloin asiakirja-

ammattilaiset etsivät tietoa siitä, miksi muun muassa jokin asiakirja oli järjestetty tietyllä 

tavalla, ja olisiko asiassa jotakin korjattavaa. Epäkohtien lisäksi jo työtehtävät saattoivat 

täsmentää tiedontarvetta niin, että abstrakti tiedontarve oli muuttunut tarkoin 

tiedontarpeen kohteen kuvaavaksi, kohdennetuksi tiedontarpeeksi. Kohdennettuihin 

tiedontarpeisiin kuuluivat muun muassa tietyn toimialan pöytäkirjojen säilytysaikaa 

käsittelevä tiedontarve sekä tietyn asiakirjan julkisuuden selvittämiseen tähtäävä 

tiedontarve. 

Asiakirja-ammattilaisista viisi seitsemästä oli sitä mieltä, että heidän tiedonhankintansa 

liittyi enemmän yksittäisiin tiedontarpeisiin kuin laajempaan selvitystyöhön. Asiakirja-

ammattilaiset lähestyivät tiedonhankintaansa kohdennettujen tiedontarpeiden 

välityksellä, sillä he pitivät tiedonhankintaa asiakaspalvelun edellytyksenä. Asiakirja-

ammattilaisille tiedonhankinta ja tiedonhankinnan avulla löydetty tieto merkitsikin sitä, 

että he pystyvät toisaalta valmistautumaan asiakaspalvelutilanteisiin esimerkiksi 

asiakirjojen kuvailutietoja valmiiksi tekemällä, ja toisaalta he tiesivät, että valmiit 

kuvailutiedot edistävät asiakaspalvelutilanteiden onnistumista. Näin yksittäiset 

tiedontarpeet olivat asiakirja-ammattilaisille tyypillisempiä kuin laajemmat selvitystyöt, 

koska asiakaspalvelutilanteisiin valmistautumisesta ja asiakaspalvelutilanteista ei 

muodostu helposti hallittavissa olevaa kokonaisuutta, vaan asiakaspalvelun voidaan 

ajatella koostuvan monista yksittäisistä tehtävistä. 

Asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaan heijastui kuitenkin epävarmuutta. 

Tiedonhankinnan taustalla vaikuttava epävarmuus selittikin muun muassa asiakirja-

ammattilaisten tiedonlähteiden ja kanavien valintaa. Epävarmuuden vaikutuksia 

tiedonhankintaan on havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Choo 2002), 

mutta tutkimus toi esiin epävarmuuden kokonaisvaltaisuuden: asiakirja-ammattilaisilla 

epävarmuus liittyi niin tiedon olemassaoloon kuin myös tehtyjen ratkaisujen 

kestävyyteen pidemmällä aikavälillä. Asiakirja-ammattilaiset eivät voineet olla aina 

varmoja siitä, onko heidän etsimänsä tieto edes mahdollista löytää, sillä kukaan ei ehkä 

ollut aikaisemmin tallentanut asiaa mihinkään. Lisäksi epävarmuus-ilmiö ulottui monella 

tavoin myös tiedonlähteiden vähyyteen, koska toisinaan asiakirja-ammattilaisten piti 

valita tiedonlähteet ainoastaan sen perusteella, ettei vaihtoehtoisia tiedonlähteitä ollut 
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olemassakaan. Lisäksi esimerkiksi asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen liittyvät 

kysymykset olivat niin uusia arkistoalalla, ettei kenelläkään ollut vielä pitkän aikavälin 

kokemuksia asiasta. 

Tutkimuksessa esiteltiin asiakirja-ammattilaisten tiedonhankinnan malli, johon 

tiivistettiin asiakirja-ammattilaisten tiedontarpeiden synty, tiedonhankinnan vaiheet sekä 

vaiheisiin liittyvät mahdolliset ongelmakohdat. Kohdennettujen ja avointen 

tiedontarpeiden havaitseminen johti asiakirja-ammattilaisilla usein tiedonlähteiden ja 

kanavien valintaan. Tiedonlähteiden ja kanavien valintaperusteet noudattivat 

aikaisempien tutkimusten tuloksia (ks. esim. Leckie et al. 1996, 187), sillä ensisijaisesti 

asiakirja-ammattilaiset valitsivat tiedonlähteen sen mukaan, että he tiesivät tiedonlähteen 

entuudestaan, ja he arvelivat, että etsitty tieto löytyisi juuri ko. tiedonlähteestä. 

Tiedonlähteiden valintaan ja asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa ylipäänsä vaikutti 

myös ennakkokäsitys. Esimerkiksi ennakkokäsityksensä avulla asiakirja-ammattilaiset 

kykenivät valitsemaan relevantteja tiedonlähteitä ja hakemaan tarvitsemansa asiakirjat 

oikeista arkistotiloista vain muistiinsa luottaen. Lisäksi ennakkokäsityksen ansiosta 

asiakirja-ammattilaiset kohtasivat vähemmän tiedonhankintaan liittyviä ongelmia, sillä 

ennakkokäsityksen vuoksi asiakirja-ammattilaiset kykenivät toimimaan myös sellaisissa 

tilanteissa, joissa he olisivat tavallisesti tarvinneet tiedonhankintaa. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, kuinka tärkeää tiedonhankinnan tukeminen ja tiedon 

löytymisen edistäminen on asiakirja-ammattilaisten ja heidän kohtaamiensa ongelmien 

näkökulmasta. Asiakirja-ammattilaiset olivat tietoisia siitä, että ongelmiin reagointi ei 

aina riittäisi ratkaisemaan ongelmia, joten asiakirja-ammattilaiset yrittivät aktiivisesti 

tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia, ja ennaltaehkäistä näin ongelmien syntymistä. 

Erilaiset ratkaisukeinot, kuten yhteiset keskustelut auttoivat asiakirja-ammattilaisia 

valmistautumaan sellaisiin ongelmiin, joita kaikki heistä eivät olleet vielä kohdanneet. 

Tiedon keskittäminen yhteisesti sovittuun tallennuspaikkaan varmisti puolestaan sen, että 

ongelman seuraavalla esiintymiskerralla asiakirja-ammattilaiset löytäisivät helposti 

ongelman ratkaisukeinon ja esimerkiksi asiaan jo tarkemmin perehtyneen henkilön 

yhteystiedot. Lisäksi tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyjä luetteloita pyrittiin tallentamaan 

ARHA-arkistonhallintajärjestelmään, jotta tiedonetsijä tavoittaisi etsimänsä tiedon ilman, 

että hänen pitäisi olla tietoinen luetteloiden alkuperäisestä tallennuspaikasta. Toiset, 

varsinkin lakanneisiin arkistonmuodostajiin liittyvät, ongelmat olivat kuitenkin sellaisia, 

ettei niiden esiintymiseen voinut arkistoalalla noudatettavan proveniessiperiaatteen 
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vuoksi kovinkaan paljoa vaikuttaa. Tuolloin asiakirja-ammattilaisten piti vain oppia 

tulemaan toimeen tällaisten ongelmien kanssa, jotka eivät pysty tukemaan asiakirjojen 

löytymistä. Toisinaan tiedonhankinnan ongelmat muuttuivat kuitenkin tiedonhankintaa 

edistäviksi piirteiksi. Esimerkiksi alalla tyypillisenä pidetty yleistasoinen tieto oli 

toisaalta ongelma, mutta toisaalta tällainen tieto varmistaisi sen, että hankittua tietoa 

voitaisiin hyödyntää moniin eri tehtäviin. 

Tutkimustulosten perusteella asiakirja-ammattilaisten tiedonhankintaa voidaan pitää 

melko poikkeuksellisena muiden ammattialojen edustajiin verrattuna. Asiakirja-

ammattilaisten tiedonhankinta nimittäin liittyi pääasiassa asiakirjojen kuvailuun ja 

luettelointiin, mikä ei ole muille ammattiryhmille kuin arkistoalalla toimiville tyypillistä. 

Lisäksi asiakaspalvelutilanteet ovat hyvin keskeisessä asemassa asiakirja-ammattilaisten 

työssä, koska asiakkaita ei voi suoraan päästää arkistotiloihin etsimään tarvitsemiaan 

asiakirjoja, vaan asiakirjojen erityispiirteiden varmistamisen vuoksi asiakirjat voi 

tavoittaa vain asiakirja-ammattilaisten avustuksella. Asiakirja-ammattilaiset tuntuivat 

kuitenkin suhtautuvan muun muassa tiedonhankintaan liittyvään epävarmuuteen 

esimerkillisesti: epävarmuus ja muut tiedonhankinnassa usein läsnä olevat tekijät 

tiedostettiin, ja asiakirja-ammattilaiset yrittivät tehdä parhaansa siinä, ettei 

tiedonlähteiden löytymisen epävarmuus johtaisi tiedon ja asiakirjojen löytämättömyyteen 

tai puutteellisen tai virheellisen tiedon varassa toimimiseen. Asiakirja-ammattilaisten 

tehtävä ei ole kuitenkaan helppo, sillä menneisyyden ja tulevaisuuden rajapinnassa 

toimiessaan asiakirja-ammattilaisten asema on moniulotteinen. Toisaalta asiakirja-

ammattilaiset yrittävät varmistaa menneitä tapahtumia dokumentoivien asiakirjojen 

käytettävyyden sekä saatavuuden ja toisaalta he vaikuttavat myös siihen, miten tällä 

hetkellä syntyviä asiakirjoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. 
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Liite 1: Haastattelurunko 

Haastattelurungon tarkoituksena on osoittaa, minkälaisia kysymyksiä Espoon 
kaupunginarkiston arkistoammattilaisille esitettiin haastattelun aikana. Suluissa olevat 
ilmaisut tai esimerkit toimivat kysymyksien täsmennyksinä, joita hyödynnettiin, mikäli 
haastateltavat halusivat kysymykseen liittyvän tarkennuksen tai esimerkin siitä, mitä 
kysymyksellä tarkoitettiin. 
Ennen teemahaastattelun aloittamista: 

- Kerrotaan haastattelun tarkoituksesta ja haastattelun rakenteesta 
- Määritellään lyhyesti ammatillinen tiedonhankinta ja täsmennetään vielä, ettei 

kyse ole varsinaisesti asiakaspalvelutilanteisiin yhdistyvästä tiedonhankinnasta 
- Pyydetään lupa sanelukoneen käyttämiseen 
- Korostetaan, että kaikkia haastattelussa esiin tulleita tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti 

TAUSTAKYSYMYKSET 

1. Virka- tai ammattinimikkeesi? 
2. Oletko esimiesasemassa (eli oletko yhden tai useamman henkilön esimies)? 
3. Ikä eli mihin seuraavista ikäryhmistä kuulut? 

Alle 20 vuotta __ 
21–30 vuotta __ 
31–40 vuotta __ 
41–50 vuotta __ 
51–60 vuotta __ 
yli 60 vuotta __ 

4. Sukupuoli? 

nainen __ 
mies __ 

5. Millainen koulutus sinulla on? (tutkintonimike, pääaine tms.)  
6. Varsinaisesti arkistoalaan liittyvä koulutus? 
7. Kauanko olet työskennellyt Espoon kaupunginarkistossa? (kuukausina, vuosina yms.) 

a) yhteensä? 
b) nykyisissä työtehtävissä? 

8. Mitä tehtäviä ja velvollisuuksia työhösi sisältyy? (esim. eri rooleihin, kuten 
esimiesasemaan liittyvät tehtävät) 

a) ylipäänsä? 
b) tällä hetkellä? (esim. projektit tai ajankohtaiset muutokset, joissa mukana) 

9. Kuvailisitko tyypillistä työpäivääsi? Mitä siihen sisältyy? 
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10. Tiedontarpeet 

- Minkälaista tietoa tarvitset työssäsi tai eri työtehtävissäsi? (faktatiedonlähteitä? 
esimerkkejä?) 

- Mihin tarkoitukseen tarvitset tietoa (esim. päätöksenteon tueksi? millaisia 
päätöksiä?) 

- Liittyvätkö tiedontarpeesi usein yksittäisiin ongelmiin vai onko kyse laajemmasta 
selvitystyöstä (tiedontarpeet helposti tunnistettavissa?) 

- Milloin/missä tilanteissa nämä tiedontarpeet tulevat esiin (entä ennakoitavuus? 
tunnistettavuus?) 

11. Tiedonhankinta 

-  Onko tiedonhankintasi itsenäisesti tehtävää selvittelyä vai kerrotko ongelmastasi 
myös muille kollegoillesi? (ratkaisetteko ongelmia kenties yhdessä?) 

- Missä vaiheessa tämä tiedonjakaminen tyypillisesti tapahtuu? (esim. heti 
ongelman kohdatessasi vai vasta, kun olet saanut ongelman ratkaistua eli 
tulokset saatuasi) 

- Kuinka paljon tiedonhankintaa tyypillinen työviikkosi sisältää (tunteina? 
minuutteina?) 

- Entä selvitätkö työhön liittyvät ongelmat heti (tiedonhankinta luonteva 
osa työntekemistä) vai keräätkö tiedontarpeesi esimerkiksi lapulle, josta 
sitten sopivalla hetkellä käynnistät varsinaisen tiedonhankinnan 
(tiedonhankinta keskittynyttä) 

- Minkälaisia ongelmia olet kohdannut työhön liittyvää tietoa hankkiessasi? (esim. 
tiedonlähteiden tavoitettavuus, hakusanojen valitseminen) 

- Mistä nämä ongelmat mielestäsi johtuvat? 
- Onko ongelmat usein helposti ratkaistavissa (Miten? / kenen tai minkä 

avulla? ) 
- Vaikuttavatko ongelmat merkittävästi tiedonhankintaan ja 

tiedonhankinnan onnistumiseen? (onko tiedonhankinta välttämätöntä vai 
ei?) 

- Millä tavalla ja minkälaisia seurauksia puutteellisen tai 
virheellisen tiedon varassa toimimisesta on ollut/voisi olla? 
(sinulle itsellesi tai ylipäänsä esim. asiakirjojen käyttämisen 
kannalta) 

-  Mitkä tekijät edistäisivät tiedonhankintaan liittyvien ongelmiesi 
ratkaisemista? (esim. minkälaista tukea tarvitsisit esim. 
tiedonlähteiden käyttämiseen?) 

12. Tiedonhankinnan kanavat ja tiedonlähteet 

- Minkälaisia tiedonlähteitä yleensä käytät etsiessäsi työssä tarvitsemaasi tietoa? 
- Millä perusteella valitset käyttämäsi tiedonlähteet? 

- Käytätkö työssäsi seuraavia tiedonlähteitä? 

• Painetut tiedonlähteet 
- ammattikirjallisuus & arkistoalaa käsittelevät julkaisut (esim. 
Faili) 
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- tulostetut arkistoluettelot 

• Elektroniset tiedonlähteet 
- arkistolaki ja muu lainsäädäntö (esim. Finlex) 
- ARHA-arkistonhallintajärjestelmä 
- internetin hakukoneet (esim. Google) 
- intranet 

• Henkilötiedonlähteet 
- kollegat (asiakirjahallinnon puolelta) 
- kirjaamon henkilöstö 
- arkistonmuodostaja (eli asiakirjat laatinut tai vastaanottanut 
organisaatio tai henkilö) 
- Espoon kaupungin muu henkilöstö 
- muut arkistoalan ammattilaiset (esim. Arkistolaitos) 

- Mitä tiedonlähteitä käytät useimmiten? 
- Mitä tiedonlähteitä käytät vähiten? 

- Mitä yllättäviä tiedonlähteitä käytät työssäsi? (useinhan tiedonhankinnassa 
voidaan hyödyntää sellaisia tiedonlähteitä, mitä ei heti tulisi edes ajatelleeksi 
tiedonlähteenä) 

13. Tiedonkäyttö 

- Onko löytämäsi tieto usein suoraan sovellettavissa ajankohtaiseen ongelmaasi? 
(eli vastaako tiedontarpeita vai onko esim. liian yleisellä tasolla) 

- Pystytkö hyödyntämään hankkimaasi tietoa yleensä myös myöhemmin, jopa 
toisenlaisissa työtehtävissäsi? 

- Aiheuttaako tiedon löytäminen yleensä uudenlaisia tiedontarpeita? (eli jouduitko 
aloittamaan tiedonhankinnan uudelleen esimerkiksi selvittääksesi sinulle oudon 
termin tai kiinnostuitko hankkimaan lisätietoa asiasta) 

HAVAINNOINTITILANTEESEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

- Vastasivatko havainnoinnin aikana tekemäsi työtehtävät tyypillistä työpäivääsi? 

MUUT ASIAT 

- Haluaisitko vielä palata johonkin jo esitettyyn kysymykseen? 
- Entä, haluaisitko kertoa jostakin muusta ammatilliseen tiedonhankintaan 

liittyvistä ajatuksistasi tai antaa palautetta tästä haastattelusta? 

Kiitos haastatteluun osallistumisesta! 


