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Tiedonhakututkimus selvittää kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon tallentamiseen, hakuun
ja järjestämiseen siten, että tehtävän suorituksessa tarvitut tiedot ja dokumentit ovat
mahdollisimman helposti saatavilla. Perinteisesti tiedonhaun tutkimus on ollut niin sa-
notun laboratorioparadigman mukaista eli keskittynyt tietojärjestelmien toimintaan.
Tehtäväperusteisella tiedonhaulla tarkoitetaan sitä, että käsillä olevan tehtävän vaati-
muksia pidetään keskeisinä tiedonhakuun vaikuttavina tekijöinä. Tehtävän ominaisuuk-
sista erityisesti monimutkaisuuden on todettu vaikuttavan tiedonhakuun ja -hankintaan.

Tätä tutkielmaa varten varjostettiin seitsemän Tampereen kaupungin hallinnossa työs-
kentelevän henkilön työtehtäviä helmi-toukokuussa 2011. Varjostusmuistiinpanojen
tukena toimivat äänitallenteet, valokuvat ja tehtäväkohtaiset alku- ja loppulomakkeet.
Aineiston avulla vastattiin kysymykseen, miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa tie-
donhakuun ja tietoresurssien käyttöön. Tehtävän monimutkaisuus määriteltiin tehtävän
suorittajan oman arvion sekä hänen tehtävään liittyvien ennakkotietojensa perusteella.
Aineiston analyysi tapahtui sekä laadullisella että määrällisellä tasolla siten, että vaiheit-
tain muistiinpanoja täydennettiin muulla aineistolla ja jalostettiin abstraktimpaan muo-
toon. Kustakin tehtävästä tarkasteltiin monimutkaisuuden suhdetta tietoresurssien käyt-
töön, tiedonhakuun ja ongelmatilanteisiin.

Tutkimuksessa ilmeni, että tehtävän monimutkaisuudella on keskeinen, joskaan ei yksi-
selitteinen vaikutus tehtävän suoritukseen. Selkeimmät erot ovat yksinkertaisten ja mo-
nimutkaisten tehtävien välillä; keskiverrot tehtävät voivat tuoda selkeään tilastolliseen
trendiin yllättävän kuopan tai nousun tarkastelutavan mukaan. Lisäksi tehtävän suoritta-
jan kokemus monimutkaisuudesta on selvemmin yhteydessä tehtävän suoritustapoihin
kuin ennakkotietojen määrä. Mitä monimutkaisemmaksi tehtävä koetaan, sitä enemmän
siinä tehdään tiedonhakuja, ja sitä enemmän ne keskittyvät verkkolähteisiin organisaati-
on tarjoamien järjestelmien sijaan. Oman tietokoneen paikallisten resurssien ja organi-
saation tarjoamien järjestelmien suhteellinen käyttö vähenee, kun tehtävät monimutkais-
tuvat. Vastaavasti viestinnän ja verkkoresurssien käyttö lisääntyy. Tietoresurssien ko-
konaismäärä on monimutkaisissa ja keskiverroissa tehtävissä hieman suurempi kuin
yksinkertaisissa tehtävissä, ja kutakin resurssia käytetään myös keskimäärin kauemmin.

Tutkimus osoitti, aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tapaan, tehtävän kontekstin ja
erityisesti tehtävän monimutkaisuuden vaikutuksen tiedonhakuun ja -hankintaan. Se toi
myös tähän käsitykseen uusia vivahteita vertaamalla monimutkaisuuden kokemusta
ennakkotietojen määrään. Tutkittavien määrä oli kuitenkin pieni, joten jatkotutkimusta
tarvitaan tulosten varmistamiseksi ja yleistettävyyden testaamiseksi.

Avainsanat: hallinto, monimutkaisuus, tehtävä, tiedonhaku, tiedonhankinta
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1 JOHDANTO

1.1 Tiedonhaun tutkimus

Tiedonhaun tutkimuksen perimmäisenä lähtökohtana on kehittää sellaisia tiedon tallen-

nus- ja hakujärjestelmiä, jotka tukevat ihmisten tiedontarpeiden tyydyttämistä mahdolli-

simman hyvin. Käsillä oleva tutkimus on osa tätä perinnettä. Tiedonhaku ei tapahdu

maailmasta tai muista hakijan elämään liittyvistä asioista irrallaan, minkä osoittaminen

on osaltaan myös tämän tutkimuksen tarkoituksena. Tiedonhaun tutkimuksessa on tär-

keää katsoa perinteisten laboratorio-olosuhteiden ulkopuolelle ja tutkia sitä, miten tietoa

haetaan ja miten tiedonhaulla voidaan tukea esimerkiksi työtehtävien suorittamista. Tie-

donhakua osana informaatiokäyttäytymistä havainnollistaa kuva 1.

Kuva 1. Tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimusalueiden sisäkkäinen malli (Wilson

1999, 263; tässä Haasio & Savolainen 2004, 37).

Wilsonin mukaan informaatiokäyttäytyminen (information behaviour) on tutkimusalan

yleinen kehys, jonka alla tiedonhankinta tapahtuu (Wilson 1999, 263.) Informaatiokäyt-

täytymisellä Wilson tarkoittaa kaikkea tiedon saamiseen liittyvää toimintaa: informaa-

tiokäyttäytymistä ovat niin ihmisten väliset keskustelut kuin sattumanvarainen tiedon

vastaanottaminen televisiosta. Siten käsite eroaa aina tavoitteellisesta tiedonhankinnasta
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(information seeking behaviour). (Wilson 2000, 49.) Tiedonhankinnan alaan kuuluvat

tietolähteiden paikallistaminen ja tavoittaminen. Tiedonhankinnasta tiedonhaku (infor-

mation searching behaviour) on se osa, joka käsittää käyttäjän vuorovaikutuksen tieto-

konepohjaisen tietojärjestelmän kanssa. (Wilson 1999, 263.) Kuitenkin informaatioym-

päristömme muutokset ovat johtaneet siihen, että yhä suurempi osa tiedonhankinnasta

tapahtuu tietojärjestelmien välityksellä (Järvelin & Ingwersen 20041). Käsillä olevan

tutkimuksen tiedonhaku–termiä voivat vastata englanninkielisessä tutkimuskirjallisuu-

dessa sekä termit information search, information retrieval että information access (ks.

myös luku 2.1.1).

1.2 Tiedonhaku tehtävän kannalta

Ihmiset suorittavat elämässään monenlaisia tehtäviä niin vapaa-ajalla kuin työssäkin.

Jotkut näistä tehtävistä sisältävät tiedonhankintaa ja tiedonhakua (esimerkiksi aikatau-

lun tarkistaminen, esseen kirjoittaminen, lakipykälän valmistelu). Tiedonhaku on siis

aina osa jotakin laajempaa kontekstia. Tämän kontekstin eli tehtävän ja sen ominaisuuk-

sien tunteminen auttaa ymmärtämään ihmisten tiedonhankintaa ja tiedonhakua ja ennen

kaikkea se mahdollistaa tarkoitustaan paremmin palvelevien tietojärjestelmien kehittä-

misen. Myös tutkimuksessa on tiedostettava tiedonhaun merkitys osana sen laajempaa

kontekstia, tehtävää (Byström 1999, 128). Tehtävän ominaisuuksista erityisesti moni-

mutkaisuudella on osoitettu olevan huomattava vaikutus tiedonhankinnan käytäntöihin:

mitä monimutkaisempi tehtävä on, sitä monimutkaisempia ovat tiedontarpeet ja tiedon-

hankinta. Ihmisillä on myös taipumusta aliarvioida monimutkaisessa tehtävässä tarvitta-

vaa tiedonhankintaa ja vastaavasti yliarvioida sitä yksinkertaisten tehtävien kohdalla.

(Byström 1999, 108; 122–123).

Tehtävän etenemisen vaihe vaikuttaa tiedonhakuun (Vakkari 2001). Myös tehtävän mo-

nimutkaisuudella on jo todettu olevan vaikutuksensa tiedonhankinnan lisäksi tiedonha-

kuun (Kumpulainen & Järvelin 2010). Tosin tehtävän monimutkaisuus voidaan ymmär-

tää monin eri tavoin, esimerkiksi henkilökohtaisena haasteellisuuden kokemuksena,

1 Ks. artikkelin luku General analytical model…Artikkelissa ei sivunumerointia.
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henkilön kykyjen ja tehtävän vaatimuksien kohtaamattomuutena tai vaihtoehtoisina suo-

ritustapoina (Campbell 1988, 44). (Tehtävän monimutkaisuudesta ks. luku 3.1.1.)

1.3 Tutkielman tavoite ja rakenne

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa

tiedonhakuun ja tietoresurssien käyttöön. Kysymykseen vastataan monipuolisen varjos-

tusaineiston avulla, joka on kerätty Tampereen kaupungin hallinnossa. Tutkimuksen

keskeisimmät edeltäjät ovat Byströmin (1999) ja Kumpulaisen ja Järvelinin (2010) tut-

kimukset samantyyppisten lähtökohtien ja teoriataustan vuoksi sekä osittain yhteneväis-

ten aineistonkeruumenetelmien ja tuoreuden vuoksi Serola (2009). Myös Byströmin

(1999) kohdeorganisaatio oli Tampereen kaupunki, ja Kumpulaisen ja Järvelinin (2010)

aineistonkeruumenetelmät olivat lähes yhtenevät tämän tutkielman kanssa. Byströmin

(1999) tutkimuksen aikana Tampereen kaupungilla ei vielä ollut käytössä sähköisiä tie-

tojärjestelmiä, joten vertailu nykypäivän tilanteeseen ja uusilla menetelmillä tehtyyn

tutkimukseen tullee olemaan hedelmällistä. Kumpulainen ja Järvelin (2010) selvittivät

molekyylilääketieteen tutkijoiden tehtäväperusteista tiedonhakua, Serola (2009) puoles-

taan kaupunkisuunnittelijoiden työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tiedonhankintaa.

Käsillä oleva tutkimus mahdollistaa siten ilmiön vertailun myös eri ammattikuntien kes-

ken.

Tutkimuksen aihetta lähestytään tutkielmassa tiedonhakututkimuksen näkökulmasta.

Tähän näkökulmaan otetaan aineksia tiedonhankintatutkimuksesta ja lopulta tiedonhaku

esitellään tapahtuvaksi tehtävän kontekstissa. Kyseeseen tulevat tehtävät ovat siis tieto-

painotteisia. Tehtäväkontekstin esittely toimii johdatuksena empiiriseen osaan, jossa

tarkasteltava yksikkö on tiedonhakua, tiedonhankintaa ja muuta tietoresurssien käyttöä

sisältävä tehtävä.

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Luvuissa 2 ja 3 tarkastellaan tehtäväperustei-

sen tiedonhaun ja tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä muuttujia aiemman tutkimus-

kirjallisuuden pohjalta. Luvussa 2 käydään läpi tutkimuksen kannalta keskeisimmät

tutkimusalueet, jotka ovat tiedonhaku ja tiedonhankinta. Luvussa 2.3 käsitellään vielä

näiden alojen välistä suhdetta. Luku 3 esittelee tehtävän käsitteen. Aluksi luvussa käy-

dään läpi eri tutkimuksissa todettuja tehtävän ominaisuuksia, joista keskeisin on moni-

mutkaisuus. Tämän jälkeen esitellään tehtävän suorittamisen prosessi. Luvun lopussa
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tehtävä nostetaan tiedonhaun ja tiedonhankinnan kontekstiksi, mikä on tutkielman em-

piirisen osuuden lähtökohta. Luku 4 sisältää tutkimusongelman, kohdeorganisaation ja

tutkimusmenetelmien esittelyt. Luku 5 sisältää tulosten analyysin. Analyysia syvenne-

tään keskusteluluvussa 6, jossa tuloksia myös verrataan aiempaan tutkimukseen.
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2 TIEDONHAKU JA TIEDONHANKINTA

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeisin viitekehys, joka on tiedonhankinta- ja

tiedonhakututkimus. Niistä käsitellään keskeisimmät käsitteet, tiedonhankinta- ja haku-

prosessin eteneminen ja hieman tarkastellaan myös käytännön tutkimuksen tekemistä.

Luvun lopussa käsitellään alojen välistä suhdetta.

2.1 Tiedonhaku

Alaluku 2.1.1 käsittelee tiedonhaun käsitettä, jolle englanninkielisessä kirjallisuudessa

on useita vastineita. Luvussa 2.1.2 esitellään joitakin tyypillisimpiä aiemmassa tiedon-

hakututkimuksessa käytettyjä lähestymistapoja. Luvussa perustellaan, miksi tässä tut-

kimuksessa ei ole pitäydytty perinteisessä tiedonhaun laboratoriomallissa. Sitä seuraa-

vassa alaluvussa esitellään tiedonhaun prosessi, ja viimeinen alaluku käsittelee rele-

vanssin käsitteelle asetettuja erilaisia määritelmiä.

2.1.1 Tiedonhaun käsitteestä

Tässä tutkimuksessa tiedonhaulla tarkoitetaan sähköisten tietojärjestelmien avulla ta-

pahtuvaa tiedonhankintaa (vrt. Kumpulainen & Järvelin 2010). Tiedonhaun tutkimuskir-

jallisuus on suurelta osin englanninkielistä, eikä suomen käsite tiedonhaku aina riitä

kertomaan, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan. Information retrieval on termi, jolla voi-

daan viitata hyvin kapeaan käsitykseen tiedon noutamisesta tietojärjestelmästä (Croft,

Metzler & Strohman 2010, 1; Manning, Raghavan & Schütze 2008, 1). Tutkijoiden

mielenkiinnon kohteena on kehittää mahdollisimman hyviä tiedonhaku- ja -

tallennusjärjestelmiä sekä täsmäytysmenetelmiä, jotka löytävät kaikki hakijalle hyödyl-

liset dokumentit ja ainoastaan ne (ks. esim. Voorhees & Harman 2005). Kumpulainen ja

Järvelin (2010) tutkivat lääketieteen tutkijoiden tiedonhakua käsitteiden information

interaction ja information access alla. He eivät juuri määrittele näitä käsitteitä. Tutki-

mus keskittyy seuraamaan tietokoneella käytettävien tietoresurssien käyttöä, mutta siinä

otetaan huomioon myös esimerkiksi paperilta tapahtuva tiedonhankinta. Näin ollen vai-

kuttaa siltä, että kyseessä on laajennos information retrieval -termiin: tutkimuksen koh-

teena ei niinkään ole yksittäisten hakupyyntöjen esittäminen vaan erilaisten tietokanto-

jen ja välineiden yhteiskäyttö tarvittavan tiedon saavuttamiseksi ja tehtävän suorittami-

seksi. (Kumpulainen & Järvelin 2010.)
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Vakkari on kirjoittanut laajan katsausartikkelin tehtäväperusteisesta tiedonhausta, jota

hän kutsuu nimellä task-based information searching. Searching-termillä Vakkari ei

viittaa pelkkään tiedonhakuun sähköisistä järjestelmistä, mutta se on kuitenkin artikke-

lin painopisteenä. Searching-prosessi käsittää tiedontarpeen, kyselyn muotoilun, haku-

taktiikat ja haun tukivälineet sekä löydetyn tiedon arvioinnin. (Vakkari 2003, 413–414.)

Käsite tuntuu siis olevan pelkkää ’information retrievalia’ laajempi ja toimivan siltana

tiedonhankinnan ja perinteisen tiedonhakukäsityksen välillä. Koska tiedontarpeen katso-

taan olevan olennainen osa tiedonhakua, ’information searching’ liittyy läheisesti Bel-

kinin (1980) ASK-malliin (anomalous states of knowledge), jota käsitellään tarkemmin

luvussa 2.1.3. Tosin jo Saltonin (1968) mukaan searching on päinvastoin osa informati-

on retrieval -käsitettä (tässä Croft, Metzler & Strohman 2010, 1).

2.1.2 Tiedonhaun tutkimussuuntauksia

Vanhin perinteisen, järjestelmäkeskeisen, tiedonhaun lähestymistapa on niin kutsuttu

laboratoriomalli eli testikokoelmaan perustuva tutkimusasetelma. Nimitys tulee siitä,

että tiedonhaku pyritään määrittelemään luonnontieteellisten ideaalien mukaisesti ja sitä

tutkitaan tarkkaan kontrolloiduissa olosuhteissa. Tiedonhaun laboratoriotesteissä haku-

aiheet ovat ennalta määriteltyjä. Hakutehtävien kuvauksista koostetaan kyselyt tutki-

muksessa käytettävien sääntöjen mukaisesti. Kysely voi esimerkiksi olla sinällään ha-

kuaiheen otsikko tai otsikko ilman verbejä. Muodostetut hakulausekkeet täsmäytetään

testitietokannan dokumentteihin. Kullekin hakuaiheelle on etukäteen määritelty saanti-

kanta eli relevanttien dokumenttien joukko tietokannassa. Täsmäytykseen käytetyn tie-

donhakujärjestelmän, -menetelmän tai menetelmässä käytettyjen painotusarvojen tulok-

sellisuutta voidaan arvioida erilaisten tunnuslukujen avulla (ks. luku 2.1.4) käyttäjän

osallistumatta tähän prosessiin. Tällaisessa asetelmassa on helppoa vaihdella yhden

muuttujan arvoja ja pitää muut vakioina. (Testikokoelmaan perustuvasta tiedonhakutut-

kimuksesta laajemmin ks. esim. Sanderson 2010.) Laboratoriotestien suora hyöty to-

sielämän tiedonhakijan kannalta on kuitenkin kyseenalaista, koska testit edellyttävät

merkittäviä yksinkertaistuksia. Esimerkiksi relevanssi on yleensä asetettava laskennalli-

sista syistä kaksiarvoiseksi, eli dokumentti on joko täysin relevantti tai ei ollenkaan.

Lisäksi relevanssilla tarkoitetaan usein aiheenmukaisuutta, jonka ei katsota riippuvan

mistään esimerkiksi ajankohtaan tai käyttäjään liittyvistä tekijöistä. (Ingwersen & Järve-

lin 2005, 1–9; Harman 2005; Keskustalo 2010, 9–12; Croft, Metzler & Strohman 2010,
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238–239, 303–307; relevanssin käsitteestä tarkemmin ks. luku 2.1.4 ja esim. Cosijn &

Ingwersen, 2000.)

Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksissa todellinen käyttäjä tuodaan laboratoriomal-

liin. Tyypillisesti käyttäjän tehtävä on valmiiden hakuaiheiden pohjalta muodostaa ha-

kulausekkeita tai arvioida hakutulokseen saatujen dokumenttien relevanssia (Ingwersen

& Järvelin 2005, 4, 251; Dumais & Belkin 2005; aiheesta laajemmin ks. myös Kelly

2009). Myös käyttäjän syitä hakutermien valintaan tai hänen tuntemuksiaan esimerkiksi

haun onnistumisesta voidaan kartoittaa haun yhteydessä lomakkeilla, kuten on tehnyt

esimerkiksi Huuskonen (2006, 34) tutkiessaan lääketieteen opiskelijoita tai haastatteluil-

la kuten Borlund (2000, 195) tutkiessaan niin ikään yliopisto-opiskelijoita. Vaikka oike-

an käyttäjän mukana olo tekee tiedonhausta realistisempaa, ei vuorovaikutteisen tiedon-

haun tutkimusasetelmissa oteta huomioon hakijan käsityksiä informaatioympäristöstään,

hänen aitoja tiedontarpeitaan tai oikeita tilanteita, joissa tiedontarpeita syntyy (Ingwer-

sen & Järvelin 2005, 251).

Tiedonhaun tutkimus ei rajoitu yksikieliseen tekstitiedonhakuun, vaan sen suuntauksia

ovat myös kieltenvälinen tiedonhaku ja musiikki-, kuva-, video- ja puhetiedonhaku.

Perinteisesti esimerkiksi musiikkia on voinut etsiä kuvailutietojen perusteella, mutta

musiikkitiedonhaussa pyritään myös mahdollisuuteen etsiä kappale vaikkapa viheltä-

mällä melodianpätkä hakulausekkeeksi. Samoin kuvatiedonhaussa pyritään mahdollis-

tamaan kuvien haku kuvilla, ei pelkästään kuviin liitettyjen tekstien perusteella. (Järve-

lin & Sormunen 2005, 134–141.)

Tiedonhakututkimuksen osa-alueisiin kuuluu muutakin kuin todellisten tai kuviteltujen

käyttäjien tiedonhakujen tutkiminen (niin kutsutut ad hoc -haut, lat. ”tätä varten”). Toi-

miva tiedonhaku vaatii toimivan indeksin. Dokumenttimassoja voi olla myös tärkeää

suodattaa (esimerkiksi sähköpostissa), reitittää eli välittää tai luokittaa automaattisesti.

Dokumenteista voidaan myös muodostaa automaattisesti tiivistelmiä tai vastata käyttä-

jän kysymyksiin niiden sisältämien tietojen avulla. Tällöin edellytetään aiheen tai ky-

symyksen kannalta oleellisten dokumentin osien automaattista tunnistamista. Tiedonha-

kuympäristöt voivat poiketa toisistaan paljonkin. Internetympäristössä tiedonhakujärjes-

telmän on hallittava valtavia tietomassoja, kun taas toisessa äärilaidassa on tarve hakea

tietoa ja dokumentteja esimerkiksi sähköpostista tai oman tietokoneen kovalevyltä. Vä-

limuotoja ovat haut tiettyyn aiheeseen keskittyneistä tietokannoista tai esimerkiksi yri-
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tyksen intranetistä. Vertaisverkkohauilla tarkoitetaan hakuja tietoverkoista, jotka raken-

tuvat samanhenkisten ihmisten kiinnostuksen kohteiden ympärille ilman kiinteää kes-

kuspalvelinta. (Järvelin & Kekäläinen 2002a2; Croft, Metzler & Strohman 2010, 3–4;

Manning, Raghavan & Schütze 2008, 2.)

2.1.3 Tiedonhaun prosessi

Tiedonhaun prosessi on lähtökohdiltaan samanlainen kuin tiedonhankinnan prosessi (ks.

luku 2.2.2), mutta korostuneessa roolissa ovat sähköiset tietojärjestelmät ja erilaiset ha-

kutaktiikat (vrt. Heikkinen ym. 2001, 25). Prosessien samankaltaisuus näkyy esimerkik-

si Belkinin (1980) ajattelussa: hänen mukaansa tiedonhaun lähtökohtana on puutteelli-

nen tietämyksen tila eli anomalous state of knowledge, lyhyemmin ASK. Tiedonhakija

on siis tietoinen jonkinlaisesta aukosta tietämyksessään. Aukko tulisi täyttää, mutta on-

gelmana on se, että hakulausekkeen muotoilua varten henkilön tulisi mahdollisimman

täydellisesti kyetä kuvaamaan se, mitä hän ei tiedä. Niinpä tiedonhakujärjestelmien

suunnittelussa tulisi ottaa huomioon se, että erilaisten tiedontarvetilojen eli ASKien ku-

vaaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaisten tietosisältöjen eli dokumenttien

kuvaaminen. Erityyppiset tiedontarpeet edellyttävät myös erilaisia tiedonhakustrategioi-

ta. (Belkin 1980.)

Tiedonhaun lähtökohtana voidaan pitää myös tehtävää, jonka osana tiedonhaku tapah-

tuu. Tehtävän piirteet vaikuttavat tiedonhakuun: esimerkiksi mitä monimutkaisempi

tehtävä on, sitä monimutkaisempi on myös tiedonhaun prosessi. On todettu, että moni-

mutkaisissa tehtävissä käytetään hyvin vaihtelevia välineitä, kanavia ja lähteitä ja teh-

dään useita kyselyitä toisin kuin yksinkertaisissa tehtävissä. (Kumpulainen & Järvelin

2010, 98–101.) Yliopisto-opiskelijoihin kohdistuneen tutkimuksen mukaan aihetunte-

muksen kasvaessa haut tulevat sisällöllisesti rikkaammiksi ja niissä käytetään useampia

termejä. Uudet termit ovat tyypillisesti rinnakkaisia termejä. Mitä suurempi aihetunte-

mus on, sitä enemmän hakija käyttää hakua laajentavia OR-operaattoreita kaventavien

AND-operaattorien sijaan. (Pennanen & Vakkari 2000, 6–9.)

Useissa tutkimuksissa on todettu, että niin kutsuttu laboratoriomalli on epärealistinen

kuvaamaan tosielämän tiedonhaun prosesseja. Todellisen elämän tiedonhaussa niin sa-

2 Verkkolähde ilman sivunumeroita; ks. lähteen luku 1.4 Tiedonhaun tutkimuksen osa-alueita.
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nottu tiedontarve ei ole selkeänä hakulausekkeena tiedonhakijan mielessä (vrt. ASK) ja

tiedonhakijan on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa saadakseen

tyydyttäviä tuloksia. Tyypillinen tiedonhakija hakee nopeasti hyvin lyhyillä kyselyillä

monikymmensanaisten laboratoriotiedonhakujen sijaan. Kyselyyn tehdään pieniä muu-

toksia, kuten yhden sanan poistoja, lisäyksiä tai korvauksia. Tiedonhakija saattaa tyytyä

tarkastelemaan hakutuloksen kymmentä ensimmäistä osumaa (vähimmän vaivan periaa-

te) ja hänelle saattaa riittää, että relevantteja dokumentteja löytyy yksi tai muutama.

Tiedonhaku on siis vahvemmin tarkkuus- kuin saantiorientoitunutta. Myöskään rele-

vanssilla ei ole todellisuudessa pysyvää, tilanteesta ja tehtävästä riippumatonta määri-

telmää (ks. luku 2.1.4). (Keskustalo & Järvelin 2010, 70–72; Keskustalo 2010, 11.)

Vakkari (2001) on kehittänyt empiiristen tulostensa pohjalta ja Kuhlthaun (1993) tie-

donhankinnan prosessimalliin (ks. luku 3.2) nojaten tehtäväperusteisen tiedonhaun teo-

rian. Siinä tiedonhaun prosessiin vaikuttavat keskeisesti tiedonhakijan tietämystaso ja

tiedonhankinnan prosessin vaihe, jotka puolestaan ovat yhteydessä tehtävän suorituksen

vaiheeseen. Haetun tiedon odotetaan edistävän tiedonhankinnan prosessia tietyllä taval-

la, ja nämä odotukset heijastuvat siihen, kuinka yksityiskohtaista tietoa halutaan saada.

Se vaikuttaa kanavan valintaan ja tietojärjestelmän ollessa kanavana operaattoreiden,

hakutaktiikoiden ja -termien valintaan. Koska teorian taustalla olevassa tutkimuksessa

(Pennanen & Vakkari 2000) tiedonhaut kohdistuivat viitetietokantoihin, Vakkari (2001)

erottaa viitteiden ja dokumenttien relevanssin arvioinnin omiksi vaiheikseen. Löydettyjä

viitteitä voidaan tarkastella relevanssin asteen, saannin ja tarkkuuden ja relevanssikritee-

rien suhteen. Viitteiden pohjalta löydettyjä ja hyödynnettyjä dokumentteja arvioidaan

relevanssin asteen ja tehtävän edistämisen suhteen. Dokumenteista löydettyjen tietosi-

sältöjen hyödyntäminen vaikuttaa hakijan tietämystasoon, mikä edelleen vaikuttaa tie-

donhaun prosessin etenemiseen. (Vakkari 2001, 58.)

Samantyyppinen jäsennys on esitetty web-tiedonhaun prosessista, joka nykyajan kon-

tekstissa on keskeinen osa arkipäiväistä tiedonhakua (Järvelin & Ingwersen 20043;

Croft, Metzler & Strohman 2010, 3). Mallin lähtökohtana on työtehtävä (work task),

josta tiedonhaku kumpuaa. Tiedonhankinta on vain osa työtehtävää. Hakutehtävät

(search task) voivat sisältää sekä tiedonhankintaa että -hakua. Sekä työ- että hakutehtä-

3 Ks. artikkelin luku Nine broad dimensions. Artikkelissa ei sivunumerointia.
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viin vaikuttaa niiden organisaatioympäristö ja niiden suoritukseen hakijan (searcher)

ominaisuudet. Varsinainen haun prosessi (search process) jakaantuu kahteen osaan:

Haku alkaa aina siirtymällä (search transition) jolla tarkoitetaan lähteiden valitsemista ja

siirtymistä niiden välillä. Hakutilanteessa (search situation) lähteen sisältöön tutustutaan

halutun tiedon löytämiseksi. Kaikki tiedonhaun prosessin osatekijät sisältävät useita

niitä määrittäviä ominaisuuksia keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi. Näitä ominai-

suuksia ovat esimerkiksi tehtävän suorittaja, hänen tietämyksensä, tehtävän suorittami-

sen tavoitteet ja kussakin prosessin vaiheessa suoritetut toiminnot. (Pharo & Järvelin

2004, 640–645.)

2.1.4 Relevanssi

Tiedonhaun tuloksellisuuden keskeiset arviointikriteerit perustuvat usein erilaisille rele-

vanttien dokumenttien lukumäärästä johdetuille mittareille. Relevanssille ei kuitenkaan

ole tiedonhakututkimuksen historian aikana löydetty yhtä, kaikissa tilanteissa tyydyttä-

vää määritelmää. Relevanssia on Cosijnin ja Ingwersenin (2000) mukaan viittä eri tyyp-

piä. Relevanssityypit ilmentävät eri tavoin relevanssin perusominaisuuksia. Algoritmi-

nen relevanssi tarkoittaa haun ja haetun informaatio-objektin vastaavuutta. Käytännössä

tämä tarkoittaa sitä, että mikäli täsmäytysalgoritmi löytää tietyn dokumentin tuloslis-

taan, on tämä dokumentti algoritmisesti relevantti. Kaikki muut relevanssityypit ovat

relevanssin arvioijan kontekstista riippuvaisia. Aiherelevanssi on tutkimuksissa useim-

min käytetty relevanssityyppi. Sillä viitataan tieto-objektien ja kyselyssä esitetyn haku-

aiheen tai aihepiirin vastaavuuteen. Tällainen relevanssi riippuu siis dokumenttien sisäl-

löstä. Kognitiivisella relevanssilla viitataan siihen, kuinka hyvin tieto-objektit vastaavat

hakijan tietämystilaa tai tiedontarvetta. Relevanssi on erittäin subjektiivista eikä sen

arviointiin vaikuta pelkästään dokumentin sisältö vaan myös muut dokumentin piirteet,

esimerkiksi esitysmuoto. Tilannerelevanssissa keskeisin relevanssin tekijä on tilanne,

esimerkiksi työtehtävä, jota varten dokumentteja haetaan. Tilannerelevanssikin on hyvin

subjektiivista ja riippuu hakijan kyvystä hyödyntää dokumentteja tilanteen vaatimalla

tavalla. Sosio-kognitiivinen relevanssi on relevanssityypeistä moniulotteisin. Siinä do-

kumenttien hyödyllisyyteen ei vaikuta pelkästään tilanne vaan myös tilanteen tulkinta

kulloinkin vallitsevassa kulttuurikontekstissa. Näin ollen relevanttien informaatio-

objektien tulee sopia esimerkiksi organisaation strategioihin tai tieteellisiin käytäntöi-

hin, joita hakijan ympäristössä on. (Cosijn & Ingwersen 2000, 547.)
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Yleisimmät relevanssiin perustuvista mittareista ovat saanti ja tarkkuus. Saanti on se

osuus tietokannan kaikista relevanteista dokumenteista, joka haulla pystyttiin löytä-

mään. Tarkkuus on relevanttien dokumenttien osuus koko hakutuloksesta. (Croft, Metz-

ler & Strohman 2010, 4–6.)

Perinteisten saannin ja tarkkuuden rinnalle on kehitetty muita mittareita, joilla pyritään

ottamaan huomioon tosielämän tiedonhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi

RHL-mittarilla (ranked half-life) voidaan laskea, kuinka hyvin relevanteimmat doku-

mentit sijoittuvat hakutuloksen alkuun (Borlund 2000, 143–160; Borlund & Ingwersen

1998.) Kertyvään hyötyyn (cumulated gain) perustuvat mittarit ottavat huomioon rele-

vantin dokumentin paikan tuloslistalla: mitä kauempana kärjestä dokumentti sijaitsee,

sitä epätodennäköisemmin se tulee luetuksi ja sitä epätodennäköisemmin se on käytän-

nössä hyödyllinen hakijalle. (Järvelin & Kekäläinen 2002b, 3–6).

2.2 Tiedonhankinta

Tässä luvussa käydään läpi tiedonhankintatutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja muu-

tamia tiedonhankinnan teorioita. Luku 2.2.3 käsittelee tiedonhankintatutkimuksen ai-

neistonkeruumenetelmiä ja toimii osaltaan johdatuksena niille valinnoille, joita tämän

tutkimuksen aineistonkeruun suhteen on tehty luvussa 4.3.

2.2.1 Tiedonhankinnan käsitteitä

Tiedonhankinta kuuluu informaatiotutkimuksen päätutkimusaiheisiin. Tiedonhankinta-

tutkimus selvittää, millaisia tietoja ihmiset elämässään tarvitsevat, mistä tiedontarpeet

syntyvät, miten ihmiset hankkivat tietoa eri lähteistä ja kanavista ja miten he lopulta

löytämäänsä tietoa käyttävät. (Haasio & Savolainen 2004, 9–11). Tiedonhankinnan tut-

kimus voidaan jakaa ammatilliseen ja arkielämän tiedonhankintaan. Ammatillinen tie-

donhankinta viriää työssä tai päätoimisen opiskelun yhteydessä, ja siihen vaikuttavat

työtehtävät. Arkielämän tiedonhankinta keskittyy kaikkeen muuhun tiedonhankintaan.

Sen kohderyhmät voivat olla sosio-demografisin perustein muodostettuja (esimerkiksi

nuorten tiedonhankinta), harrastuksiin liittyviä (postimerkkien keräilijät) tai rooleja (ku-

luttaja). (Emt., 69–70; 106–107.)

Suuri osa perinteisistä tiedonhankinnan tutkimuksista on niin sanottuja lähde-kanava-

tutkimuksia. Lähteet ovat niitä tietosisällön kantajia, joko fyysisiä tai sähköisiä doku-
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mentteja tai ihmisiä, joista haluttu tietosisältö löytyy. Kanava on väline, joka tarjoaa

pääsyn varsinaiselle tietolähteelle tai ohjaa sen luo, esimerkiksi kirjasto tai ihminen,

joka neuvoo eteenpäin tiedonhankinnassa. (Haasio & Savolainen 2004, 19–20.) Tässä

tutkielmassa käytetään termiä tietoresurssi kuvaamaan yhteisesti tiedonlähteitä, -

kanavia ja muita tiedon käsittelyyn liittyviä välineitä. Termi on tarpeen erityisesti tut-

kimuksen empiiristä aineistoa kuvattaessa: tosielämän tehtävien suorittamiseksi käyte-

tään myös välineitä, jotka eivät suoraan tarjoa tietoa tai pääsyä siihen. Näitä ovat esi-

merkiksi tiedon tuottamisen välineet, kuten tekstinkäsittelyohjelmat tai tietojärjestelmät,

joissa tietoa muokataan ja välitetään eteenpäin. Vastaavaan tapaan resurssi-termiä (re-

source) käyttävät Kumpulainen ja Järvelin (2010).

Tiedonhankintaa virittävät tiedontarpeet. Niitä voidaan kuvailla jonkinlaisena aukkona

tietämyksessä tai haluna tietää lisää jostain asiasta. (Haasio & Savolainen 2004, 21–27.)

Tiedonhankinnan syklissä päädytään lopulta tiedon käyttöön, millä viitataan lähinnä

lähteistä saadun tiedon relevanssin arviointiin. Tiedon hankkija liittää uutta tietoa enti-

seen tietämyspohjaansa, ja siten tiedon voidaan sanoa auttaneen esimerkiksi päätöksen

teossa tai ongelman ratkaisussa. (Emt., 31–33; tiedon käytön käsitteestä ja tutkimukses-

ta laajemmin ks. esim. Savolainen 1994.) Nykyisessä digitaalisessa ympäristössä tie-

donhankinta ja tiedon käyttö ovat ajallisesti paljon lähempänä toisiaan kuin aiemmin.

Tietoa voidaan käyttää heti sen löydyttyä internetistä sen sijaan, että kirjastosta olisi

kannettava kotiin tai työpaikalle kirjoja. (Blandford & Attfield 2010, 13).

2.2.2 Tiedonhankinnan prosessi

Tiedonhankinnan prosessi voidaan nähdä henkilön puutteellisten tietojen muodostaman

kuilun silloittamisena. Henkilö, tiedonhankkija, joutuu elämässään edetessään kysymys-

ten, epävarmuuden ja ahdistuksen muodostaman kuilun eteen. Hänen aiempi elämänhis-

toriansa tai kokemuksensa ei riitä tilanteen selvittämiseen. Henkilölle muodostuu tie-

dontarve, käsitys kuilusta. Tiedonhankinnan avulla silta saadaan rakennettua. Sen ylitet-

tyään henkilö joko jatkaa sujuvasti matkaansa tai hänen eteensä aukeaa uusia ylitettäviä

kuiluja. (Dervin 1983.)

Samaa asiaa ovat kuvanneet Leckie, Pettigrew ja Sylvain (1996) tiedonhankinnan ylei-

sessä mallissaan. Siinä työroolien katsotaan vaikuttavan tehtäviin, jotka puolestaan vai-

kuttavat tiedontarpeiden luonteeseen. Tiedonlähteet ja tietoisuus eri tiedonlähteistä vai-

kuttavat olennaisesti tiedonhankintaan. Tiedonhankinnan tuloksena voi olla palaute sii-
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tä, ettei tiedontarvetta olekaan vielä tyydytetty. Silloin tiedonhankinnan sykli lähtee

uudelleen liikkeelle. (Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996.)

Yksi erityistapaus tiedonhankinnan prosesseista on tutkijan tiedonhankinta, jota ovat

mallintaneet muiden muassa Meho ja Tibbo (2003). Malli on syklinen, eli se voi alkaa

useasta kohdasta, eikä tiedonhankinta välttämättä pääty ensimmäisen kierroksen jäl-

keen. Useimmiten tiedonhankinta alkaa etsimisen (searching) vaiheesta. Mikäli tarvitut

lähteet ovat epäsuoria, eli niiden luokse täytyy erikseen mennä, seuraa yleensä vaihe

pääsy tiedonlähteille (accessing) ja päätöksenteko siitä, jatketaanko tiedon etsintää vai

siirrytäänkö käsittelemään materiaalia. Mikäli lähteet ovat suoria eli käden ulottuvilla

(esimerkiksi web tai oma kirjahylly), siirrytään etsimisestä suoraan käsittelyn (proces-

sing) vaiheeseen. Tällöin löydetyn materiaalin tietosisältöön tutustutaan, ja mikäli se on

riittävä, tiedonhankinta voidaan päättää (ending). (Meho & Tibbo 2003.)

2.2.3 Tiedonhankintatutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä

Tiedonhankintatutkimuksen tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kyselyt, haastat-

telut ja havainnointi (Flynn 1987, 24–32). Päiväkirjoja on käyttänyt virkamiesten tie-

donhankintaa tutkinut Byström (1999, 63–69), patenttialan tiedonhankintaan ja -hakuun

liittyvän tutkimuksen yhteydessä Hansen (2011, 69–71) ja informaatiotieteiden opiskeli-

joiden tiedonhankintaa tutkinut Hyldegård (2006a, 165–167, 204–206; 2006b). Päivä-

kirjamenetelmässä tutkittava täyttää tiedonhankintaansa kuvaavia lomakkeita ja lähettää

ne tutkijalle määräajoin. Aineiston tuottaminen vaatii tutkittavalta vaivannäköä, ja sitou-

tumisen tai hyvien ohjeiden puuttuessa aineiston luotettavuus kärsii. Päiväkirjan riskinä

on myös sen täyttäminen jälkikäteen, kun tiedonhankinnasta on jo kulunut paljon aikaa

ja muistivirheet ovat mahdollisia. (Hyldegård 2006b, 153–154.) Tutkittavan kannalta

vähemmän kuormittava aineistonkeruumenetelmä on kysely. Kyselylomakkeilla voi-

daan edullisesti kerätä laaja aineisto. Kyselyiden vastausprosentti on kuitenkin usein

pieni, ja juuri tutkittavaa ilmiötä kuvaavan kyselyn laatiminen on haastavaa. (Flynn

1987, 31–34.) Vastaajat voivat myös tulkita kysymykset tarkoitetusta poikkeavalla ta-

valla, kuten ovat todenneet muiden muassa Kumpulainen ym. (2009, 50–51) selvittäes-

sään molekyylilääketieteen tutkijoiden tehtäväperusteista tiedonhakua. Puolistrukturoitu

tai strukturoimaton haastattelumenetelmä antaa kyselyä paremmat mahdollisuudet käyt-

tää tilannekohtaista harkintaa aineistonkeruussa. Tällaisessa haastattelussa saatu aineisto
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on lähtökohtaisesti laadullista, ja sen kerääminen ja analysointi on hidasta. (Flynn 1987,

30–31.)

Havainnoinnilla tarkoitetaan aineistonkeruumenetelmää, jossa tutkija seuraa tutkittavan

toimia esimerkiksi työpaikalla (Gorman & Clayton 2005, 104). Havainnointi voi aluksi

häiritä tutkittavaa, mutta siihen yleensä totutaan (Wilson & Streatfield 19804). Mene-

telmä on aikaa vievä (Flynn 1987, 27) eikä se sovellu pelkän työpöydän ääressä tehtä-

vän työn tarkasteluun (Wilson & Streatfield 19805). Toisaalta havainnoinnilla voidaan

saada rikas aineisto, joka perustuu todellisiin tapahtumiin eikä pelkästään tutkittavan

muistikuviin aiemmin tapahtuneesta (Gorman & Clayton 2005, 104). Käsillä olevassa

tutkimuksessa käytetty havainnoinnin muoto, varjostus, esitellään tutkimusasetelman

yhteydessä luvussa 4.3.2.

Mikään tutkimusmenetelmä ei ole täysin ongelmaton: esimerkiksi haastattelut perustu-

vat tutkittavan muistikuviin, ja ”teatterikerroin” ja jännitys voivat olla haastattelutilan-

teessa läsnä vaikuttaen aineistoon. Eri menetelmien yhdistäminen samassa tutkimukses-

sa parantaa siten aineiston luotettavuutta (Flynn 1987, 38).

2.3 Tiedonhaku vastaan tiedonhankinta

Tiedonhankinta ja tiedonhaku ovat perinteisesti olleet erilliset tutkimusalueet, jotka ei-

vät juurikaan ole olleet tekemisissä toistensa kanssa (Ingwersen & Järvelin 2005, 2).

Tiedonhaku voidaan kuitenkin sijoittaa osaksi tiedonhankintaa (emt., 198; ks. myös

kuva 1). Tietojärjestelmien käytön osuus on kasvanut tiedonhankinnassa, koska yhä

suurempi osa tiedonlähteistä ja kanavista on sähköisessä muodossa (Järvelin & Ingwer-

sen 20046). Näitä kysymyksiä tarkastellaan luvussa 2.3.1. Luvuissa 2.3.2 ja 2.3.3 erilai-

sia tietotyyppi- ja tietoresurssiluokituksia tarkastellaan Byströmin (1999) ja Byströmin

ja Järvelinin (1995) sekä Serolan (2009) käsityksien pohjalta. Niitä verrataan Vakkarin

4 Verkkolähteessä ei sivunumeroita. Ks. lähteen luku 1: Structured observation…, josta alaluku The ef-

fects of observation.

5 Kuten yllä; alaluku When is structured observation appropriate?

6 Ks. artikkelin luku General analytical model…Artikkelissa ei sivunumerointia.
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(2000) tietotyyppiluokitukseen ja Kumpulaisen ja Järvelinin (2010) tutkimukseen, joka

tarjoaa esimerkin nimenomaan tiedonhaun tutkimuksen kannalta keskeisten, sähköisten,

tietoresurssien tyypittelymahdollisuudesta.

2.3.1 Yhteinen tutkimuskenttä

Tiedonhankinta ja tiedonhaku on pitkään mielletty erillisiksi tutkimusalueiksi. Sekä

perinteisen tiedonhankinnan lähde- ja kanavatutkimukset että tiedonhaun järjestelmä-

keskeinen ajattelu on nähty riittämättömiksi kuvaamaan tosielämän monimutkaisia il-

miöitä, joiden keskiössä on pikemminkin elämässään toimiva ihminen kuin instituutiot

tai järjestelmät. Ajatus käyttäjälähtöisyydestä ja tehtävän kontekstista toimintaa selittä-

vänä tekijänä on lähentänyt tiedonhankinnan ja tiedonhaun aloja toisiinsa. (Ingwersen &

Järvelin 2005, 2–4.) Niiden voi katsoa myös sijaitsevan saman jatkumon eri päissä (Kel-

ly 2009, 9–13). Tietoa ei yleensä hankita vain sen itsensä vuoksi, vaan tiedolla pyritään

edistämään elämää jollain lailla (Blandford & Attfield 2010, 1; Vakkari 2003, 413).

Tiedonhakua voidaan pitää osana tiedonhankintaa (Byström & Hansen 2005, 1051;

Ingwersen & Järvelin 2005, 198). Kuitenkin yhä suurempi osa tiedonhankinnasta tapah-

tuu sähköisiä tietojärjestelmiä käyttämällä (Järvelin & Ingwersen 20047). Siinä missä

Byström (1999, 74) ei aineistossaan koe tarpeelliseksi tehdä eroa elektronisten ja mui-

den lähteiden välillä eikä kaupallisten tietokantojen käyttöä esiinny, on Serolalla (2009,

66) tietoverkkojen osuus jo 59 prosenttia kaikista tiedonhankinnassa käytetyistä kana-

vista.

On esitetty, että tiedonhankinnan ja tiedonhaun tulisi yhdistää voimavaransa (Kuhlthau

2005; Ingwersen & Järvelin 2005, 1–2; Byström 1999, 127–128). Järvelin ja Ingwersen

(2004) muotoilevat kirjallisuuden pohjalta yhdeksän ulottuvuutta, jotka ovat vuorovai-

kutuksessa tiedonhankinnan ja tiedonhaun prosesseissa: Työtehtävää määrittävät orga-

nisaatio, työnjako sekä fyysinen ja järjestelmätason ympäristö. Hakutehtävä kattaa tie-

donhankinnan ja -haun käytännöt. Työ- ja hakutehtäviä suorittaa henkilö omilla persoo-

nallisuuteensa ja taitoihinsa liittyvillä ehdoilla. Näin syntyy kaksi uutta ulottuvuutta,

suorittajan käsitys työtehtävästä ja hakutehtävästä. Dokumentin ulottuvuus kattaa esi-

merkiksi erilaiset sisällöt, aihealueet ja kokoelmat eri kielillä ja eri muodoissa. Erityi-

7 Ks. artikkelin luku General analytical model…Artikkelissa ei sivunumerointia.
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sesti tiedonhaulle keskeisiä ulottuvuuksia ovat tiedonhakujärjestelmä ja sen käyttöliit-

tymä. Yhdeksäs ulottuvuus käsittää tietoon pääsyn ja vuorovaikutuksen sen kanssa.

(Järvelin ja Ingwersen 20048.)

Kuhlthau (2005) peräänkuuluttaa niin ikään alojen välistä yhteistyötä. Hän ottaa yhteis-

työn lähtökohdaksi käytännölliset toimet: Tutkimusalojen rajojen ylittämisen keskeisenä

keinona ovat yhteiset tutkimusprojektit, joiden tulisi onnistuessaan johtaa tietojärjestel-

mien ja -palveluiden kehittämiseen. (Kuhlthau 2005.)

2.3.2 Tietotyypit

Tässä alaluvussa verrataan kolmea tietotyyppiluokitusta: Byström (1999, 45–46, alkup.

Järvelin 1986, 41) jakaa tiedon kolmeen eri luokkaan eli tehtävätietoon (task informati-

on), aihealuetietoon (domain information) ja tehtävänratkaisutietoon (task-solving in-

formation), Serola (2009, 64–65) viiteen. Vakkarin opiskelijoihin kohdistunut tutkimus

sisältää sekä kolmijaon lähteistä etsitylle tiedolle (types of information sought) että seit-

semän tarkempaa luokkaa, jotka kuvailevat dokumenteista löytyneen, tiedonhankkijaa

hyödyttäneen (contributing information types) tiedon tyyppiä (Vakkari 2000, 4–6).

Tehtävätiedolla viitataan tietoon, joka käsittelee yksinomaan käsillä olevaa tehtävää.

Tieto on tyypillisesti faktojen muodossa (nimet, päivämäärät). (Byström 1999, 45–46.)

Tältä osin tehtävätieto muistuttaa Serolan (2009, 64) faktatietoa ja Vakkarin (2000, 5)

käsitettä faktat (facts). Serolan rakennetieto voidaan myös laskea kuuluvaksi tehtävätie-

toon. Se tarkoittaa tietoa niistä konkreettisista osista, joista kaupunkisuunnittelijoiden

työn alla oleva kohde koostuu (esimerkiksi maaperä ja rakennukset). (Serola 2009, 64.)

Vakkarin (2000, 5) tarkentunut tieto (focused information) sijoittuu tehtävätiedon ja

aihealuetiedon välimaastoon, koska tällainen tieto on yksittäisiä faktoja laajempaa mutta

keskittyy enemmän käsillä olevan yksittäisen tehtävän vaatimuksiin kuin yleisempi ai-

healuetieto.

Toinen tietotyyppi Byströmin luokituksessa on aihealuetieto. Se viittaa yleiseen, tehtä-

vän aihealueeseen liittyvään tietoon. (Byström 1999, 46.) Vakkarin (2000) luokitukses-

sa tätä tietotyyppiä edustaa taustatieto (background information), joka ohjaa opiskelijaa

8 Ks. artikkelin luku Nine broad dimensions.
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kohti tämän tutkimusaihetta. Aihealuetietoon liittyviksi voidaan laskea myös teoriat

(theories) ja tutkimustulokset (empirical results). (Vakkari 2000, 5–6.) Serolalla ai-

healuetietoa vastaava luokka on yleinen kohdetieto. Serolan alatietoa ei tule sekoittaa

aihealuetietoon. Alatiedolla Serola tarkoittaa kapeampaa kokonaisuutta eli kaupunki-

suunnitteluun liittyvien käsitteiden tuntemusta. (Serola 2009, 64–66.)

Tehtävänratkaisutiedolla Byström tarkoittaa keinoja ja menetelmiä, joilla tehtävä voi-

daan suorittaa, esimerkiksi mitä aihealue- ja tehtävätietoa tehtävän suorittamiseksi tulee

käyttää ja millaisia vaiheita tehtävään kuuluu. Tehtävänratkaisutieto siis ohjeistaa tehtä-

vän suorittamisessa. (Byström 1999, 46.) Vastaava luokka on Serolalla ongelmanratkai-

sutieto (Serola 2009, 65). Vakkarin (2000) tietotyyppiluokista lähinnä on menetelmät

(methods). Myös tapaukset (cases) voidaan laskea tehtävänratkaisutiedoksi. Tapaukset

ovat tietoa aiemmista, opiskelijoiden projektia vastaavista tilanteista. (Vakkari 2000, 5–

6.)

Yllä esiteltyjen, lähteistä löytynyttä tietoa kuvaavien luokkiensa lisäksi Vakkari jakaa

lähteistä etsityn tiedon yleiseen taustatietoon (general background information), kohdis-

tettuun taustatietoon (faceted background information) ja yksityiskohtaiseen tietoon

(specific information). Nämä luokat eivät niinkään kuvaa tiedon käyttötarkoitusta kuin

sen laajuutta. Yleinen taustatieto taustoittaa tehtävää eikä sitä voida kuvailla yksityis-

kohtaisesti, joten käsite lähestyy Byströmin aihealuetietoa. Kohdistettu taustatieto on

tietoa aiheeseen liittyvistä, laajoista alakokonaisuuksista. Yksityiskohtainen tieto kuvaa

tarkkaan joitain tehtävän keskeisiä muuttujia kuten Byströmin tehtävätieto tai osittain

Serolan alatieto. (Byström 1999, 45–46; Serola 2009, 64–65; Vakkari 2000, 4–6.)

Vakkarin jaottelu perustuu tutkimukseen, johon osallistui pro gradu -työtään varten tut-

kimussuunnitelmaa laativia opiskelijoita. (Vakkari 2000, 4–6.) Suurinta osaa Vakkarin

tietotyypeistä on hankalaa suhteuttaa muihin tietotyyppiluokituksiin tehtävän metatason

olemassaolon vuoksi: Opiskelijoiden tehtäväksi on määritelty tutkimussuunnitelman

tekeminen. Tietotyyppiluokkien sisällön mukaan tehtävänä vaikuttaisi kuitenkin olevan

tutkimuksen (so. pro gradu -tutkielman sisällön) tekeminen. Lisäksi näiden kahden ta-

son, tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen, välissä on informanttien potentiaalisena teh-

tävänä myöskin itse tutkielman tekemisen muodollinen taso.
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2.3.3 Tietoresurssien tyypit

Seuraavaksi tarkastellaan rinnakkain neljää eri lähestymistapaa edustavaa tietolähteiden

ja -kanavien luokitusta. Byströmin ja Järvelinin (1995) luokitus ja tutkimustulokset ei-

vät juuri palvele sähköisten ja painettujen lähteiden käytön erojen selvittämistä. He te-

kevät toisenlaisen eron lähteisiin jakamalla kaikki tietolähteet ulkoisiin ja sisäisiin sen

mukaan, mistä ne ovat saatavilla (Byström & Järvelin 1995). Savolainen (2008) ja Sero-

la (2009) edustavat tiedonhankintatutkimusta, jossa ero sähköisiin ja muihin lähteisiin

osittain tehdään. Kumpulaisen ja Järvelinin (2010) tutkimus keskittyy tiedonhakuun,

joten siinä pääosassa ovat tietokoneella käytettävät tietoresurssit.

Byström ja Järvelin (1995, 196) jakavat henkilölähteet asiantuntijoihin sekä muihin teh-

tävään liittyviin henkilöihin, jotka voivat myös toimia asiantuntijan roolissa. Serolalla

(2009, 68) henkilöt tiedonhankintakanavina on jaettu yksittäisiin henkilöihin ja ryhmä-

tapaamisiin. Kaupunkisuunnittelijoiden työtehtäviin ja tiedonhankintakanaviin sisältyy

erityispiirteenä suora havainnointi eli menetelmä, jossa suunnittelija menee kameran

kanssa maastoon ottamaan selvää työn alla olevasta kohteesta (Serola 2009, 70). Suoraa

havainnointia voi pitää eräänlaisena henkilölähteenä, koska henkilö välittömästi itse

tuottaa havainnoinnillaan tarvitsemansa tiedon kohteesta. Savolaisella (2008, 283) kaik-

ki henkilölähteet muodostavat yhteisen luokan, kun taas Kumpulainen ja Järvelin (2010,

97) niputtavat kaikki tietokoneen ulkopuoliset lähteet, niin ihmiset kuin painetut doku-

mentitkin muut resurssit -luokkaan.

Savolainen (2008, 283) ja Serola (2009, 67–68) niputtavat kaikki painetut lähteet sa-

maan pääluokkaan; tosin Serola (emt., 70–74) jakaa tässä tarkasteltavan kuusiluokkai-

sen kanavaluokituksensa myös spesifisempiin lähdeluokkiin, jotka tosin kuvaavat lähin-

nä hankitun tiedon sisältöä, ei sen muotoa. Byström ja Järvelin (1995, 196–197) jakavat

painetut tiedonlähteet virallisiin dokumentteihin, muuhun kirjallisuuteen, työntekijän

omiin kokoelmiin (esimerkiksi muistiinpanot) ja rekistereihin, jotka voivat olla myös

sähköisiä. Kumpulainen ja Järvelin (2010, 97) eivät anna omaa luokkaa painetuille läh-

teille, mutta jossain määrin heidän luokkaansa kirjallisuustietokannat voi niihin rinnas-

taa. Lisäksi heillä on erillinen luokka tutkittavien omalla tietokoneella sijaitseville tieto-

resursseille (Kumpulainen & Järvelin 2010, 97), mitä voi verrata Byströmin ja Järveli-

nin (1995, 197) käsitykseen omista kokoelmista.
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Savolaisella (2008, 283) sähköposti, postituslistat ja web kuuluvat luokkaan verkkoläh-

teet (networked sources). Serola (2009, 67–68) jakaa vastaavantyyppiset resurssit kah-

teen luokkaan eli organisaation ulkopuoliseen ja paikalliseen tietoverkkoon; tosin säh-

köposti kuuluu henkilökanaviin. Byströmillä ja Järvelinillä (1995, 197) teoreettinen

luokka on kaupalliset tietokannat, mutta sen edustajia ei esiinny empiirisessä aineistossa

(Byström 1999, 74). Kumpulaisella ja Järvelinillä (2010, 97) esiintyvät vastaavat luokat

web-hakukoneet, web ja alan erikoistietokannat (tässä tapauksessa kyseessä bioteknolo-

gia).

Savolaisella (2008, 283) esiintyy erityinen lähde tai kanava, jota voi suomeksi kutsua

yhteiskunnan palveluiksi tai instituutioiksi (organizational sources), joita ovat esimer-

kiksi yleiset kirjastot ja terveyskeskukset. Lisäksi hänellä on muut-luokka lähteille, joita

ei voi muihin luokkiin sijoittaa (Savolainen 2008, 283). (Tiiviit esitykset luokituksista

ks. Savolainen 2008, 283; Byström & Järvelin 1995, 200; Kumpulainen & Järvelin

2010, 98; Serola 2009, 66.)

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä ovat sähköiset tietoresurssit: välineet, lähteet

ja kanavat. Empiirisen aineiston tarkastelua varten luotu tietoresurssiluokitus esitellään

luvussa 4.4.2.
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3 TEHTÄVÄ

Tehtävästä tiedonhankinnan ja -haun kontekstina informaatiotutkimuksessa on laajasti

kirjoittanut esimerkiksi Vakkari (2003), tehtävän käsitteellistämisestä Byström ja Han-

sen (2005). Käsitteen suurimpia ongelmia on sen laajuuden vaihtelu: esimerkiksi Bor-

lund (2000) käyttää termiä työtehtävä (work task) synonyymina koetilanteessa käytetyl-

le, peitetarinan sisältävälle hakutehtävälle, mutta Byströmin (1999) tutkimuksessa termi

tehtävä (task) viittaa todellisiin, kaupungin hallinnossa suoritettaviin päätöksentekoteh-

täviin. Tehtävän olemukseen ja suorittamiseen voivat vaikuttaa monet tehtävän ulko-

puoliset tekijät kuten kiire (Byström 1999, 27), informaatioympäristö (Serola 2009,

107), organisaatio (Button & Sharrock 2009, 21) ja tunteet (Kuhlthau 1993; Byström &

Järvelin 1995, 210). Käsillä olevan tutkimuksen lähtökohdista johtuen tarkasteltavat

tehtävät ja tehtävätyypit ovat tietopainotteisia (ks. luku 1).

3.1 Tehtävän ominaisuudet

Abstraktilla tasolla tehtävä on johonkin päämäärään, tulokseen, pyrkivä toiminnan ko-

konaisuus (Vakkari 2003, 416). Byströmin ja Hansenin (2005) mukaan tehtävää käyte-

tään selittävänä kontekstina sekä tiedonhankinnan että tiedonhaun tutkimuksissa. Työ-

tehtäviä määrittävät velvollisuudet työnantajaa kohtaan, ja ne voivat sisältää tiedonhan-

kintatehtäviä, jotka edelleen sisältävät tiedonhakutehtäviä. Tehtäväksi voidaan katsoa

tehtävän kuvaus tai tehtävän suorittamisen prosessi. Tehtävä voi olla objektiivinen tai

subjektiivinen, mutta sen suorittamiseen vaikuttavat aina jossain määrin suorittajan

ominaisuudet. Keskeistä on myös se, ovatko tutkimuksessa tarkasteltavat tehtävät aitoja

vai keinotekoisia. Keinotekoiset tehtävät eroavat tosielämän tehtävistä siinä, että tutki-

muksen kontekstissa niitä voidaan muunnella ja muuttujia kontrolloida. (Byström &

Hansen 2005, 1051–1053.)

Aitoja tosielämän työtehtäviä ovat tutkineet muiden muassa Byström ja Järvelin (1995),

Stewart ja Barrick (2000), Hansen ja Järvelin (2005), Byström ja Strindberg (2010) sekä

Kumpulainen ja Järvelin (2010). Aitoja opiskelutehtäviä tiedonhankinnan kannalta on

tarkastellut esimerkiksi Kuhlthau (1993). Pennanen ja Vakkari (2000), Vakkari (2000),

Vakkari, Pennanen ja Serola (2002), Halttunen (2004) ja Huuskonen (2006) ovat käyt-

täneet aitoja oppimistehtäviä tiedonhaun tutkimiseen. Perinteinen tiedonhakututkimus
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keskittyy tiedonhakujärjestelmien arvioimiseen, joten tehtävät ovat simuloituja eli kei-

notekoisia ja niistä rakennetaan hakukyselyt ilman todellisen loppukäyttäjän osallistu-

mista tutkimukseen (Croft, Metzler & Strohman 2010, 303–307; Ingwersen & Järvelin

2005, 111–115).

Hackman (1969) ja Reid (2000) nostavat tehtävätarkastelun keskiöön tehtävän alkupe-

rän. He jakavat tehtävät sisäsyntyisiin (internally generated) ja annettuihin (externally

generated). Jälkimmäisissä tehtävänanto tulee tehtävän suorittajan ulkopuolelta. Usein

tehtävänanto sisältää ohjeita ja kriteereitä tehtävän suorittamiseksi, joten muut ihmiset

myös arvioivat tehtävän tuloksen. Sisäsyntyisissä tehtävissä tehtävänanto on implisiitti-

nen ja sen luoja sama kuin tehtävän suorittaja. (Hackman 1969, 114; Reid 2000, 119.)

Suorittajan voi olettaa asennoituvan eri tavoin sisäsyntyisiin ja annettuihin tehtäviin.

Annetut tehtävät voivat myös periaatteessa sisältää sisäsyntyisiä alatehtäviä: esimerkiksi

tutkijan on määrä pitää kurssi alan opiskelijoille vanhojen materiaalien pohjalta, mutta

hän päättää lisäksi tutustua opettamisen teoriaan omatoimisesti.

Lin ja Belkinin (2008) mukaan tehtäväperusteisen tiedonhankinnan tutkimukset voidaan

jakaa kahtia sen mukaan, tutkitaanko niissä yleisiä tehtäviä vai nimenomaan tietoon

liittyviä, esimerkiksi tiedonhakutehtäviä. Yleiset tehtävät voidaan myös jakaa yksilö- ja

ryhmätehtäviin. (Li & Belkin 2008, 1823–1833.) Tiedonhankintatehtävien suorittamista

ryhmässä on myös tutkittu. Esimerkiksi Hansen ja Järvelin (2005, 1102) määrittelevät

yhteistoiminnallisen (collaborative) tiedonhankinnan hyvin laajasti siten, että se kattaa

sekä eksplisiittisen että implisiittisen vuorovaikutuksen ihmisten välillä jopa dokument-

tien välityksellä, kunhan päämäärä tai tehtävä ja työpaikka tai muu ympäristö on yhtei-

nen. Määritelmän pohjalta voitaisiin todeta, että kaikki tiedonhankinta on jossain määrin

ainakin asynkronisesti yhteistoiminnallista. Fosterin (2006, 350) mukaan kaikki infor-

maatiokeskeiset tehtävät onkin mahdollista suorittaa yhteistyössä. Yllä esitetyn pohjalta

voidaan tehtävien keskeiset piirteet tiivistää kuvaan 2.
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Kuva 2. Aiemmassa tutkimuksessa esiintyneiden tehtävien keskeiset piirteet. Katkoviiva

viittaa epäselvään tai teoreettiseen yhteyteen piirteiden välillä.

Kuvaan 2 on tiivistetty keskeisimmät tehtävätyypit luvussa esiintyneen tutkimuskirjalli-

suuden pohjalta. Kaikki tehtävät voidaan jakaa tietoon liittyviin tai muihin eli yleisiin

tehtäviin. Riippumatta tehtävän sisällöstä tehtävä voidaan aina määritellä toiminnan

kokonaisuudeksi, jossa voi olla yksi tai useita suorittajia tai ei suorittajia lainkaan. Si-

muloiduissa tehtävissä mallinnetaan tehtävää suorittavia ihmisiä, joten suorittajaa ei ole.

Kun suorittajia on yksi tai useampia, tehtävät voivat olla sisäsyntyisiä tai annettuja. On

kuitenkin epäselvää, missä määrin ryhmä voi luoda itselleen sisäsyntyisen tehtävän:

yleensä ryhmän toiminta edellyttää neuvottelua muiden kanssa ja kompromissien tekoa,

joten tehtävä ei muodostu yhdestä harmonisesta ”tehtävänannosta” kuten yksilösuori-

tuksen ollessa kyseessä. Sisäsyntyiset ja annetut tehtävät voidaan edelleen jakaa aitoihin

ja keinotekoisiin. Sisäsyntyinen keinotekoinen tehtävä on teoriassa mahdollinen mutta

semantiikaltaan hämärä. Se edellyttää, että tutkija päättää selvittää esimerkiksi ihmisten

käyttäytymistä ja tekee koeasetelman, jossa itse on koehenkilönä.

Tässä tutkimuksessa tehtävät ovat Byströmin ja Hansenin (2005, 1051) jäsennyksen

mukaisia, aitoja työtehtäviä. Ne ovat olemassa objektiivisesti työhön liittyvinä velvolli-

suuksina, mutta tehtävän toteuttamisen tavat sekä monimutkaisuuden ja laajuuden mää-

rittely perustuvat tehtävän suorittajan subjektiiviseen käsitykseen tehtävästä. Työtehtä-

vät sisältävät sekä tiedonhankintaa että -hakua ja limittyvät toisiinsa työtilanteissa.

3.1.1 Tehtävän monimutkaisuus

Tehtävän monimutkaisuuden käsitettä valottavat tässä luvussa Campbell (1988), Tim-

mermans (1993), Byström ja Järvelin (1995) sekä Kumpulainen ja Järvelin (2010).



28

Kiinnostavan näkökulman käsitteeseen antavat myös Byström ja Strindberg (2010). Li

ja Belkin (2008) esittävät kritiikkiä aiemmille tehtäväluokituksille ja esittävät oman,

hyvin laajan, luokituksensa. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei juuri puututa kysymyk-

seen hakutehtävän monimutkaisuuden vaikutuksesta yksittäisten hakujen tuloksellisuu-

teen, koska keskeisenä viitekehyksenä on laajemman kokonaisuuden, tehtävän, moni-

mutkaisuuden vaikutus tiedonhakuun ja järjestelmien käyttöön.

Tehtävän monimutkaisuudella voidaan tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Näkemykset

voidaan jakaa kolmeen osaan: joko tehtävän monimutkaisuudella tarkoitetaan lähinnä

tehtävän suorittajasta aiheutuvaa ominaisuutta, tehtävän objektiivisia piirteitä tai näiden

kahden yhdistelmää. Mikäli monimutkaisuuden katsotaan riippuvan tehtävän suoritta-

jasta, on kyse tehtävän psykologisista ulottuvuuksista (esimerkiksi tehtävän merkitys

suorittajalle). Keskeistä ovat suorittajan reaktiot tehtävään, eivät niinkään reaktioita

aiheuttavat tehtävän ominaisuudet. Keskitien näkemyksessä monimutkaisuus syntyy

ihmisen ja tehtävän vuorovaikutuksessa. Tehtävien ominaisuudet, esimerkiksi useat

vaihtoehtoiset tavat päästä lopputulokseen, lisäävät tehtävän monimutkaisuutta, mutta

siihen vaikuttavat myös tehtävän suorittajan kokemukset. Jopa tiedon muodolla (esi-

merkiksi muistitieto, numeerisen aineiston asettelu) on todettu olevan vaikutusta suorit-

tajan tulkintaan tehtävästä ja sitä kautta kokemukseen tehtävän monimutkaisuudesta.

(Campbell 1988, 40–42.)

Tehtävän monimutkaisuutta voidaan pitää myös suorittajasta riippumattomana. Tällöin

monimutkaisuus johtuu yksinomaan tehtävän ominaisuuksista. Monissa tutkimuksissa

tällaiseksi ominaisuudeksi on todettu useiden vaihtoehtoisten suoritustapojen olemassa-

olo, kun vain yksi niistä johtaa parhaaseen tai haluttuun lopputulokseen. Esimerkki ob-

jektiivisesti monimutkaisesta tehtävästä on työvuorolistan laatiminen. Siinä tulee ottaa

huomioon yhtä aikaa esimerkiksi lomatoiveet, palkan kertyminen, työtunnit ja tarpeet-

tomien päällekkäisten työvuorojen kustannukset. Myös vaativan ohjelmointikoodin ra-

kentaminen sisältää tiettyjä elementtejä, jotka itsessään aiheuttavat erityistä kuormitusta

suorittajalle riippumatta tämän taidoista. Tutkijat ovat lisäksi ottaneet huomioon tietoon

liittyviä näkökohtia määritellessään tehtävän monimutkaisuutta. Näitä ovat muun muas-

sa tehtävään liittyvien tietolähteiden määrä ja informaatiotulva. (Campbell 1988, 42–

43.)
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Campbell (1988) kehittää viisiportaisen luokituksen tehtävätyypeille. Luokitus perustuu

neljään tehtävän ominaisuuteen, jotka ovat useiden vaihtoehtoisten toimintatapojen

olemassaolo, useat toivotut lopputulokset, vaihtoehtoisten toimintatapojen tai tulostoi-

veiden ristiriitaisuus ja epävarmuus eri toimintatapojen ja tulosten yhteyksistä. Näiden

tehtävän perusominaisuuksien lisäksi tehtävää näennäisesti vaikeuttavat ulkopuoliset

tekijät (esimerkiksi työntekijän puutteellinen perehdytys), jotka eivät kuitenkaan muuta

perusominaisuuksia. (Campbell 1988, 43–49.)

Tehtävän perusominaisuuksista voidaan johtaa viisi tehtävätyyppiä. Nämä tehtävätyypit

eivät ole suoraan verrannollisia tehtävää hankaloittavien perusominaisuuksien määrään,

mutta yleisesti ottaen monimutkaisessa tehtävässä on läsnä useampia näistä ominai-

suuksista. Yksinkertaisissa tehtävissä (simple tasks) toimintatapoja ja haluttuja lopputu-

loksia on vain yksi eikä epävarmuustekijöitä ole. Tyypillisissä päätöstehtävissä (decisi-

on tasks) hankaloittavia tekijöitä on yksi tai kaksi, ja on tehtävä päätös useiden vaihto-

ehtojen välillä ja valittava niistä paras. (Campbell 1988, 46–47.)

Campbellin (1988) arviointitehtävä (judgment task) sisältää saman verran monimutkai-

suuteen vaikuttavia tekijöitä kuin päätöstehtävä, mutta suorittajan on yhdisteltävä tie-

donlähteitä ja kyettävä tekemään arvioita tai ennustuksia tulevaisuuden suhteen. Ongel-

manratkaisutehtävässä (problem task) lopputulokseen voi olla monta reittiä, mutta vain

yksi niistä on täysin oikea. Toisaalta vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja ja suhdetta loppu-

tulokseen voi olla vaikea hahmottaa. Sekavat tehtävät (fuzzy tasks) ovat hyvin moni-

mutkaisia ja sisältävät useita tehtävää hankaloittavia ominaisuuksia. Suorittajan on siten

vaikea löytää tarttumapintaa tehtävästä. (Campbell 1988, 47–48.)

Timmermans (1993) selvittää tutkimuksessaan tehtävän monimutkaisuuden vaikutusta

tiedon käyttöön päätöksenteossa, kun tehtävänä on sopivan työntekijän valitseminen.

Tehtävätyyppi vastaa Campbellin (1988) luokista lähinnä päätöstehtävää. Tehtävän

monimutkaisuutta Timmermans (1993) muuntelee vaihtelemalla työnhakijoiden ja heis-

tä kerrottujen ominaisuuksien määrää koeasetelmassa.

Byström ja Järvelin (1995, 194–195) jakavat tehtävät viiteen eri monimutkaisuusluok-

kaan: Automaattiset tietojenkäsittelytehtävät (automatic information processing tasks)

voidaan yksityiskohtaisesti kuvata etukäteen, joten ne voidaan myös automatisoida tie-

tokoneen suoritettaviksi. Normaalit tietojenkäsittelytehtävät (normal information-

processing tasks) ovat lähes kokonaan kuvattavissa etukäteen, mutta ne saattavat vaatia
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pientä tapauskohtaista harkintaa. Normaalit päätöstehtävät (normal decision tasks) voi-

daan yleisellä tasolla kuvata etukäteen, mutta tehtäväkohtaisella harkinnalla on tärkein

osa. Tunnetun, aidon päätöstehtävän (known, genuine decision task) edessä halutun

lopputuloksen muoto on tiedossa, mutta keinot ja välineet lopputulokseen pääsemiseksi

ovat vieraat. Aidot päätöstehtävät (genuine decision tasks) kumpuavat täysin ennalta

arvaamattomista mullistuksista, jotka edellyttävät aivan uudenlaisia toimia. Tällainen

luokitus on riippuvainen tehtävää suorittavasta henkilöstä, koska kokemus ja asiantunti-

juus ovat sen keskiössä. Tämä luokitus perustuu tehtävän suorittajan kykyyn etukäteen

määritellä tehtävän suoritusprosessi, tulos ja tarvittavat tiedot. (Byström & Järvelin

1995, 194–195; luokitus on mukailtu teoksesta Jahnukainen ym. 19749.)

Ennakkotietojen määrään perustavat tehtävän suorittamisen istuntoja (task session) ku-

vaavan luokituksensa myös Kumpulainen ja Järvelin (2010, 97). Heillä monimutkai-

suusasteikko on kolmiportainen: Yksinkertaisessa (routine) tehtäväistunnossa tunnetaan

etukäteen sekä tehtävän suorittamiseksi tarvitut välineet tai lähteet, tehtävän suorituksen

kulku että tulos. Puolimonimutkaisessa (semi-complex) istunnossa edellä mainituista

yksi on tuntematon, monimutkaisessa (complex) enintään yksi tehtävän ulottuvuus tun-

netaan. (Kumpulainen & Järvelin 2010, 97.)

Tehtävän monimutkaisuuden voidaan myös katsoa olevan lähtöisin tehtävän luonteesta

eikä päinvastoin. Työtehtävät voidaan jakaa rutiinitehtäviin (routine tasks) ja luovuutta

vaativiin tehtäviin (creative tasks). Byströmin ja Strindbergin (2010) tutkimuksessa in-

sinöörien rutiinitehtävät liittyivät tuottavuuden lisäämiseen, kun taas luoville tehtäville

oli ominaista uusien vaihtoehtojen, ratkaisujen ja lähestymistapojen etsiminen. Ru-

tiinitehtävät tulee suorittaa tietyllä tavalla, mikä vähentää suorittajan epävarmuutta.

Luovissa tehtävissä epävarmuus ja uudet asiat ovat olennainen osa. Näin ollen tehtävän

monimutkaisuus on seurausta tehtävän tyypistä. (Byström & Strindberg 2010, 4–5.)

Lin ja Belkinin (2008) laaja tehtävän ominaisuuksien luokitus perustuu aiempaan tutki-

mukseen ja empiirisiin havaintoihin. Siinä monimutkaisuus (complexity) on jaettu kah-

teen osaan: objektiiviseen ja subjektiiviseen. Objektiivisella monimutkaisuudella tarkoi-

tetaan sitä, kuinka monia vaihtoehtoisia reittejä (paths) tehtävän suorituksen aikana

9 Teoksen sivunumerointi lukukohtainen. Ks. lähteen luvun 2 sivut 12–13 (2-12–2-13).
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avautuu. (Li & Belkin 2008, 1834.) Vastaava määritelmä esiintyy myös Campbellilla

(1988). Subjektiivinen monimutkaisuus on tehtävän suorittajan arvio monimutkaisuu-

desta. Monimutkaisuuden lisäksi tehtävän vaikeudelle (difficulty) on oma luokkansa.

Vaikeus on tehtävän suorittajan subjektiivinen näkemys kuten monimutkaisuuskin. (Li

& Belkin 2008, 1834.) Näiden kahden välille ei ole luokituksessa tehty eksplisiittistä

eroa määritelmän tasolla. Käsitteiden välinen ero on kuitenkin käytännön tutkimuksessa

operationalisoitava tehtävän suorittajille, koska ainakin suomen kielessä vaikeus ja mo-

nimutkaisuus ovat arkikäytössä synonyymisia. Ilman täsmällistä määritelmää ei voida

tietää, miten tutkittava käsittää termien väliset erot.

Tehtävään liittyvien tietojen määrän Li ja Belkin (2008) eivät katso kuuluvan osaksi

monimutkaisuuden tai vaikeuden määritelmää. Ennakkotiedoista luokitus ottaa erillisinä

luokkina huomioon aihetietämyksen sekä tehtävän suoritusprosessin tuntemisen, joka

on tuttu myös Byströmin ja Järvelinin (1995) monimutkaisuusluokituksesta. Ennakko-

tietojen katsotaan olevan riippuvaisia tehtävän suorittajan näkemyksistä eikä esimerkik-

si mitattavissa objektiivisesti. (Li & Belkin 2008, 1834–1835.)

3.1.2 Tehtävään vaikuttavat ulkopuoliset tekijät

Tehtävät ovat kiinteässä yhteydessä synty- ja suoritusympäristöönsä. Niinpä tehtävien

tunteminen edellyttää myös tämän ympäristön tuntemista. Tehtävään vaikuttavat ulko-

puoliset tekijät voidaan jakaa yksilö- (individual), konteksti- (contextual) ja tilanneteki-

jöihin (situational attributes). Kontekstitekijät ovat pitkäkestoisia. Työtehtävän ollessa

kyseessä kontekstilla voidaan viitata ympäristöön tai alaan sekä konkreettisella että

abstraktilla tasolla. Ympäristöön kuuluvat sekä työyhteisön normit ja arvostukset että

työhön varatut konkreettiset resurssit kuten tietovarannot. (Byström & Hansen 2005,

1052.) Useissa tutkimuksissa juuri sosiaalisen ympäristön on todettu näyttelevän kes-

keistä osaa tiedonhankinnassa. Työtovereilta kysytään tietoja ja toimintatapoja matki-

taan yhteisöltä. Näiden yhteisöjen voimaannuttaminen kehittämään uusia tietokäytäntö-

jä ja hyödyntämään uusia keksintöjä olisi keskeistä tulevaisuudessa. (Blandford & Att-

field 2010, 19–20.) Ryhmätyönä suoritettavan tehtävän eroja yksilötehtävään verrattuna

akateemisessa opiskeluympäristössä on tutkinut esimerkiksi Hyldegård (2006a; 2006b).

Ryhmätehtävän suorittamisen vaiheet tiedonhankinnan ja -haun kannalta ovat yleisellä

tasolla samanlaiset kuin yksilötehtävissä (ks. luku 3.2). Ryhmässä toimiminen aiheuttaa

kuitenkin uusia sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat tehtävän kulkuun. Näitä ovat
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esimerkiksi ryhmän jäsenten keskinäinen tuttuus sekä vaihtelu ryhmä- ja yksilötyövai-

heiden välillä (niin kutsuttu minä ja me -ajattelu). (Hyldegård 2006b, 154–157.)

Tilannetekijät ovat kontekstitekijöitä lyhyempiaikaisia. Ne luovat väliaikaiset olosuhteet

tehtävän suorittamiselle ja voivat liittyä esimerkiksi tehtävän suorittajaan (muun muassa

hänen tietonsa tehtävän suhteen) tai resursseihin (aikapula). Myös tietyn kanavan tai

lähteen edellyttämät tiedonhakutavat ovat tilannetekijöitä. (Byström & Hansen 2005,

1053.) Tehtävän suorittajan käsitys tehtävästä heijastuu hänen arvioihinsa löydettyjen

dokumenttien relevanssista eli soveltuvuudesta tilanteeseen (Borlund & Ingwersen

1998, 325–326). Tehtävän suorittajan aihetuntemuksen vaikutuksesta tehtävän suorituk-

sen tulokseen on hieman ristiriitaista empiiristä näyttöä. Huuskosen (2006, 80) lääketie-

teen opiskelijoihin kohdistuneessa tutkimuksessa tehtäväkohtainen aihetuntemus ei ollut

yhteydessä tiedonhaun tuloksellisuuteen. Kellyn (2009, 79) aiempaan tutkimukseen

perustuvan näkemyksen mukaan esimerkiksi hakuaiheen aiheuttamat vaihtelut tiedon-

haussa ja relevanssiarvioissa ovat lähtöisin hakijoiden vaihtelevasta aihetuntemuksesta.

Vakkarin ja Sihvosen (2004) tutkimuksessa osoittautui, että aihetuntemuksesta oli sel-

vää hyötyä tesauruksen käytössä tiedonhaun apuvälineenä. Sen sijaan heikolla aihetun-

temuksella ja tesauruksen käytöllä ei ollut yhteyttä tiedonhaun tuloksellisuuteen (Vak-

kari & Sihvonen 2004).

Tehtävän ulkopuolisia yksilötekijöitä ovat Byströmin ja Hansenin (2005) mukaan esi-

merkiksi kokemukset ja motivaatio. Yksilötekijät sisältävät yksilön tietoisuuden muiden

edellä mainittujen tekijöiden olemassaolosta: tehtävän suorittamiseen vaikuttaa se, mikä

käsitys suorittajalla on esimerkiksi tehtävän tavoitteista ja tavoitteiden yhteydestä laa-

jempaan kokonaisuuteen. (Byström & Hansen 2005, 1053.) Byström ja Hansen (2005)

eivät kuitenkaan tee kovin selkeää eroa tehtävän suorittajaan liittyvien tilannetekijöiden

ja yksilötekijöiden välillä. Esimerkiksi motivaation olettaisi riippuvan enemmän tilan-

teesta kuin pysyvän samanlaisena samalla henkilöllä eri tehtävissä.

3.2 Tehtävän prosessi

Kuhlthaun (1993) ISP-mallia (information search process, tiedonhankinnan prosessi-

malli) voidaan pitää kuvauksena tehtävän suorituksesta. Taustalla oleva tehtävätyyppi

on opiskeluun liittyvän kirjallisen työn tuottaminen. Konkreettisuutensa vuoksi proses-

simalli sopii käsillä olevaan tutkielmaan, jossa tarkalla havainnointimenetelmällä, var-
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jostuksella, voidaan saada tehtävän suorituksesta ja tiedonhausta mahdollisimman kat-

tava ja totuudenmukainen kuva. Kuhlthaun malli perustuu useisiin kirjaston käyttäjien

tiedonhankintaa kartoittaneisiin tutkimuksiin ja sisältää kuusi vaihetta, joista kukin kä-

sittää kolme ulottuvuutta: tuntemukset, ajatukset ja toiminnot. (Kuhlthau 1993.)

Ensimmäinen vaihe tehtävän suorituksessa on aloitus (task initiation), jossa päällimmäi-

senä tuntemuksena on epävarmuus. Ajatukset ovat epämääräisiä. Keskeisintä on tausta-

tiedon hankkiminen ja käyttökelpoisten tiedonlähteiden tunnistaminen. Aloitusta seuraa

aiheenvalinta (topic selection), jossa myönteiset tunteet alkavat tulla esiin. Edelleen

keskitytään tunnistamaan mahdollisesti hyviä lähteitä ja tutustutaan niiden sisältöön.

Tunnustelu-vaiheessa (prefocus exploration) tunteet ovat jälleen sekavia ja turhautumis-

takin saattaa esiintyä. Lähteiden hankkimisessa keskitytään yhä enemmän relevantin

tiedon hankintaan. Muotoilu (focus formulation) tuo muassaan uutta selkeyttä sekä tun-

teisiin että ajatuksiin. Tässä vaiheessa käsillä olevaa ongelmaa tai tehtävää muotoillaan

laajemmasta kokonaisuudesta yksityiskohtaisemmaksi. Muotoilua seuraa informaation

keruun (information collection) vaihe. Tehtävän suorittajan päämäärä alkaa olla selkeä

ja usko sen saavuttamiseen voimakas. Tässä vaiheessa tapahtuu varsinainen kohdennet-

tu tiedonhankinta ja -keruu. Tiedonhankinta päättyy tulosten esittämiseen (search closu-

re), joka sisältää helpotuksen tunteen tehtävän loppuun saattamisesta ja joko tyytyväi-

syyden tai pettymyksen tunteita. Tiedonhankkija huomaa, että lähteet toistavat itseään

eikä uutta enää löydy. Jäljellä on lähinnä tehtävän viimeistely (esimerkiksi tulosten ra-

portointi kirjoittamalla tai suullisesti). Toisaalta tiedonhankkija voi myös palata takaisin

aiempiin vaiheisiin, mikäli hän toteaa lisätiedon tarpeen kriittiseksi. (Kuhlthau 1993,

33–53; vaiheiden suomenkieliset nimet Haasio & Savolainen 2004, 84.)

Kuhlthaun malli sopii parhaiten tutkimista tai oppimista sisältävien tehtävien kuvauk-

seen. Jos tehtävä on tuttu, voidaan suoraan siirtyä keräämään täsmällistä tietoa sen suo-

rittamiseksi. Toisaalta tehtävän suorittamisen viimeinen vaihe voi olla hyvinkin monen-

lainen, ei aina tulosten raportointia toisille. (Ingwersen & Järvelin 2005, 65–66.)
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3.3 Tehtävä tiedonhaun ja tiedonhankinnan kontekstina

Järvelin ja Ingwersen (2004) esittelevät useita teoreettisia malleja, joissa he yhdistävät

tiedonhaun, tiedonhankinnan ja työtehtävän kontekstin vuorovaikutteiseksi kokonaisuu-

deksi. Näistä yhtä hyödynnetään käsillä olevassa tutkimuksessa. Kyseinen viitekehys on

esitelty kuvassa 2.

Kuva 3. Tiedonhankinnan ja -haun suunnittelu- ja arviointikehys (Järvelin 2009, 22).

Tiedonhankinnan ja -haun suunnittelu- ja arviointikehys kuvaa sisäkkäisiä viitekehyk-

siä, joissa kukin tietokäytäntö toteutuu. Tiedonhaun kontekstissa keskitytään vertaa-

maan dokumentin esitystä tietokannassa hakukysymyksen esitykseen kyselyssä. Tulok-

sen keskeisiä arviointikriteereitä ovat saanti, tarkkuus, tehokkuus ja tiedon ja prosessin

laatu. Tiedonhaku on kuitenkin vain yksi mahdollinen tapa hankkia tietoa. Tiedonhan-

kinnan näkökulmasta keskeiseksi nousee tiedonhakujärjestelmän käytettävyys. Tiedon-

hankinta on yleensä osa jotain laajempaa kokonaisuutta, tehtävää, ja tehtävä puolestaan

suoritetaan aina tietyssä sosio-organisatorisessa ja kulttuurisessa yhteydessä. Tämä laaja

konteksti määrittää tiedonhaulle omat laatukriteerinsä, joihin kuuluu tehtävän tuloksen

laatu. Tiedonhaku ei siis tapahdu tyhjiössä. Kunkin sisäkkäisen viitekehyksen parempi
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ymmärtäminen sekä teoreettisesti että empiirisesti auttaa suunnittelemaan tarkoitustaan

paremmin palvelevia tiedonhakujärjestelmiä. (Järvelin & Ingwersen 200410.)

Tehtävän suorittamisen osana tapahtuvaa tiedonhakua ovat tutkineet esimerkiksi Vakka-

ri, Pennanen ja Serola (2003). He selvittivät hakutermien ja -taktiikoiden muutoksia

opiskeluun liittyvän kirjoitustyön eri vaiheissa. Samoin Huuskonen (2006) tarkastelee

oppimistehtävän yhteydessä tapahtuvaa tiedonhakua ja sen vaikutusta työn lopputulok-

seen. Tiedonhaun ja tietojärjestelmien yhteiskäytön osuutta työtehtävissä ovat tutkineet

Kumpulainen ja Järvelin (2010). Tiedonhaku osana työtehtävää esiintyy myös muiden

muassa Serolan (2009), Hansenin ja Järvelinin (2005) sekä Byströmin ja Strindbergin

(2010) tutkimuksissa.

Byström (1999) on tarkastellut laajasti tehtävän, tiedon ja lähteiden välisiä suhteita. Ih-

miset käyttävät mielellään toisia ihmisiä tiedonlähteinä ja -kanavina, kun tehtävä on

monimutkainen tai tarvitaan useita tietotyyppejä. Tehtävän monimutkaisuus onkin yh-

teydessä tarvittujen tietotyyppien määrään. Byström toteaa, että monimutkaisuuden

(tarvittavien tietotyyppien määrän) kasvaessa ihmiset ovat suosittuja tiedonlähteitä vain,

jos he edustavat asiantuntijoita tai jos tieto saadaan tapaamisissa. Muiden tehtävään liit-

tyvien ihmisten suosio sen sijaan selvästi vähenee. (Byström 1999, 119–124). Serolan

(2009, 71) tutkimuksessa henkilölähteiden osuus (mukaan lukien työtoverit, asiantunti-

jat ja kokoukset) käsitti vain reilun viidesosan kaikista käytetyistä lähteistä. Yksittäisiä

henkilöitä käytettiin eniten ongelmanratkaisutiedon hankintaan, ryhmätapaamisia ala-

tiedon hankintaan (emt., 79).

Mitä monimutkaisempi tehtävä on ja mitä enemmän siihen tarvitaan eri tietotyyppejä,

sitä enemmän käytetään myös lähteitä (Byström 1999, 123). Samanlaisen ilmiön ovat

havainneet Kumpulainen & Järvelin (2010, 99), kun monimutkaisen hakuistunnon aika-

na lähteiden kirjo on laaja aina web-hauista paperien selailuun. Kaupunkisuunnittelijat

käyttävät asiakirjoja lähteenä kaikkien tietotyyppien hankintaan, ja niitä käytetään läh-

teistä eniten. Tosin tiedonhankinta on riippuvaista tehtävän tyypistä. Esimerkiksi johta-

mistehtäviin tarvitaan faktatietoa, jota hankitaan asiakirjoista ja muista dokumenteista

ulkoisen verkon kautta, kun taas suunnittelutehtävien alkuvaiheessa hankitaan faktatie-

10 Ks. artikkelin luku An information seeking... Artikkelissa ei sivunumerointia.
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don lisäksi rakennetietoa joko paikallisen verkon kautta löydetyistä dokumenteista tai

havainnoimalla. (Serola 2009, 80–90.)

Vakkari ja Kuokkanen (1997) laajentavat Byströmin ja Järvelinin (1995) saamia tutki-

mustuloksia teoreettisin johtopäätöksin. Vakkari ja Kuokkanen (1997) esittävät, että

tilannetekijät, kuten ajanpuute, ovat kiinteästi yhteydessä tehtävän monimutkaisuuteen

ja vaikuttavat epäsuorasti lähteiden käyttöön. Mitä vähemmän aikaa on käytettävissä,

sitä vähemmän käytetään lähteitä. Ajanpuutteen vuoksi turvaudutaan erityisesti moni-

mutkaisten tehtävien ja monimutkaisten tietotyyppien kohdalla asiantuntijoihin ja vas-

taavasti vähemmän dokumenttilähteisiin. Kiireessä sisäisten lähteiden käyttö lisääntyy.

(Vakkari & Kuokkanen 1997, 509–510.)
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4 TUTKIMUSASETELMA

4.1 Tutkimusongelman määrittely

Tutkimusongelmana on kuvailla kaupungin hallinnossa suoritettavien työtehtävien yh-

teydessä tapahtuvaa tiedonhakua ja tietoresurssien käyttöä tehtävän monimutkaisuuden

kautta. Tutkimusasetelman luonnollisuus (todellisia työtehtäviään suorittavat henkilöt

omalla työpaikallaan) antaa mahdollisuuden tutkia tiedonhaun merkitystä osana koko-

naisuutta ja todellisia käyttötarpeita. Oletuksena on, että tiedonhakua ei ole mielekästä

irrottaa työtehtävästä ja eri tietoresursseja käytetään yhdessä tehtävän suorittamiseksi.

Perinteisessä, laboratoriomallin mukaisessa tiedonhaun tutkimuksessa on monia sisään-

rakennettuja oletuksia käyttäjästä ja tehtävästä (ks. luku 2.1.2). Näitä oletuksia on lis-

tannut esimerkiksi Keskustalo (2010, 10–12).

Tässä tutkimuksessa halutaan saada lisätietoa siitä, millainen osuus tiedonhaulla on

luonnollisten tehtävien suorituksessa ja millaista tiedonhaku niissä on. Tehtävien suori-

tuksessa oletetaan tapahtuvan tietoresurssien yhteiskäyttöä, eli yksi tietojärjestelmä tai

muu tiedonlähde ei riitä tyydyttämään tiedontarvetta (vrt. Kumpulainen & Järvelin

2010).

Tehtävän monimutkaisuudella on todettu olevan merkitystä tehtävän suorituksessa ja

tiedonhankinnassa (tehtävän monimutkaisuudesta ks. luku 3.1.1). Tiedonhaun ja tieto-

resurssien käytön muutoksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa erityisesti suhteessa teh-

tävän monimutkaisuuteen. Monimutkaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tehtävän

suorittajan omaa kokemusta monimutkaisuudesta ja tehtävään liittyvästä tietopohjas-

taan.

Tutkimusongelma voidaan tiivistää seuraavasti: Miten tehtävän monimutkaisuus vai-

kuttaa tiedonhakuun ja tietoresurssien käyttöön kaupungin hallinnossa?

4.2 Kohdeorganisaatio ja tutkimukseen osallistujat

Tässä luvussa esitellään aluksi tutkimuksen kohdeorganisaation, Tampereen kaupungin,

hallintojärjestelmä siltä osin kuin on tarpeellista tutkimukseen osallistujien työtehtävien
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taustan ymmärtämiseksi. Luvun lopussa esitellään lyhyesti tutkittavat ja värväysmenet-

tely.

Tampereen kaupunki järjestää palvelunsa niin kutsutun tilaaja-tuottajamallin mukaises-

ti. Tilaaja-tuottajamallissa kunta toimii lakisääteisten, kuntalaisille tarjottavien palvelui-

den tilaajana ja kilpailuttajana. Kunnan on pitkälti oltava tarjoamiensa palveluiden asi-

antuntija voidakseen tehokkaasti kilpailuttaa niitä ja valvoa palveluiden laatua. Mallissa

tuottajaosapuolena voivat olla yksityiset yritykset, mutta kunta voi myös tuottaa itse

osan palveluistaan. Palvelusuhde perustuu sopimuksiin. Mallilla pyritään taloudellisiin

säästöihin ja toisaalta kuntalaiselle voidaan antaa mahdollisuus vaikuttaa omiin palve-

luihinsa esimerkiksi palvelusetelien avulla. Vastaavasti perinteisempi kuntamalli on

vahvasti hierarkkinen. Se perustuu kunnan hallintoelinten määräyksille palveluiden

tuottamisesta. Siinä tuottajaosapuolena on hierarkian alin taso, käytännössä kunnan

työntekijät. (Pesonen 2008, 47–71.)

Tampereella tilaaja-tuottajamalliin siirryttiin vuoden 2007 alusta (Pesonen 2008, 78).

Kunnan ylin hallintovalta on kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella (Salisma

2009, 2). Palveluiden tilaamiseen liittyvästä taustatyöstä vastaa tilaajaryhmä, joka on

osa konsernihallintoa11. Muut konsernihallinnon ryhmät vastaavat kaupungin ohjaus- ja

valvontatehtävistä. (Konsernihallinnon toimintasääntö 2009, 1.) Tilaajaryhmän toiminta

on jaettu kuuteen ydinprosessiin, joista kukin kattaa tietyn osa-alueen palvelut (esimer-

kiksi lasten ja nuorten kasvun tukeminen tai terveyden ja toimintakyvyn edistäminen).

Kutakin tilaajaryhmän ydinprosessia vastaa päätöksenteossa tilaajalautakunta, jonka

toimintaa ydinprosessi tukee. Ydinprosessien lisäksi tilaajaryhmässä toimii mm. Kehit-

täminen ja suunnittelu -yksikkö sekä hallinto- ja tukipalveluita. (Tilaajaryhmän toimin-

taohje 2007, 1.) Tilaajalautakunnat solmivat sopimukset palveluiden tuottajien kanssa

(Hakari 2009, 11).

Tutkimukseen osallistui seitsemän tilaajaryhmässä työskentelevää henkilöä. Kolme

heistä työskentelee eri ydinprosesseissa, kaksi Kehittämis- ja suunnitteluyksikössä ja

11 ”Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko kaupunkikonsernia pormestarin johdol-

la. Konsernihallinnon tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi kaikkiin niihin yhteisöihin ja

säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.” (Konsernihallinnon

toimintasääntö 2009, 1.)
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kaksi Päätösvalmisteluyksikössä. Neljä varjostettavaa toimii suunnittelutehtävissä, kol-

me hallintotehtävissä. Kaksi heistä on esimiesasemassa.

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen osallistujien valitseminen tehtiin kaupungilla si-

säisesti ilman tutkijan osallistumista. Saadun nimilistan henkilöitä lähestyttiin sähköpos-

titse. Ensimmäisessä sähköpostissa pyydettiin osallistumaan yhteiseen tapaamiseen ja

lähetettiin linkki internetsivulle, jossa tutkimuksesta oli lisätietoa (ks. liite 1). Tapaami-

nen järjestettiin Tampereen kaupungin virastotalolla, jotta mahdollisimman moni tutkit-

tavista voisi siihen osallistua. Tapaamisessa olivat läsnä tutkimuksen suorittajapuolelta

tutkielman tekijän lisäksi muut tutkimusprojektiin osallistujat Sanna Kumpulainen ja

Kalervo Järvelin. Tutkittavista kaikki yhtä lukuun ottamatta pääsivät paikalle. Tapaami-

sessa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja aineistonkeruumenetelmistä ja vastattiin

esiin nousseisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen tutkittaville lähetettiin sähköpostitse link-

ki esitietolomakkeeseen (ks. luku 4.3.1), jonka täyttämisen jälkeen varjostusaikojen

sopiminen oli mahdollista aloittaa.

4.3 Aineistonkeruumenetelmät

Kyseessä on kuvaileva tutkimus, joka sijoittuu koeasetelmien eli niin sanotun tiedon-

haun laboratoriomallin ulkopuolelle. Koska tosielämän muuttujien kontrollointi on han-

kalaa ja usein mahdotonta, on aineistonkeruun oltava monipuolista, jotta tutkittavasta

ilmiöstä saadaan kattava ja mahdollisimman luotettava kuva. Tämän tutkimuksen ai-

neisto on koottu kahdella aineistonkeruumenetelmällä ja kahden aineiston kerääjän

voimin. Aineisto koostuu tutkittavien täyttämistä lomakkeista ja tutkijoiden keräämästä

varjostusdatasta. Tehtäväperusteisesta tiedonhausta väitöskirjaansa valmisteleva Sanna

Kumpulainen keräsi kolmasosan aineistosta ja kirjoitti näistä muistiinpanoistaan puh-

taaksi tietokoneelle puolet. Muu tämän tutkimuksen ja tutkielman materiaali on tutkiel-

man tekijän tuottamaa ja keräämää.

4.3.1 Lomakkeet

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erilaista, sähköistä lomaketta. Niiden tekemisessä käy-

tettiin apuna sekä Byströmin (1999, 141–146) että Serolan (2009, 114–120) lomakkei-

den ja haastattelurungon kysymyksiä. Näissä tutkimuksissa selvitettiin tehtäväperusteis-

ta tiedonhankintaa aitojen työtehtävien yhteydessä. Esitietolomakkeen jokainen osallis-
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tuja täytti kerran, ennen kaiken muun aineistonkeruun aloittamista. Alku- ja loppulo-

makkeet ovat tehtäväkohtaisia: tutkittava täytti alkulomakkeen jokaisen varjostettavan

työtehtävänsä alussa ja loppulomakkeen työtehtävän päätyttyä. Lomakkeet ovat liittees-

sä 2.

Esitietolomake

Esitietolomakkeella (ks. liite 2A) kerätään taustatietoa tutkittavista. Siinä on 15 kysy-

mystä, joista kolmeen ensimmäiseen (yhteystiedot eli nimi, sähköpostiosoite, puhelin-

numero) on pakko vastata lähettämisen onnistumiseksi, jotta lomakkeen täyttäjä on

mahdollista identifioida ja häneen on mahdollista olla yhteydessä jatkossa. Taustatie-

dot-lohkossa selvitetään henkilön työhön ja taustaan liittyviä kysymyksiä, jotka saatta-

vat vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen. Virallinen ammattinimike, vastuualue ja esi-

miesasema kuvaavat työroolia. Koulutustaustaa selvitetään kysymällä ylintä suoritettua

tutkintoa. Pelkkä yleinen koulutus (esimerkiksi merkonomi) ei välttämättä kerro käy-

tännön työtaitojen kannalta mitään olennaista. Siksi kysytään myös muita tärkeimpiä

työhön liittyviä opintoja ja niiden laajuutta tai kestoa. Työkokemus voi myös vaikuttaa

tiedonhankintaan ja -hakuun liittyviin käytäntöihin. Työtehtäviä pyydetään kuvaile-

maan, jotta tutkijan olisi helpompi etukäteen valmistautua varjostukseen. Tutkittava voi

vapain sanoin kuvailla tehtävätyyppejään ja valita pudotusvalikosta, kuinka vaihtelevia

ne ovat. Jatkokysymyksellä selvitetään, mitä tietojärjestelmiä ja tietolähteitä työtehtä-

vissä käytetään ja edelleen, mitä tietoa näistä lähteistä haetaan. Nämäkin kysymykset

toimivat taustoituksena varjostukselle: esimerkiksi joidenkin järjestelmien kohdalla olisi

mahdollista ottaa selvää niiden ominaisuuksista etukäteen. Lisäksi kysyttiin, helpottaa-

ko jokin tietty tietojärjestelmä tai tiedonlähde työtä erityisesti ja jos kyllä, niin miten ja

vastaavasti, onko ongelmia ilmennyt tietojärjestelmien käytössä.

Alkulomake

Alkulomakkeella (ks. liite 2B) selvitetään tutkittavan oletuksia ja odotuksia aloitettavan

tehtävän suhteen. Samantyyppisen lomakkeen paperiversiona ja päiväkirjan nimellä

täyttivät Byströmin (1999, 141–143) tutkittavat. Alkulomake saa tallentuessaan järjes-

telmään tallennusajan (kellonaika ja päivämäärä) ja yksilöllisen tunnuksen, tallennus-

id:n, jota myöhemmin tutkimuksessa käytetään tehtävän tunnisteena. Lomakkeen täyttä-

jän nimi tulee laittaa jokaiseen lomakkeeseen, koska kaikkien lomakkeet tallentuvat

samaan tietokantaan tallennusajankohdan mukaan.
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Lomakkeen ensimmäisillä kysymyksillä luodaan tehtävästä kokonaiskuva. Tehtävää

pyydetään kuvailemaan, mikä on keskeistä jo saman tehtävän alku- ja loppulomakkeen

yhdistämisen onnistumiseksi. Tutkittavan rooli tehtävässä on olennainen tehtävän luon-

teen kannalta: on eri asia tehdä matkalasku kuin tarkistaa tai hyväksyä se. Vastaavan-

laisten tehtävien toistuvuus selittää sitä, kuinka tuttu tehtävän periaatteessa pitäisi tutkit-

tavalle olla. Tehtävän valmiustaso kuvaa sitä, kuinka alusta tehtävä saadaan mukaan

tutkimukseen.

Lomakkeella selvitetään suoranaista monimutkaisuutta kahdesta näkökulmasta. Toinen

on tutkittavan näkökulma eli tehtävän suorittajan kokemus monimutkaisuudesta. Se

muodostuu kysymyksestä tehtävän monimutkaisuudesta ja suorittajan arviosta asiantun-

temuksensa riittävyydestä tehtävän suorittamiseen. Mitä suurempi asiantuntemus on,

sitä yksinkertaisempi tehtävän voidaan olettaa olevan suorittajalleen. Toinen näkökulma

monimutkaisuuteen on tehtävän suorittajan ennakkotietojen määrä tehtävän suorittami-

sen vaiheista, suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja tehtävän lopputuloksesta. Loppu-

tulos tulee myös kuvailla tarkemmin. Mitä paremmin tehtävä tunnetaan etukäteen, sitä

yksinkertaisempana sitä voidaan pitää. Monimutkaisuutta selvittäviin kysymyksiin vas-

taukset annetaan prosenttilukuina. Samaa näkökulmaa monimutkaisuuteen käyttää By-

ström (1999, 44, 69). Erilaisista mahdollisuuksista määritellä tehtävän monimutkaisuus

on kerrottu luvussa 3.1.1.

Alkulomakkeessa kysytään myös tehtävän suorittajan tavoitetasoa ja suorittajasta riip-

pumattomia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tehtävän suoritukseen. Tavoiteltu lopputu-

los tai satunnaistekijät voivat vaikuttaa tehtävän suoritukseen olematta riippuvaisia teh-

tävän monimutkaisuudesta. Lomakkeessa tutkittava esittää arvionsa tehtävässä tarvitta-

vista tietolähteistä ja tietojärjestelmistä sekä tiedoista, joita näistä välineistä halutaan

saada. Ennakkoarviota voi olla hedelmällistä verrata varjostuksessa havaittuihin ja lop-

pulomakkeessa mainittuihin tietoresursseihin eli siihen, mitä lopulta käytettiin.

Loppulomake

Varjostettava täyttää loppulomakkeen (ks. liite 2C) jokaista alkulomaketta kohden aina

kyseisen työtehtävän päätyttyä tai erittäin pitkäkestoisen tehtävän kohdalla aineistonke-

ruujakson lopussa. Loppulomakkeen tiedot tekevät tehtävän suorituksesta yhtenäisen

kokonaisuuden, jonka eri vaiheita voidaan vertailla. Myös loppulomakkeelle tallentuu

automaattisesti tallennusajankohta sekä id-tunnus. Alkulomakkeeseen yhdistämisen
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mahdollistavat loppulomakkeen täyttäjän nimi, tehtävän kuvaus ja tehtävän aloituspäi-

vämäärä.

Kysymykset ”Missä vaiheessa tehtävää varjostus tapahtui?”  ja  ”Kuinka suuren osuu-

den varjostus kattoi tehtävän suorituksesta (%)?” kuvaavat sitä, miten hyvin varjostuk-

sessa havaittujen tapahtumien voi olettaa edustavan koko tehtävän suoritusta. Tyytyväi-

syys tehtävän tulokseen ja syy tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen ovat vastinpari al-

kulomakkeen kysymykselle tehtävän tavoitteesta. Käytettyjä tiedonlähteitä kysytään

loppulomakkeessa alkulomaketta tarkemmin. Jokaisen lähteen kohdalla kysytään, mitä

tietoa siitä etsittiin, löytyikö tieto (asteikolla 1–5) ja kuinka riittävää se oli (asteikolla 1–

5). Tutkittavaa pyydetään vapaasti kuvaamaan ongelmia, joita tehtävän suorituksessa

mahdollisesti oli, sekä arvioimaan tehtävän monimutkaisuus prosenttilukuna. Tätä lukua

voidaan käyttää osana tehtävän monimutkaisuuden määrittelyä: on tärkeää, että moni-

mutkaisuutta tarkastellaan myös tehtävän päätyttyä, koska ensimmäinen arvio siitä ei

välttämättä ole se, joka toteutuu. Lomakkeen lopussa on lisätietokenttä, jossa tutkittava

voi esittää vapaamuotoisia kommentteja tehtävästä.

4.3.2 Varjostus

Varjostus on laadullinen tutkimusmenetelmä, jolla saadaan reaaliajassa tietoa tutkittavi-

en toimista. Varjostus perustuu havainnointiin. Erona on tutkijan rooli: tutkija ei ole

täysin passiivinen, ulkopuolinen tilanteen seuraaja vaan esittää tarpeen vaatiessa lisäky-

symyksiä varjostettavalle. Varjostaja ei kuitenkaan osallistu tutkittavien tehtävien suo-

rittamiseen. Koska varjostus on eräänlaista aktiivista havainnointia, sen voidaan katsoa

ratkaisevan joitakin perinteisemmän havainnoinnin ongelmakohtia. Näitä ovat esimer-

kiksi tutkijan vaikeus tavoittaa toimintojen lisäksi syitä niihin sekä ongelmat havainnoi-

taessa yksinomaan työpöydän ääressä tapahtuvaa työskentelyä. Varjostukseen liittyy

samanlaisia aineiston luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä kuin havainnointiin. Esimer-

kiksi niin sanotun teatterikertoimen vaikutusta tutkimustuloksiin on mahdotonta arvioi-

da: henkilö voi huomaamattaan toimia totutusta poikkeavalla tavalla tutkijan läsnä ol-

lessa. Tutkittavien on kuitenkin havaittu ajan myötä tottuvan tarkkailtavana oloon. Var-

jostus kestää tyypillisesti pitkiä aikoja, esimerkiksi kuukausia, joten sekä tutkija että

tutkittava ehtivät tottua toisiinsa. Varjostus on raskasta molemmille osapuolille: tutkijan

on oltava koko ajan valppaana, ja toisaalta tutkittavan valmiina selittämään toimiaan

hänelle tarpeen vaatiessa. (Czarniawska 2007, 20–58; McDonald 2005.)
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Varjostusistunnot tapahtuivat helmi-toukokuussa 2011 tutkittavien työpaikalla heidän

suorittaessaan päivittäisiä työtehtäviään. Tutkittaviin oltiin useimmiten yhteydessä säh-

köpostitse sopivien varjostusaikojen sopimiseksi. Joskus edellisen havainnoinnin pää-

tyttyä voitiin heti sopia uusi aika.  Varjostus aloitettiin sovittuna ajankohtana varjostet-

tavan työhuoneessa, jossa varjostettavan kaulaan ripustettiin kamera ja varjostaja asettui

istumaan sopivalle paikalle varjostettavan viereen. Aluksi keskusteltiin vuorossa olevis-

ta työtehtävistä ja päivän kulusta. Alkulomakkeen täyttö suositeltiin tehtäväksi jo ennen

varjostuksen alkua, mikäli suoritettava työtehtävä oli tiedossa. Muussa tapauksessa var-

jostettavaa kehotettiin täyttämään lomake varjostuksen alussa. Ajan kuluessa varjostet-

tavat myös itse tottuivat täyttämään lomakkeen aina uuden tehtävän ilmaantuessa kuten

loppulomakkeenkin tehtävän lopussa.

Varjostus oli hyvin intensiivistä: yleensä muistiinpanoja oli tehtävä koko ajan, koska

mitään potentiaalisesti tärkeää tietoa tehtävän suorittamisen kulusta ei haluttu menettää.

Varjostustilanteesta pyrittiin tekemään niin luonnollinen työtilanne kuin mahdollista.

Tutkittaville tähdennettiin, että heidän tulee suorittaa tavanomaisia työtehtäviään siten

kuin he suorittaisivat niitä ilman ulkopuolista seuraajaa. Tavalliseen työpäivään kuulu-

vat myös keskeytykset, muiden ihmisten tapaaminen ja tauot. Varjostaja seurasi varjos-

tettavaa myös tauoille mutta ilman tutkijan roolia.

Varjostajan tuli seurata mahdollisimman neutraalisti tehtävien suorittamista eli esimer-

kiksi välttää neuvomista. Tutkija kuitenkin kysyi tutkittavan toimista, mikäli se oli tar-

peellista. Tyypillistä oli tiedustella, miksi jokin asia tehtiin tietyllä tavalla tai keneltä

jokin tieto tai posti oli saatu. Usein tutkittavat oma-aloitteisesti kertoivat, mitä kulloin-

kin olivat tekemässä. Muistiinpanojen oheen tutkija nauhoitti sellaiset kohdat, joissa

tutkittava erityisesti alkoi kertoa työtehtävästään yleisesti tai selostaa tapahtumia tieto-

koneen näytöllä. Nauhoittamiseen ja muistiinpanojen tekemiseen käytettiin erityistä

kynää, jonka kautta muistiinpanot oli mahdollista tuoda suoraan tietokoneelle. Ääni on

yhteydessä siihen muistiinpanon kohtaan, jota nauhoitettaessa kirjoitettiin. Esimerkki

varjostusmuistiinpanosta on kuvassa 4.
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Kuva 4. Esimerkkimuistiinpano. Nauhoituksen sisältävät kohdat näkyvät ohjelmassa eri

värillä kuin muu teksti (tässä vaaleammalla).

Varjostettavat kantoivat istunnon ajan kaulassaan kevyttä kameraa, joka otti automaatti-

sesti kuvia muutaman kerran minuutissa riippuen valaistuksesta ja liikkeen määrästä.

Esimerkit kameran ottamista valokuvista on esitetty kuvassa 5. Analyysivaiheessa kuvat

auttoivat palauttamaan mieleen varjostusistunnon tapahtumia. Vastaavanlaista kameraa

ja varjostustekniikkaa käyttivät Kumpulainen ym. (2009) tutkiessaan bioteknologien

tehtäväperusteista tiedonhakua.

 Kuva 5. Esimerkkivalokuvia.

Istunnot kestivät yhdestä viiteen tuntia (keskimäärin noin kaksi tuntia) ja sisälsivät sekä

työpöytätyöskentelyä että mahdollisia käyntejä muiden huoneissa. Varjostustilanteet

päättyivät yleensä varjostettavan toivomukseen tai kun etukäteen sovitut työtehtävät oli

saatu suoritettua. Yhtään sellaista tilannetta ei tullut, jossa tutkittava olisi ajanut tutkijan

pois. Luonnollisesti tutkittavilla olisi siihen ollut oikeus, mikäli varjostus olisi käynyt

liian häiritseväksi.
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4.4 Analyysimenetelmät

Analyysissa edettiin aineistolähtöisesti, koska kyseessä on kuvaileva tutkimus. Kuvail-

tavia ilmiöitä ovat tiedonhaku, työtehtävät, tietoresurssit ja tehtävän monimutkaisuus

sekä näiden väliset suhteet. Jo aineistonkeruuvaiheessa näistä analyysiyksiköistä ja nii-

den välisistä suhteista syntyi intuitiivinen kuva. Tätä kuvaa täsmennetään analyysime-

netelmillä, joissa aineistoa pelkistetään ja kerronnallisuuden tasoa lasketaan. Aineiston

jalostaminen toteutettiin yksinkertaisilla menetelmillä ja tavanomaisilla tekstinkäsittely-

ja laskentaohjelmilla. Analyysi tapahtuu sekä määrällisellä että laadullisella tasolla.

4.4.1 Aineiston alkukäsittely

Lopullinen aineisto on kerätty 38 varjostuskerralla, joista 11 on toteuttanut Sanna Kum-

pulainen ja loput tutkielman tekijä. Aineisto koostuu noin 250 sivusta käsin kirjoitettuja

muistiinpanoja (vaihteluväli alle sivusta 11 sivuun per tehtävä), vajaasta 20 000 valoku-

vasta (308–909 valokuvaa per varjostustilanne), noin 32 tunnista äänityksiä (nauhoitusta

enimmillään 2 tuntia 17 minuuttia yhden varjostuskerran aikana) ja 59 alku- ja loppu-

lomakeparista eli 59 tehtävästä. Tarkasteluun valittiin kaikki ja vain sellaiset työtehtä-

vät, joista oli olemassa sekä varjostusmuistiinpanot että alku- ja loppulomake. Aineis-

tonkeruu jouduttiin jättämään sopivien työtehtävien puuttuessa yhden tutkittavan koh-

dalla kesken, joten lopullinen aineisto muodostuu kuuden tutkittavan työtehtävistä.

Tärkein osa varjostuksessa kertynyttä aineistoa ovat muistiinpanot, jotka varjostuksen

jälkeen kirjoitettiin puhtaaksi tietokoneelle tutkimuksessa tarkasteltavien työtehtävien

osalta. Valokuvia ei analysoitu tai äänitteitä kirjoitettu auki, vaan ne tukivat muistiin-

panojen puhtaaksi kirjoittamista ja tilanteiden oikeaa tulkintaa. Valokuvista varjostusis-

tunnon kulku oli helppo palauttaa mieleen samoin kuin aikaleiman ansiosta jotkin muu-

ten epäselvät siirtymät tietoresurssien välillä. Äänitteillä tutkittavat kertovat esimerkiksi

laajemmin työtehtävien taustoista. Äänitteiden aikaleimat auttoivat puolestaan poista-

maan aineistosta varsinaisen tehtävän suorittamiseen kuulumattomat osuudet eli keskey-

tykset (esimerkiksi puhelut tai vierailijat) ja siten laskemaan tehtävien keston.

Seuraava työvaihe oli niin sanottu muistiinpanojen sisällön koodaus laskentaohjelmassa

(ks. liite 3A). Koodausvaiheessa tiivistettiin aineistoa ja nostettiin sen abstraktiotasoa

seuraavaa analyysivaihetta varten. Kunkin varjostustilanteen muistiinpanot koodattiin
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omaksi tiedostokseen. Tiedostossa rivit vastaavat muistiinpanon rivejä ja sarakkeet

eräänlaisia sisältöluokkia. Mikäli luokan edustaja esiintyi rivillä, merkittiin luokan edus-

tajan tarkempi kuvaus asianomaiseen sarakkeeseen.

Sisältöluokat ovat seuraavat: muistiinpano, kellonaika, tapahtuma, toiminto, mistä, mi-

hin, ongelma, haku ja tieto. Muistiinpano-luokka sisältää muistiinpanon rivit sellaisi-

naan. Luokassa klo on rivin mahdollisesti sisältämä kellonaika. Tapahtumalla tarkoite-

taan työn alla olevan tehtävän koodia (esimerkiksi tehtävä1) tai vastaavasti merkintää

keskeytyksestä. Toiminto kuvataan riviä vastaavalla verbillä, esimerkiksi ”hakee”, ”se-

laa” tai ”kirjoittaa”.

Toiminnon kohdistuminen tiettyihin tietoresursseihin esitetään luokissa mistä ja mihin.

Tietoresurssin kuvaamiseen on varattu kaksi luokkaa, jotta mahdollinen yhteiskäyttö

olisi näkyvissä. Mistä ja mihin suomenkielisinä kysymyksinä antavat myös paremman

kuvan toiminnon luonteesta kuin pelkän tietoresurssin määritteleminen. Näiden luokki-

en avulla voidaan esimerkiksi erottaa, viedäänkö tietoa järjestelmästä omiin tiedostoihin

vai päinvastoin.

Ongelma-luokka kuvaa vapaamuotoisesti tietyn toiminnon suorittamisessa esiintynyttä

ongelmaa (esimerkiksi tietokoneen jumiutuminen tai puuttuva salasana). Haku-

sarakkeessa näkyy tiedonhaussa käytetty hakulauseke. Se voi olla vapaa tekstihaku tai

muuttujien valintaa kunkin järjestelmän toimintojen mukaan. Tieto-kohdassa voidaan

tarvittaessa tarkentaa muita luokkia, esimerkiksi mitä tietoa haulla haluttiin saavuttaa.

4.4.2 Aineiston luokittelu

Sisältökoodattujen muistiinpanojen pohjalta luotiin laskentaohjelmassa taulukko (ks.

liite 3B), johon yhdistettiin tiedot kaikista työtehtävistä. Tehtävät on esitetty riveinä

siten, että rivi on merkityksellinen tutkittava yksikkö. Muuttujat, joiden avulla työtehtä-

viä tarkastellaan, ovat sarakkeissa.

Tehtävät on yksilöity tallennus-id-numerolla, joka on tehtävän alkulomakkeen tallen-

nushetkellä saama järjestysnumero. Tehtävän monimutkaisuutta kuvataan taulukossa

kolmella eri luvulla, jotka ovat työtehtävän suorittajan kokemus monimutkaisuudesta,

tiedot tehtävästä ja näiden keskiarvo. Kokemus monimutkaisuudesta perustuu tehtävän
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alku- ja loppulomakkeen tietoihin. Se lasketaan kaavalla (100-asiant+mona+monl)/312,

jossa asiantuntemuksen katsotaan olevan kääntäen verrannollinen monimutkaisuuteen:

mitä pienempi tehtävään liittyvä asiantuntemus, sitä monimutkaisempi tehtävä. Toinen

tehtävän monimutkaisuusmittari, tiedot tehtävästä, perustuu alkulomakkeen niihin ky-

symyksiin, jotka käsittelevät tehtävän suorittajan ennakkotietoja tehtävästä. Se lasketaan

kaavalla 100-(vaiheet+tiedot+tulos)/313, jossa kaikkien tietojen määrä on kääntäen ver-

rannollinen monimutkaisuuteen.

Tehtävän tunnus ja monimutkaisuusluvut näkyvät taulukossa kaikilla riveillä, eli kaik-

kia muita muuttujia voidaan tarkastella niiden suhteen. Tehtävän monimutkaisuuden

tarkastelussa myös monimutkaisemmat laskentatavat kuin keskiarvo olisivat olleet

mahdollisia. Toisaalta yhtään syytä, miksei keskiarvo olisi riittävä mittari, ei tullut tut-

kimuksen aikana ilmi. Monimutkaisuuden arvioimisen perustaminen pelkkiin lomake-

tietoihin on perusteltua, koska tutkitut työtehtävät ovat tutkijalle vieraita ja koska tehtä-

vän monimutkaisuus on aina jossain määrin riippuvainen tehtävän suorittajasta.

Aineistossa esiintyneet tietoresurssit on jaettu viiteen luokkaan, jotka jakautuvat tar-

kemmiksi alaluokiksi. Luokitus on rakennettu aineistolähtöisesti siten, että se sisältää

kaikki tapaukset, mutta jokainen tapaus voi kuulua vain yhteen luokkaan. Luokat eivät

siis mene päällekkäin, eli ne ovat toisensa poissulkevia. Luokituksella pyritään erotte-

lemaan tietoresursseista tutkimuskysymysten kannalta olennaiset piirteet.

Organisaation tarjoamat järjestelmät ovat tiedon hakemiseen, jakamiseen, tuottamiseen

tai käsittelemiseen tarkoitettuja, tietoverkon välityksellä käytettäviä järjestelmiä, jotka

ovat työntekijöiden käytössä kaupungin ja järjestelmän tuottajan välisellä sopimuksella.

Aineiston jokaiselle järjestelmälle on annettu yksikirjaiminen tunnus, esimerkiksi D tai

S. Kirjain yksilöi järjestelmän muttei tyypittele sitä, koska eri järjestelmien vähäisen

määrän vuoksi luontevia luokkia ei synny. Muut verkkoresurssit kuuluvat luokkaan

12 asiant = Kuinka hyvin asiantuntemuksesi vastaa tehtävässä vaadittavaa osaamista?; mona = Kuinka

monimutkaiselta tehtävä sinusta vaikuttaa?; monl = Miten monimutkainen tehtävä oli?

13 vaiheet = Arvioi, kuinka hyvin tunnet etukäteen tehtävän suorittamisen vaiheet.; tiedot = Arvioi, kuinka

hyvin tiedät, mitä tietoja tarvitset tehtävän suorittamiseen.; tulos = Kuinka tarkkaan tiedät tehtävän suori-

tuksen tuloksen?
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verkko, jonka alaluokkia ovat internet ja kaupungin sisäinen intranet sekä jaetut tiedos-

tot. Jaettuja tiedostoja käytetään verkkolevyiltä.

Oma kone -luokkaan kuuluvat ne tietoresurssit, jotka sijaitsevat paikallisesti omalla tie-

tokoneella. Tällaisia ovat erilaiset ohjelmat (esimerkiksi tekstinkäsittely) ja tiedostot.

Viestintä-luokkaan kuuluu henkilöiden välinen kommunikaatio. Viestintä voi tapahtua

kasvotusten (alaluokka henkilö), puhelimessa, pikaviestimellä tai sähköpostitse. Ulkoi-

sen postin ja sisäpostin katsottiin kuuluvan luokkaan paperit (ks. alla), koska on ky-

seenalaista, missä määrin esimerkiksi asiakirjan lähettäminen sisäpostissa on henkilöi-

den välistä viestintää (vrt. henkilökohtainen kirje). Lisäksi vain muutamassa tilanteessa

tutkija oli läsnä juuri silloin, kun posti avattiin. Voidaan olettaa, että useat käsitellyt

paperimuotoiset aineistot oli saatu postin välityksellä, mutta tätä ei voitu todentaa. Posti

saapuu tutkittavasta riippumattomina ajankohtina, joten on olennaisempaa tarkastella

niitä tilanteita, jotka johtivat mahdollisesti postin tuomien tietojen käyttöön kuin niitä

tilanteita, joissa varsinainen postituskuori saapui. Mikäli esimerkiksi asiakirjan henkilö-

kohtaisesti toi asiaan liittyvä henkilö (viestintä), oli kyse yhteiskäytöstä, jossa asiakirjan

(paperi) toimittamiseen tarvittiin tai siinä käytettiin myös suullista kommunikaatiota.

Kaikki muut tietoresurssit kuuluvat luokkaan manuaalinen. Niitä ovat paperit, julkaisut

(esim. kirjat ja paperikalenterit), käsin kirjoitetut muistiinpanot, tulosteet ja muut väli-

neet. Huomioitavaa on, että tulosteeksi tai muistiinpanoksi lasketaan vain sellaiset mate-

riaalit, jotka syntyivät sellaisiksi varjostustilanteessa. Tämä erottelu on tehty, jotta voi-

taisiin tarkastella, millaisessa tilanteessa henkilön täytyy tulostaa jotain näytöllä jo muu-

toinkin näkyvää tai tehdä erikseen muistiinpanoja muista (erityisesti sähköisistä) tieto-

resursseista huolimatta. Ilman erottelua voitaisiin todeta, että todennäköisesti suurin osa

paperisista tietolähteistä on joskus tulostettu tai että jokainen vastaanotettu, käsin täytet-

ty lomake on muistiinpano. Muut välineet -luokkaan on sijoitettu sellaiset työtehtävässä

tarvittujen tietojen kannalta olennaiset välineet, joita käytettiin vain muutamia yksittäi-

siä kertoja ja jotka eivät sovi muihin luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi taskulaskin ja

skanneri.

Tietoresurssiluokitusta käytetään tehtävätaulukossa useissa kohdissa. Tietoresurssit-

sarakkeessa tietoresurssista on eroteltu ylä- ja alaluokka sekä ilmoitettu lukumäärä, kun

se on ollut mahdollista laskea (esimerkiksi montako tiedostoa tietokoneelta on avattu tai

kuinka monella internetsivustolla on vierailtu).
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Lomakkeista-sarakkeessa on esitetty tehtävän suorittajan arvio tehtävätyypin toistuvuu-

desta ja tehtävän alku- ja loppulomakkeissa mainitut tietoresurssit (alaluokat ennen ja

jälkeen). Lomakkeissa mainittujen tietoresurssien vertailu varjostuksessa havaittuihin

on tehty mahdolliseksi siten, että saman resurssin esiintymät tehtävässä on sijoitettu

samalle riville. Tällöin näkee heti, onko esimerkiksi varjostuksessa havaittu lähde ollut

henkilön mielessä jo ennen tehtävän aloittamista.

Haut sisältää tehtävässä esiintyneet hakulausekkeet (alaluokka haku) sekä tiedon mistä

tietoa haettiin, millainen tiedontarve oli hakulausekkeen takana ja millainen vaikutus

tehtävään yksittäisellä haulla oli. Tiedontarpeita tai vaikutusta tehtävään ei ole luokitet-

tu etukäteen, vaan niissä on pyritty kuvaamaan yksittäistapausten laatueroja. Tiedontar-

peet voivat vaihdella faktatiedosta (esimerkiksi yhteystiedot) sisältöriippumattomaan

tiedostohakuun tai taustatiedon etsimiseen. Yksittäisen tiedonhaun merkittävyys tehtä-

vän kannalta perustuu tutkijan näkemykseen, joten se ei välttämättä ole identtinen tehtä-

vän suorittajan näkemyksen kanssa, vaikka mahdollisimman totuudenmukaiseen kuva-

ukseen on pyritty. Toisaalta tutkijan näkökulma antaa mahdollisuuden verrata kenttätut-

kimuksen antamaa vaikutelmaa asiasta perinteisen tiedonhaun kirjallisuuden näkemyk-

seen. Myös tehtävän suorittajan arvio kunkin tiedonhaun tärkeydestä tehtävän kannalta

olisi tullut kysymykseen. Tällainen toimintatapa olisi edellyttänyt joko jatkuvia keskey-

tyksiä tehtävän suorittamiseen, jotta tutkija olisi voinut kysyä tai tutkittava merkata tär-

keysarvion tuoreeltaan ylös (tehtävän sujuvuus ja aitous kärsii) tai tehtävän jälkeen ta-

pahtuvaa haastattelua. Haastatteluista ei ollut etukäteen sovittu. Tutkijan arvio koettiin

tässä tapauksessa parhaaksi vaihtoehdoksi: Koko tehtävän monimutkaisuuden arviointi

perustui yksinomaan tehtävän suorittajan näkemykseen, koska tutkijalla ei ole tähän

vaadittavaa ammattitaitoa. Vastaavasti voidaan olettaa, että tiedonhaku on kiinteä osa

tehtävän suoritusta, ja siten tutkittavan olisi ollut vaikeaa tehdä arviota yksittäisten tie-

donhakujen tärkeydestä. Tiedonhakujen ajatteleminen omana entiteettinään on nimen-

omaan osa tiedonhakututkimuksen näkökulmaa. Toinen perustelu valinnalle on se, että

tiedonhaun aiemman tutkimuksen näkemys tiedonhaun tärkeydestä tehtävän kontekstis-

sa on todennäköisesti käsitteellisesti lähempänä käsillä olevan tutkimuksen suorittajan

kuin tehtävän suorittajan näkemystä. Käsitteen hyvin erilaiset operationalisoinnit eivät

tue vertailun tekemistä.

Tietoresurssien yhteiskäyttöä tarkastellaan aineistosta hyvin yksinkertaisella luokittelul-

la: tietoresursseja on käytetty yhdessä joko pääosin käsin tai linkin kautta. Linkki-
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luokkaan kuuluvat kaikki sellaiset yhteiskäytön tapaukset, joihin tietoresurssi ohjaa tai

yhteiskäytön tapahtuessa automaattisesti eli jälleenohjauksella suorastaan pakottaa.

Esimerkki ohjaamisesta on linkin seuraaminen intranetistä internetiin. Kaikki muu yh-

teiskäyttö tapahtuu käsityönä ja kuuluu käsin-luokkaan. Esimerkkejä tästä ovat tiedon

vertailu järjestelmien välillä tai tiedon siirtäminen kopioimalla ja liittämällä.

Tehtävän suorittamisessa esiintyneet ongelmat kuvataan vapaamuotoisesti eli ilman

etukäteen nimettyjä luokkia, jotta niiden mahdollisesti myöhemmissä analyysivaiheissa

kiinnostavat laatuerot jäisivät näkyviin. Mikäli ongelma kuitenkin liittyy johonkin toi-

seen tarkasteltuun muuttujaan, esimerkiksi tietyn tietoresurssin käyttöön, on ongelman

kuvaus asetettu samalle riville taulukossa. Näin ongelmat asettuvat luonnollisiin luok-

kiin sen mukaan, mikä ne on aiheuttanut. Ongelmiksi on laskettu kaikki sellaiset tilan-

teet, jotka hidastavat, hankaloittavat tai suorastaan keskeyttävät tehtävän suorittamisen.

Ongelmat voivat olla teknisiä tai liittyä tiedon sisältöön tai johtua tehtävään liittymät-

tömistä asioista, kuten meluisasta työympäristöstä. Viimeksi mainitun kaltaiset ongel-

mat ovat omalla rivillään, koska niitä ei voida yhdistää liittyviksi mihinkään tiettyyn

tietoresurssiin, tiedonhakuun tai yhteiskäyttöön. Muuta-sarakkeessa voidaan tarvittaessa

tarkentaa millä tahansa rivillä esiintyviä tietoja.

Edellä esitellyn taulukon avulla aineiston systemaattinen tarkastelu helpottuu. Taulu-

kossa tietoja voidaan suodattaa eri sarakkeiden mukaan esimerkiksi siten, että näkyville

jäävät vain ne tehtävät, joiden monimutkaisuus on alle 30. Suodatusta voidaan jatkaa

jättämällä näkyviin vain rivit, joissa kuvataan tiedonhakua ja tarkastella tiedonhakuja

sen mukaan, kuinka suuri merkitys niillä on ollut koko tehtävän suorittamisen kannalta.

4.4.3 Analyysin eteneminen

Analyysin seuraavassa vaiheessa edellä esiteltyä taulukkoa tiivistettiin siten, että kunkin

tehtävän kaikki tiedot siirrettiin samalle pitkälle riville (ks. liite 3C). Tämä mahdollistaa

automaattisten laskutoimitusten suorittamisen yli koko aineiston, koska tehtävän sisäl-

tämien tapahtumien määrä ei vaikuta rivien määrään.

Analyysin edellisessä vaiheessa oli kustakin tietoresurssista esitetty tehtävän suorittami-

sessa käytettyjen, samaan luokkaan kuuluvien tapausten määrä (esimerkiksi moneltako

henkilöltä kysyttiin neuvoa tai kuinka monta julkaisua selattiin tiedon löytymiseksi).

Seuraavassa analyysivaiheessa tämän tyyppisen, tietoresurssien suhteellista suosiota
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kuvaavan tiedon, korrekti tiivistäminen yhdeksi luvuksi osoittautui haastavaksi. Toisaal-

ta voitaisiin tarkastella sitä, kuinka monessa tehtävässä jokin tietoresurssi ylipäänsä

esiintyi, toisaalta sitä, kuinka monta kertaa tiettyä tietoresurssia käytettiin. Tällöin herää

kysymys, miten kerta määritellään. Vaihtoehtoisesti voitaisiin laskea esimerkiksi omalta

tietokoneelta avattujen tiedostojen määrä, niiden käytön määrä (esimerkiksi vilkaisut tai

käyttö ajallisesti) tai jopa niistä saatujen tietojen määrä.

Varjostus on luonteeltaan sellainen tiedonkeruumenetelmä, ettei se yksinään tue eksak-

tien, määrällisten havaintojen tekemistä. Esimerkiksi niin sanottu kellottaminen olisi

ollut häiritsevää tutkittavan kannalta ja todennäköisesti myös rajoittanut tutkijan laadul-

listen huomioiden tekemistä. Yksittäisten käytettyjen tiedostojen määrä ei myöskään

kerro niiden tärkeydestä, ja laskentatapaa olisi pitänyt soveltaa myös esimerkiksi orga-

nisaation tarjoamiin järjestelmiin, joiden kohdalla erilliselle sivulle siirtyminen ei ole

yhtä selkeästi määriteltävissä verrattuna esimerkiksi internetsivustoihin. Yksi organisaa-

tion järjestelmä saattaa sisältää hyvinkin monenlaisia integroituja toimintoja, joten yh-

den järjestelmän käytön vertaaminen yhden paperisen asiakirjan lukemiseen ei luo luo-

tettavaa kuvaa tietoresurssien käytön määrästä. Tietoresurssien käyttömäärää päädyttiin

tarkastelemaan kaksiarvoisesti: tietoresurssiluokan edustaja joko ei esiinny tai esiintyy

tehtävän suorittamisen (so. varjostuksen) aikana. Varjostusaineiston pohjalta tällaisen

päätelmän tekeminen on luotettavinta.

Kaikki tehtävässä käytetyt tietoresurssit eivät ole yhtä tärkeitä. Tämän näkökulman esiin

saamiseksi aineisto käsiteltiin uudelleen siten, että jokainen tehtävässä esiintynyt tieto-

resurssi sai arvokseen 1 (esiintyy), 2 (kohtuullisen tärkeä) tai 3 (tärkein) (ks. liite 3D).

Painotettuja arvoja käytettiin säästeliäästi, jotta erot tietoresurssien välillä olisivat mah-

dollisimman selkeitä. Kustakin tehtävästä valittiin yksi tärkein tietoresurssi ja muutama

kohtuullisen tärkeä tietoresurssi. Painotus on tutkijan perusteltu tulkinta varjostustilan-

teen ja aineiston pohjalta. Tietoresurssien esiintyminen ja suhteellinen tärkeys eivät ole

analyysissa toisensa poissulkevia, vaan niitä käytetään rinnakkain. Tutkijan sisäistä re-

liabiliteettia14 tarkasteltiin arvioimalla 10 satunnaisen tehtävän kaikkien tietoresurssien

14 Reliabiliteetti eli luotettavuus, tarkkuus, toistettavuus (Heikkilä 2001, 30). Tarkastelussa haluttiin var-

mistaa se, että tutkijan tekemät painotustulkinnat riippuvat aineistosta eivätkä tilanteesta, jossa arvio on

tehty.
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painot uudelleen, kun ensimmäisestä arvioinnista oli kulunut kolme kuukautta. Arviot

olivat 68 prosentissa tapauksia täysin samat, ja 97 prosentissa täysin tai lähes samat

(eroa enimmillään yksi painotuspiste alkuperäiseen arvioon verrattuna).

Aineiston määrällinen käsittely sisälsi erilaisten tunnuslukujen laskemista muuttujille

kussakin monimutkaisuusluokassa. Näitä olivat esimerkiksi hakujen absoluuttinen lu-

kumäärä ja niiden suhteellinen sijoittuminen eri tietoresursseihin, kunkin tietoresurssin

esiintyminen ja tärkeys suhteessa muihin tietoresursseihin ja näiden lukujen väliset

muutokset siirryttäessä monimutkaisuustasosta toiseen.

Muuttujien vaikutusta toisiinsa tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimella, jota voidaan

käyttää välimatka- ja suhdeasteikon tasoisille muuttujille. Korrelaatiokertoimen selitys-

voima eli se, kuinka monta prosenttia toinen muuttuja selittää toisesta, voidaan laskea

korottamalla korrelaatiokerroin toiseen potenssiin. (Heikkilä 2001, 90–92.) Koska ky-

seessä ei ole selittävä (so. nollahypoteesin hylkäämiseen pyrkivä) tutkimus, ei tilastolli-

sia testejä aineistolle ole tehty. Ratkaisua tukevat myös aineiston pieni koko ja lähinnä

laadullista tarkastelua tukevat aineistonkeruumenetelmät.
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5  TULOKSET

Tässä luvussa käsitellään empiirisestä tutkimusaineistosta nousseita tuloksia. Luvussa

5.1 käydään läpi tutkimuksen keskeisimmät muuttujat, luvussa 5.2 tarkastellaan moni-

mutkaisuustasoittain sitä, miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa tehtävän suorittami-

seen. Luvussa 5.3 on yhteenveto tuloksista.

5.1 Keskeiset muuttujat

5.1.1 Tehtävän monimutkaisuus

Tutkimuksessa tarkasteltujen tehtävien monimutkaisuutta käsitellään kolmesta näkö-

kulmasta, jotka ovat henkilön oma kokemus tehtävän monimutkaisuudesta, hänen en-

nakkotietonsa tehtävästä (eli tietämys tehtävän suorittamisen vaiheista, tarvittavista tie-

doista ja tehtävän tuloksesta) ja näiden kahden keskiarvo. Monimutkaisuuden kokemuk-

sen ja ennakkotietojen perusteella määritellyn monimutkaisuuden korrelaatio on 0,71,

mikä tarkoittaa sitä, että noin puolet toisen muuttujan vaihtelusta voidaan selittää toisen

muuttujan vaihtelulla. On siis todennäköistä, että mitä enemmän henkilön ennakkotie-

doissa on puutteita, sitä monimutkaisemmaksi hän kokee tehtävän. Kahden monimut-

kaisuusmittarin suhteellisen voimakkaan korrelaation vuoksi keskiarvoa voidaan pitää

kohtuullisen luotettavana tulkintana niistä molemmista. Kuvassa 6 näkyy kunkin tehtä-

vän sijoittuminen suhteessa molempiin monimutkaisuusmittareihin.
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Kuva 6. Monimutkaisuusmittareiden korrelaatio (N=59). Kuvan havaintopisteiden mää-

rä on vain 53, koska muutamat tehtävät asettuvat päällekkäin.

Ennakkotietojen perusteella lasketun monimutkaisuuden ja monimutkaisuuden koke-

muksen väliset absoluuttiset erot ovat korrelaatiosta huolimatta suuria. Pääsääntöisesti

henkilö arvioi tehtävänsä paljon monimutkaisemmaksi kuin ennakkotietojen määrä an-

taisi olettaa. Erotus on keskimäärin 17,7 prosenttiyksikköä. Suuren eron vuoksi analyy-

sissa on säilytetty kaikki kolme näkökulmaa monimutkaisuuteen. Yleiset huomiot on

tehty keskiarvon pohjalta, mutta tulosten muuttuminen on raportoitu kahden monimut-

kaisuusmittarin mukaan erikseen, mikäli ero näiden kahden välillä on ollut suuri tai ky-

seinen tarkastelutapa on muuten ollut hedelmällinen tulkinnan kannalta. Tällöin tekstis-

sä on merkintä, kumpaa mittaria tulkinnassa on käytetty. Yleisesti ottaen tehtävän koe-

tulla monimutkaisuudella näyttäisi olevan suurempi vaikutus tehtävän suorittamiseen

kuin ennakkotietojen määrällä. Vaikka tehtävälle voitaisiin objektiivisesti määritellä

suoritustapa ja käytettävät tietoresurssit, on niiden valinta lopulta tehtävän suorittajan

oma. Monimutkaisuus ei selvästikään ole pelkkää tietojen puuttumista vaan esimerkiksi

hankaluutta järjestelmien käytössä, työläyttä tai omakohtaisen kokemuksen puutetta.

(Monimutkaisuuden käsitteestä ks. luku 3.1.1.)
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Keskiarvon perusteella aineiston 59 tehtävää voidaan jakaa kolmeen monimutkaisuus-

luokkaan seuraavasti: yksinkertaisia tehtäviä on 21 kappaletta (monimutkaisuus alle

20 %), keskivertoja 30 (monimutkaisuus 20–39,9 %) ja monimutkaisia 8 (monimutkai-

suus 40 % tai enemmän). Vastaavat prosenttirajat jakavat tehtävät myös monimutkai-

suuden kokemuksen perusteella sopiviin luokkiin, joiden koot ovat yksinkertaisista mo-

nimutkaisiin 16, 20 ja 23 tehtävää. Ennakkotietojen perusteella tehdylle monimutkai-

suusluokittelulle oli muodostettava omat prosenttirajat, koska muuten luokat olisivat

luotettavan tarkastelun kannalta liian epätasaiset: yksinkertaisia tehtäviä (monimutkai-

suus alle 20 %) olisi yli 65 % aineistosta ja monimutkaisissa tehtävissä (monimutkai-

suus 40 % tai enemmän) vain 3 tapausta. Näin ollen ennakkotietojen perusteella määri-

tellyt monimutkaisuusluokat ovat seuraavanlaiset: yksinkertaiset tehtävät, 18 kappaletta

(monimutkaisuus alle 10 %), keskiverrot tehtävät, 21 kappaletta (monimutkaisuus 10–

19,9 %) ja monimutkaiset tehtävät, 20 kappaletta (monimutkaisuus 20 % tai enemmän).

Tehtävien jakautuminen eri monimutkaisuusluokkiin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1: Tehtävien lukumäärä (kpl) eri monimutkaisuusluokissa.

Yksinkertaiset Keskiverrot Monimutkaiset N

Ennakkotiedot 18 21 20 59

Kokemus 16 20 23 59

Keskiarvo 21 30 8 59

Jo monimutkaisuusluokkien prosenttirajojen asettamisesta kävi ilmi, että henkilöiden

oman kokemuksen mukaan tehtävät painottuvat monimutkaiseen päähän, kun taas en-

nakkotietojen mukaan asia on päinvastoin. On kuitenkin huomattava, että sekä moni-

mutkaisuuden kokemus että ennakkotietojen määrä perustuvat tehtävän suorittajan

omiin arvioihin. Tulokset olisivat saattaneet olla hieman erilaisia, mikäli ennakkotieto-

jen määrää olisi voitu objektiivisesti mitata. Tutkimuksen teon aikana, esimerkiksi var-

jostustilanteissa, ei tullut kuitenkaan esiin tilanteita, joissa henkilön arvio ennakkotie-

doistaan olisi pitänyt kyseenalaistaa. Suuri osa tehtävistä oli rutiinia ennakkotietojen

perusteella mitattuna, ja oletettavasti on helpompaa ja luotettavampaa antaa arvio omis-

ta ennakkotiedoista juuri tällaisten tehtävien kohdalla. Jos tehtävä on tuttu, voi sen suo-
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rituksesta sanoa tuntevansa 100 tai 90 prosenttia. Sen sijaan vieraamman tehtävän koh-

dalla voi olla vaikeaa arvioida, tunteeko esimerkiksi tarvittavista tietoresursseista 50 vai

60 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella tehtävien monimutkaisuus vaihteli välillä 0 ja

53,3 prosenttia, monimutkaisuuden kokemuksen perusteella välillä 5 ja 70 prosenttia.

Sisällöllisesti tehtävät liittyivät niin hallinnollisiin toimenpiteisiin (esimerkiksi esityslis-

tat tai matkalaskut) kuin suunnitteluunkin (esimerkiksi asuinalueiden palvelut tai van-

husten hoidon järjestäminen).

5.1.2  Tietoresurssit ja yhteiskäyttö

Tietoresurssien käytön tarkastelu perustuu luvussa 4.4.2 esiteltyyn luokitukseen, joka on

muodostettu aineiston pohjalta. Yhdessä tehtävässä käytettiin varjostuksen aikana 2–12

eri luokkaa edustavaa tietoresurssia, keskimäärin 6,5:ä. Tuloksissa tarkastellaan sekä

tietoresurssien esiintymistä että niiden tärkeyttä ja vertaillaan näitä kahta lähestymista-

paa toisiinsa. Esiintymismäärän ja sen painotetun arvon eli tärkeyden laskentatavat on

esitetty luvussa 4.4.3.

Käytetyin tietoresurssiluokka on manuaalinen (25,8 % kaikkien tietoresurssien käytös-

tä). Manuaalisten resurssien suosio saattaa osittain perustua luokan koolle. Luokka si-

sältää 5 alaluokkaa mukaan lukien luokan Muut välineet, johon on sijoitettu ne muuta-

mat esiintymät sellaisista tietoresursseista, jotka eivät luonnollisesti ole sopineet min-

kään muun luokan alle. Näitä tapauksia ovat esimerkiksi skanneri ja pöytälaskin. Manu-

aalisten tietoresurssien suosio kertoo myös siitä, että tietoa esimerkiksi vaihdetaan edel-

leen paljon paperilla. Manuaalisten tietoresurssien käytölle on tyypillistä, että samassa

tehtävässä esiintyy useita luokan edustajia: aineistosta 12 tehtävässä kyseisen luokan

edustajia ei ole käytetty, joten suuri käyttömäärä jakaantuu vain 47 tehtävän kesken.

Suosituin manuaalisten alaluokka on paperi, jota on käytetty 36 tehtävässä. Asiakirjoja

arkistoidaan paperisina, paperilla toimitetaan toisille viestejä, kuitteja ja järjestelmistä

puuttuvia sopimuksia. Järjestelmien käyttöohjeista saatetaan edelleen säilyttää paperi-

versiot ja esimerkiksi esityslistan seuraaminen kokouksessa koettiin helpommaksi pape-

rilta kuin kannettavan tietokoneen näytöltä. Paperiseen esityslistaan tehtyjä merkintöjä

käytettiin edelleen hyödyksi vietäessä kokouksen pöytäkirjaa järjestelmään.

Useimmissa tehtävissä käytetty tietoresurssi oli viestintävälineet. Tutkimukseen kuulu-

neista 59 tehtävästä vain viisi ei sisältänyt viestintävälineiden käyttöä varjostustilantees-
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sa. Viestintä hoidettiin suurimmaksi osaksi sähköpostitse. Kohdeorganisaatiossa käytet-

ty sähköpostiohjelma sisälsi erilaisia toimintoja. Sähköpostia käytettiin viestien vas-

taanottamisen ja lähettämisen lisäksi tiedostojen jakamiseen sekä varsinaisten viestien

liitteinä että jaettujen kansioiden kautta. Sähköpostiohjelman kautta saattoi tarkastella

sekä omaa että muiden sähköistä kalenteria ja lisätä niihin merkintöjä.

Varjostuksen aikana havaittiin käytettävän 15 eri tietojärjestelmää. Monet järjestelmistä

pitivät sisällään paljon erilaisia toimintoja, ja niitä käyttivät useat käyttäjäryhmät: esi-

merkiksi matkalaskut tehtiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin samassa järjestelmässä. Järjes-

telmissä tietoa haettiin, välitettiin, muokattiin ja tallennettiin. Alla on joitakin kokonai-

suuksia, joiden käsittelyn organisaation tarjoamat tietojärjestelmät mahdollistivat:

• esityslistat ja pöytäkirjat

• organisaation sisäisten ja ulkoisten tahojen sekä asiakkaiden yhteystiedot

• sopimukset

• matkustukseen liittyvät asiakirjat

• kokoustarjoilutilaukset

• kulunvalvonta

• organisaation internetsivut

• sähköiset lomakkeet

• kartat

• tilastot.

Tietoresurssien tärkeyden mukaan painotettujen arvojen perusteella manuaaliset tieto-

resurssit ja viestintävälineet ovat selkeästi tärkeimmät tietoresurssiluokat. Kuvassa 7 on

laskettu tietoresurssiluokkien suhteellinen käyttö ja tärkeys sekä prosenttiosuus tehtävis-

tä, joissa tietoresurssi esiintyy.
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Kuva 7. Tietoresurssien käytön (N=384) ja tärkeyden (N=614) suhteet yli kaikkien teh-

tävien (N=59).

Kuvasta 7 voidaan nähdä, että oman tietokoneen resursseja ja viestintää käytettiin lähes

kaikissa tehtävissä. Eri tietoresurssien tärkeyttä ja käyttöä voidaan verrata keskenään tai

tärkeyttä ja käyttöä yhden tietoresurssin sisällä. Esimerkiksi organisaation tarjoamien

tietojärjestelmien tärkeyden osuus tehtävien suorittamisessa on selvästi suurempi kuin

niiden käyttömäärän osuus. Käyttömäärä tarkoittaa kussakin tehtävässä käytettyjen tie-

tojärjestelmien lukumäärän summaa yli kaikkien tehtävien, tärkeys vastaavasti painotet-

tujen käyttöarvojen summaa yli kaikkien tehtävien (ks. luku 4.4.3).

Tietoresurssien yhteiskäyttöä voidaan ajatella olevan ainakin seuraavat eri tyypit: Re-

surssit voivat esiintyä itsenäisinä prosessin eri vaiheissa tai niitä voidaan käyttää lähes

yhtäaikaisesti esimerkiksi kahden lähteen tietoja vertailtaessa tai tiiviisti peräkkäin tieto-

ja siirrettäessä. Resurssista toiseen voidaan myös siirtyä epäonnistumisten tai puutteel-

listen tietojen vuoksi, jolloin resurssi korvautuu toisella. Sähköisten resurssien yhteis-

käyttöön pakottavat tai kannustavat myös integroidut toiminnot. Sinänsä selkeää jaotte-

lua ei ole käytännössä helppo erottaa aineistosta. Luonnollisesti kaikki saman tehtävän

suorittamiseksi käytetyt tietoresurssit ovat jossain määrin vuorovaikutuksessa keske-

nään, koska tehtävän tavoite on niille yhteinen. Myöskin yhtäaikaisuuden määrittely on
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ongelmallista, koska ihminen voi kohdistaa huomionsa vain yhteen resurssiin kerral-

laan, vaikka huomion kohteen vaihtelu olisi nopeaakin. Analyysissa on päädytty tulkit-

semaan yhteiskäyttöä kaikkien saman tehtävän aikana esiintyneiden tietoresurssien vä-

lille.

5.1.3 Tiedonhaut

Varjostuksessa havaittuja tiedonhakuja tehtiin 202 kappaletta. Tehtävistä 24:ssä ei tehty

lainkaan tiedonhakuja ja enimmillään hakuja tehtiin 27 kappaletta tehtävän suorituksen

aikana. Tietoresursseista ainoastaan manuaalisten luokkaan ei tiedonhakuja voi tehdä

luokan luoteesta johtuen. Tiedonhauiksi lasketaan tässä tutkimuksessa kaikki tekstikent-

tähaut sekä haut, joissa valitaan muuttujia valmiista vaihtoehdoista (esimerkiksi pudo-

tusvalikot). Viimeksi mainittujen tunnistaminen varjostustilanteessa ja muistiinpanoista

oli toisinaan haastavaa, koska kohdeorganisaatio ei sallinut lokien keräämistä. Erityisen

hankalia olivat tilanteet, joissa samasta järjestelmästä tehtiin useita samantyyppisiä ha-

kuja nopeasti peräkkäin. Hakujen kokonaismäärään lopullisessa analyysissa on laskettu

ainoastaan varmasti tunnistetut tilanteet. Hauiksi ei tässä tutkimuksessa lueta internetse-

laimen osoiteriville kirjoitettua, jo tiedettyä URL-osoitetta.

Kuva 8. Tiedonhakujen lukumäärät eri tietoresursseissa (N=202).

Kuva 8 havainnollistaa tiedonhakujen jakautumista eri tietoresursseihin. Hauista selvästi

suurin osa tehtiin organisaation tarjoamiin järjestelmiin (67 %) ja loput verkkoresurs-

seihin (internetiin 24 % ja intranetiin 7 %). Myös sähköpostiin tehtiin kaksi sanahakua
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(1 % kaikista tiedonhauista), jotka sekä ennakkotietojen että kokemuksen perusteella

asettuvat monimutkaisiin tehtäviin. Näin vähäisen määrän vuoksi ei kuitenkaan voida

tehdä tulkintaa siitä, että sähköpostista hakeminen olisi nimenomaan monimutkaisten

tehtävien piirre.

Lähes kaikki tiedonhaut olivat keskeisessä osassa tehtävän suorituksessa. Suurin osa

hauista oli faktahakuja eli haettiin esimerkiksi osoitetietoja tai tilastoja. Jonkin verran

haettiin myös tiedostoja, joiden olemassaolosta oltiin varmoja. Aihehakuja sen sijaan oli

hyvin vähän; yleensä tiedontarve oli kapea-alaisempi. Eräs esimerkki aihehausta on

tilanne, jossa suunnittelutehtävän suorittaja haluaa nähdä kuvan eräästä alueesta. Hän

olettaa, että tällainen kuva on olemassa mutta ei tiedä missä ja millaisessa muodossa.

Hän aloittaa etsimisen navigoimalla organisaation ulkoisilla internetsivuilla asemakaa-

voituksen puolella. Tuloksia ei löydy, joten hän hakee internethakukoneesta alueen ni-

mellä. Koska tyydyttäviä tuloksia ei vieläkään löydy, alun perin täsmällinen tiedontarve

muuttuu muotoon mitä tahansa tietoa alueesta. Hän palaa organisaation internetsivuille

ja etsii alueen nimellä. Kirjoitusasua vaihtamalla hän lopulta löytää viittauksen pöytä-

kirjaan, jossa aihetta käsitellään. Tutustuttuaan ensin muihin tuloksiin hän siirtyy järjes-

telmään K, josta päivämäärällä hakemalla löytyy hyödyllinen pöytäkirja. Tässä haku ei

alun perin ollut aihehaku, mutta muuttui sellaiseksi, koska tarkempaan tiedontarpeeseen

ei löytynyt vastausta. Tosielämän tiedonhaussa henkilö voi muuttaa toimintojaan, jopa

tiedontarvettaan sen mukaan, mitä järjestelmillä on tarjota. Tiedontarve ja tiedonhaun

prosessi ovat siis dynaamisia.

5.2 Tehtävät monimutkaisuustasoittain

Tässä luvussa tarkastellaan tehtävän monimutkaisuuden vaikutusta tietoresurssien käyt-

töön ja tiedonhakuun. Kukin alaluku alkaa käsiteltävää monimutkaisuustasoa kuvaaval-

la tehtäväesimerkillä, joka on valittu siten, että se edustaa kyseistä monimutkaisuus-

luokkaa mittarista riippumatta (ennakkotiedot/kokemus). Esimerkit antavat myös kuvaa

siitä, millaista aineistoa varjostuksella voidaan saada. Esimerkeissä käytetyt henkilöiden

nimet ja muut yksilöivät tiedot ovat keksittyjä. Esimerkin jälkeen kuvataan kyseisen

monimutkaisuusluokan tehtävissä tapahtuvaa tiedonhakua, tietoresurssien käyttöä ja

tehtävän suorittamisessa ilmeneviä ongelmia.
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5.2.1 Yksinkertaiset tehtävät

Tuulikki istuu töittensä äärellä, kun hänen työtoverinsa Matti tuo hänelle lomatietoja

sisältävän paperin. Tuulikin on lisättävä tiedot tietokantaan, joten hän kirjautuu järjes-

telmään O ja tekee siellä haun loman anojan nimellä. Seuraavaksi hän täydentää hakua

lomavuodella ja täyttää paperissa lukevat tiedot järjestelmään. Lomataulukon tulisi

avautua järjestelmästä tekstinkäsittelyyn integroidun toiminnon ansiosta, mutta järjes-

telmä antaa virheilmoituksen useita kertoja ennen kuin suostuu avaamaan tiedoston.

Tuulikin mukaan tämä tapahtuu aina kyseisen toiminnon kohdalla, joten hän on osannut

odottaa sitä eikä se aiheuta lisätoimenpiteitä. Tekstinkäsittelyyn ladatun tiedoston hän

lähettää sähköpostitse tiedoksi loman anojalle. Prosessi toistuu useita kertoja. Lopuksi

Tuulikki haluaa saada järjestelmän tuottamaan yleisraportin ohjeiden avulla. Raportin

luominen käy hitaasti, koska Tuulikki ei ole tottunut käyttämään järjestelmää tässä tar-

koituksessa ja järjestelmässä toimintojen nimet ovat epäinformatiivisia. Ensimmäinen

haku järjestelmään onnistuu, mutta toista hakua järjestelmä jää prosessoimaan pitkäksi

aikaa. Lopulta Tuulikki sulkee järjestelmän ja jää toistaiseksi ilman raporttia.

Yllä on esimerkki tehtävästä, joka sekä tunnetaan hyvin etukäteen että koetaan yksin-

kertaiseksi. Kyseinen tehtävä kuuluu suorittajansa tavanomaisiin työtehtäviin ja se teh-

dään siihen tarkoitetussa järjestelmässä. Suoritusprosessi on lyhytkestoinen ja toistuu

useita kertoja. Esimerkistä näkyy hyvin se, että ongelmat (tässä tapauksessa järjestel-

män turhat virheilmoitukset) eivät enää haittaa, kun niiden olemassaolo tiedetään etukä-

teen. Huomiota herättää kuitenkin se, että tehtävän loppuosan kaltainen prosessi suorite-

taan harvemmin ja lopulta se epäonnistuu. Tämä ei kuitenkaan tee tehtävän suorittajaa

epätoivoiseksi tai saa häntä arvioimaan tehtävää loppulomakkeessa erityisen monimut-

kaiseksi.

Yksinkertaisiksi lasketaan ne tehtävät, joiden monimutkaisuus on tehtävän suorittajan

kokemuksen mukaan alle 20 % tai joiden kulusta hän tietää etukäteen yli 90 % (moni-

mutkaisuus ennakkotietojen perusteella <10 %). Kokemuksen mukaan yksinkertaisia

tehtäviä on aineistossa 16, ennakkotietojen perusteella yksinkertaisia tehtäviä 18 kappa-

letta.

Tietoresurssit. Yksinkertaisissa tehtävissä käytetään keskimäärin kuutta eri tietoresurs-

sityyppiä, eniten manuaalisia ja oman tietokoneen resursseja. Organisaation tarjoamia

järjestelmiä käytetään hieman vähemmän, mutta niiden merkitys tehtävän suorituksessa
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on lähes yhtä suuri kuin suosituimpien tietoresurssien. Viestintävälineiden käyttö on

noin viidesosa kaikkien tietoresurssien käytöstä. Verkkoresurssien käyttö ja merkitys on

erittäin vähäistä, vain alle 10 %.

Yksinkertaisissa tehtävissä tietoja säilytetään paljon paperilla. Tyypillisiä ovat alun

esimerkin kaltaiset tehtävät, joissa tietoa siirretään paperilta organisaation tarjoamiin

järjestelmiin. Nämä järjestelmät palvelevat hyvin tarkoitustaan yksinkertaisissa tehtä-

vissä, joissa suoritusprosessi voidaan kuvata etukäteen ja siten myös osittain automati-

soida. Jos yksinkertaisen tehtävän suorittamiseksi tarvitaan järjestelmän ja manuaalisten

resurssien lisäksi muita tietoja tai tiedostoja, ne usein löytyvät omalta tietokoneelta,

joten verkkoresursseja tarvitaan harvoin. Toisinaan jokin tarvittu tiedosto löytyy verk-

kolevyltä tai intranetistä. Internetiä yksinkertaisissa tehtävissä käytetään esimerkiksi

silloin, kun halutaan selvittää organisaation ulkopuolisten tahojen yhteystietoja. Tieto-

resurssien käyttö yksinkertaisissa tehtävissä on tiivistetty kuvaan 9.
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Kuva 9. Tietoresurssien käytön jakauma yksinkertaisiksi koetuissa tehtävissä (N=97).

Tiedonhaut. Tiedonhakuja yksinkertaisissa tehtävissä tehdään keskimäärin kolme. Sel-

västi suurin osa hauista (80–90 %) tehdään organisaation tarjoamiin järjestelmiin. Täl-

löin tyypillisiä ovat haut esimerkiksi henkilön nimellä ja tarkoituksena on saada esiin

henkilöön liittyviä dokumentteja (esimerkiksi matkalaskuja) jatkokäsittelyä varten. Ha-

kujen kohteena ovat näin ollen faktat tai toiminnot. Yksinkertaisten tehtävien tiedonhaut

ovat usein keskeisiä tehtävän suorittamisen onnistumiselle, koska tiedonhaut ovat olen-
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naisia järjestelmissä navigoimiselle. Loput tiedonhauista (10–20 %) tehdään verkko-

resursseihin.

Ongelmat. Ongelmia yksinkertaisen tehtävän suorittamisen aikana esiintyy keskimäärin

hieman yli 4 kappaletta. Valtaosa niistä liittyy organisaation tarjoamiin järjestelmiin

(esimerkiksi niiden hitaus), tiedon sisältöön (esimerkiksi nimi väärin) tai oman tietoko-

neen resursseihin (esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma tekee häiritseviä automaatti-

muokkauksia tekstiin). Hieman yllättävää on, että tehtävän suorittajat tekevät eniten

virheitä sellaisissa tehtävissä, joista heillä on hyvät ennakkotiedot. Kymmenen prosent-

tia yksinkertaisten tehtävien ongelmista on tällaisia. Järjestelmä esimerkiksi avataan,

mutta sieltä unohdetaan katsoa tarvittuja tietoja tai vääriä tietoja kopioidaan tiedostosta

toiseen. Tämä voisi selittyä sillä, että yksinkertaiset tehtävät ovat niin tuttuja, että ne

voidaan suorittaa nopeasti eikä niiden suorittamiseen tarvitse keskittyä samalla tavoin

kuin monimutkaisiin tehtäviin. Tällöin huolimattomuusvirheiden määrä kasvaa. Virheis-

tä varjostaja voi kuitenkin havaita käytännössä vain ne, jotka tutkittava itsekin havait-

see. Siten piiloon voivat jäädä ongelmat, jotka ilmenevät vasta tehtävän myöhemmissä

vaiheissa, varjostuksen jo päätyttyä.

5.2.2 Keskiverrot tehtävät

Aslakin tulee koota pöytäkirjat ja niiden liitteet sovitulla tavalla pinoiksi, jotka voidaan

sitoa yhteen ja arkistoida. Pöytäkirjat hän on jo saanut valmiiksi, mutta kaikkien liittei-

den löytäminen ei ole helppoa. Hänellä on pöydällä pinoissa jo löytyneet liitteet vuoden

mukaan järjestettyinä. Järjestys tulee muuttaa diaarinumeroiden mukaiseksi. Aslak se-

laa pinoja ja menee järjestelmään K, kun huomaa tai epäilee jonkin liitteen puuttuvan.

K:sta, kyseisen pöytäkirjan kohdalta, hän tulostaa puuttuvat liitteet ja kirjoittaa diaari-

numeron käsin tulosteisiin. Ongelmia aiheuttavat erityisesti sellaiset liitteet, joista tulisi

löytää alkuperäinen eli kirjaamon kautta kulkenut paperinen versio.

Yllä on esimerkki monimutkaisuudeltaan keskiverrosta tehtävästä. Tehtävän kulku ja

tarvittavat tietoresurssit tunnetaan etukäteen, mutta tehtävässä vaaditaan myös tilanne-

kohtaista harkintaa ja ongelmanratkaisukykyä. Varsinaista rutiinia tehtävän suorittami-

seen ei ole tullut, koska tehtävä toistuu harvoin.

Aineistossa keskitason monimutkaisuutta edustavat tehtävät, joiden monimutkaisuus

tehtävän suorittajan kokemuksen mukaan on 20 % tai yli mutta alle 40 %. Tällaisia teh-
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täviä on aineistossa 20. Tarkasteltaessa tehtäviä suorittajan ennakkotietämyksen perus-

teella keskitason tehtävät ovat monimutkaisuudeltaan 10 % tai yli mutta alle 20 %. Täl-

laisia tehtäviä on aineistossa 21.

Tietoresurssit. Keskiverrossa tehtävässä käytetään keskimäärin seitsemää eri tieto-

resurssityyppiä. Manuaaliset tietoresurssit ovat suosituimpia, vaikkakin niiden suosio on

pienempi kuin yksinkertaisissa tehtävissä. Suurimmillaan manuaalisten resurssien käyt-

tö (28 % kaikista tietoresursseista) on niissä tehtävissä, jotka tehtävän suorittaja on arvi-

oinut keskiverroiksi. Paperi on manuaalisten tietoresurssien suosituin alaluokka. Orga-

nisaation tarjoamien järjestelmien käyttö ja niiden merkitys tehtävän kannalta vähenevät

verrattuna yksinkertaisiin tehtäviin. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin tehtävän kannalta

edelleen tärkeämpiä kuin niiden käytön määrä antaisi olettaa. Verkkoresurssien suosio

vaikuttaisi kasvavan organisaation tarjoamien järjestelmien kustannuksella: Järjestelmät

tarjoavat määrämuotoista tietoa sellaisiin tehtäviin, joiden kulku voidaan etukäteen mää-

ritellä tarkasti. Verkkoresursseista saatavan tiedon oletetaan olevan heterogeenisempaa,

joten verkkoresursseihin turvaudutaan, kun tiedontarve on epämääräinen tai kun ei tie-

detä, mistä lähteä tietoa etsimään.

Viestinnän merkitys ja käyttö lisääntyvät hieman yksinkertaisempiin tehtäviin verrattu-

na. Viestintä on erityisen keskeistä niissä tehtävissä, jotka suorittajan ennakkotietojen

perusteella kuuluvat tähän monimutkaisuusluokkaan. Viestintää selittää nimenomaan

käytetty monimutkaisuusmittari (ennakkotiedot/kokemus), ei enää se, tarkastellaanko

viestintävälineiden käyttöä niiden tärkeyden vai käytön useuden suhteen. Toisten ihmis-

ten puoleen kääntyminen nousee jopa yleisesti suosituimpia manuaalisia tietoresursseja

tärkeämmäksi tarkasteltaessa ennakkotietojen perusteella keskivertoja tehtäviä. Kun siis

ennakkotietojen määrä vähenee siirryttäessä yksinkertaisista tehtävistä keskivertoihin,

käytetään mahdollisimman joustavia tietoresursseja tai tiedonlähteitä eli toisia ihmisiä

riippumatta henkilökohtaisesti koetusta monimutkaisuudesta. Kuvassa 10 näkyy tieto-

resurssien käytön jakauma keskiverroiksi koetuissa tehtävissä.
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Kuva 10. Tietoresurssien käytön jakauma keskiverroiksi koetuissa tehtävissä (N=136).

Tiedonhaut. Tiedonhakujen määrään vaikuttaa selvästi se, tarkastellaanko monimutkai-

suutta kokemuksen vai ennakkotietojen perusteella. Tehtävissä, jotka on koettu keski-

verroiksi, tehdään keskimäärin kolme hakua, kun taas ennakkotietojen perusteella kes-

kiverroissa tehtävissä niitä tehdään jopa viisi. Edelleen suurin osa hauista tehdään orga-

nisaation tarjoamiin järjestelmiin (noin 68 %).

Ongelmat. Ongelmia tehtävän suorittamisessa on keskimäärin hieman yli viisi. Kuten

yksinkertaistenkin tehtävien kohdalla, ongelmien määrään vaikuttaa se, määritelläänkö

tehtävän monimutkaisuus kokemuksen vai ennakkotietojen perusteella. Eniten ongelmia

esiintyy käytettäessä organisaation tarjoamia järjestelmiä. Kokemuksen perusteella kes-

kiverroiksi luokiteltavissa tehtävissä järjestelmien aiheuttamien ongelmien osuus on

tosin vain noin puolet vastaavasta osuudesta yksinkertaisissa tehtävissä. Niin ikään ko-

kemuksen mukaan tarkasteltaessa tiedon sisältöön liittyvät ongelmat vähenevät yksin-

kertaisempiin tehtäviin verrattuna, mutta ennakkotietämyksen mukaan luokitelluissa

tehtävissä ne lisääntyvät. Myös oman tietokoneen resurssit ja tiedonhaut ovat edelleen

merkittävän ongelmallisia.

5.2.3 Monimutkaiset tehtävät

Matin on määrä luoda esityslista uuden työryhmän kokoukseen. Tällaiset tehtävät eivät

ole aiemmin kuuluneet hänen työnkuvaansa. Ensimmäiseksi hän hakee sähköpostistaan
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itselleen lähettämänsä viestin, jossa on luonnos esityslistasta. Hän tarvitsee myös esi-

tyslistapohjan, joka voisi löytyä verkkolevyltä. Etsintä ei tuota tulosta, joten Matti etsii

oman tietokoneensa kansioista erään vanhan esityslistan ja tallentaa sen työpöydälle.

Hän kopioi uuden esityslistatekstin vanhan päälle. Matilla on pöydällä jo valmiina pa-

perilla esityslistaluonnos, johon hän on toiselta henkilöltä saanut korjausehdotukset.

Korjausehdotusten mukaan hän muokkaa esityslistatiedostoa ja ensimmäisellä yrittä-

mällä tallentaa vahingossa uuden esityslistan vanhan pohjan päälle. Korjausten jälkeen

Matti tarkistaa intranetistä, että on varannut tilan kokoukselle ja sähköpostista, että on

merkinnyt kokouksen kaikkien osallistujien kalenteriin. Esityslistan hän lähettää sähkö-

postin liitteenä. Paperille, korjausehdotusten lomaan, on merkitty myös valtakunnallisia

asiakirjoja, jotka Matin tulisi löytää kokousta varten. Niiden sijainnista tai tarkasta

nimestä ei ole varmuutta, joten Matti aloittaa tekemällä internethaun, jonka avulla hän

pääsee kyseisen ministeriön sivuille. Sivuilla hän tekee kaksi hakua, jotka eivät tuota

tulosta, joten hän siirtyy etusivulle ja alkaa selailla linkkien kautta. Etsittyään Julkaisut-

linkin takaa hän ajattelee, että kyseessä ei ehkä olekaan julkaisu. Oivalluksen jälkeen

hän päätyy oikealle sivulle ja tulostaa sen. Seuraavaksi hän tutustuu ministeriön sivujen

kautta asiasta tehtyihin lakiluonnoksiin, joita myös tulostaa. Kaikkien hyödyllisten in-

ternetsivujen osoitteet Matti kopioi erilliseen tiedostoon myöhempää käyttöä varten.

Löytyneiden tietojen innoittamana internetsivuston selailu jatkuu mahdollisten uusien,

hyödyllisten dokumenttien löytämiseksi.

Yllä on esimerkki monimutkaisesta tehtävästä. Tehtävä on suorittajalleen uusi eikä hä-

nellä ole tarkkoja käsityksiä sinänsä määrämuotoisen esityslistan tekemisestä. Lisäksi

hänen on löydettävä dokumentteja, joiden sijainti ja nimi ovat osittain hämärän peitossa.

Esimerkistä näkyy hyvin se, että monimutkaisessa tehtävässä on monenlaisia epävar-

muustekijöitä ja osittain niiden takia tehtävä suoritetaan askel kerrallaan – samankaltai-

sina toistuvia syklejä ei pääse syntymään. Lisäksi tehtävän suorittaminen on erehdyksen

ja oivalluksen sävyttämää.

Monimutkaisiksi lasketaan sellaiset tehtävät, joiden monimutkaisuus suorittajan koke-

muksen mukaan on 40 % tai yli. Aineistossa on 23 tällaista tehtävää. Ennakkotietojen

mukaan tarkasteltaessa monimutkaisten tehtävien luokkaan kuuluvat tehtävät, joiden

monimutkaisuus on 20 % tai yli. Aineistossa on 20 tällaista tehtävää. Tyypillisesti mo-

nimutkaisissa tehtävissä edellytetään ainakin osittain luovaa otetta, eli yksityiskohtaises-

ti määriteltyä suoritusprosessia ei ole olemassa.
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Tietoresurssit. Keskimäärin monimutkaisessa tehtävässä käytetään seitsemää eri tieto-

resurssityyppiä. Organisaation tarjoamat järjestelmät soveltuvat usein parhaiten selkei-

den prosessien suorittamiseen, joten niiden käyttö monimutkaisissa tehtävissä on tieto-

resursseista vähäisintä. Välineeksi organisaation järjestelmät valikoituvat ennakkotieto-

jen perusteella laskettaessa ainoastaan 9 % tapauksia. Tosin näiden järjestelmien tärkeys

on edelleen suurempi kuin käyttötiheys. Eri järjestelmien käyttö jakautuu tasaisemmin

kuin yksinkertaisemmissa tehtävissä. Monimutkaisissa tehtävissä käytetään myös muu-

tamia uusia järjestelmiä, jotka eivät esiinny aiempien monimutkaisuustasojen tehtävissä.

Muiden tietoresurssien kesken käyttö on jakautunut tasaisemmin. Omalta tietokoneelta

löytyvät välineet ja tiedostot eivät enää riitä. Niitä käytetään edelleen, mutta niiden tär-

keys tehtävän suorittamisen kannalta on vain hieman suurempi kuin organisaation tarjo-

amien järjestelmien tärkeys. Lisäksi käyttötiheys on suurempi kuin tärkeys. Manuaalis-

ten resurssien käyttö vähenee selvästi niissä tehtävissä, jotka on koettu monimutkaisiksi.

Verkkoresurssien suosio kasvaa edelleen edelliseen monimutkaisuusluokkaan verrattu-

na. Intranetistä, internetistä ja verkkolevyjen kautta jaetuista tiedostoista löytyy sekalai-

sia tiedostoja, toimintoja ja tietoja. Ne eivät ole vakiintuneet osaksi jotain erillistä järjes-

telmää eikä niitä myöskään ole tallennettu omalle tietokoneelle mahdollisesti siksi, kos-

ka niitä tarvitaan harvoin. Luvun esimerkkitehtävässä esiintyivät kaikki verkkoresurssit.

Viestintä – tietoresursseista mahdollisesti joustavin – nousee tärkeimmäksi ja käyte-

tyimmäksi. Se on suosituimmillaan (28 %), kun tarkastellaan kokemuksen perusteella

monimutkaisia tehtäviä ja eri tietoresurssien suhteellista tärkeyttä. Tämä kertoo siitä,

että erityisesti koettu monimutkaisuus aiheuttaa tarvetta konsultoida toisia ihmisiä tai

vaihtaa tietoja ohi virallisempien kanavien, kuten järjestelmien. Yhteistyö myös palave-

rien muodossa lisääntyy, koska esimerkiksi laajat suunnittelutehtävät edellyttävät sitä.

Sähköposti on selkeästi viestintävälineistä käytetyin ja tärkein. Tietoresurssien käytön

jakauma monimutkaisissa tehtävissä on tiivistetty kuvaan 11.
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Kuva 11. Tietoresurssien käytön jakauma monimutkaisiksi koetuissa tehtävissä

(N=151).

Tiedonhaut. Varjostuksessa havaittuja hakuja tehtiin kokemuksen mukaan monimutkai-

sissa tehtävissä keskimäärin 4 mutta ennakkotietojen mukaan monimutkaisissa tehtävis-

sä vain 2 tehtävää kohden. Ilmiötä voi selittää muutamien hakuintensiivisten tehtävien

siirtymisellä alemmalle monimutkaisuuden tasolle, kun monimutkaisuuden tarkastelu

siirretään subjektiivisesta kokemuksesta ennakkotietojen määrään. Laajempi pohja lie-

nee siinä, että tehtävät, joista suorittajalla on hatarat ennakkotiedot, eivät ole otollista

maaperää hakulausekkeiden luomiselle. Sitä mitä ei tiedä, on vaikea kuvata sanoin. Li-

säksi ennakkotietojen perusteella monimutkaisiksi luokiteltavat tehtävät painottuvat

yksinkertaisia tehtäviä enemmän laajahkoihin suunnitteluprosesseihin. Niille on tyypil-

listä, että kaikki tiedontarpeet joko eivät ole kuvattavissa hakulausekkeilla tai tiedontar-

peen tyydyttämiseksi tarvittavia tietoja ei ole olemassa haettavassa muodossa (esimer-

kiksi vastuuhenkilöiden mielipiteet maankäytöstä tai sopivimman työnhakijan henkilöl-

lisyys). Hakujen jakaantuminen eri tietoresursseihin on kuitenkin sama molemmilla

mittareilla: hieman yli puolet hauista tehtiin organisaation tarjoamiin järjestelmiin, hie-

man alle puolet verkkoresursseihin.

Ongelmat. Monimutkaisissa tehtävissä esiintyy keskimäärin neljä ongelmaa. Vaikuttaa

siltä, että ongelmalliset tehtävät koetaan monimutkaisiksi, mikä ei välttämättä näy siinä,

tunnetaanko esimerkiksi tehtävän suorittamisen prosessi etukäteen. Kuten yksinkertai-

semmissakin tehtävissä, ongelmia aiheuttavat eniten organisaation tarjoamat järjestel-
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mät. Ennakkotietämyksen perusteella monimutkaisiksi arvioitujen tehtävien ongelmista

ne aiheuttavat jopa kolmasosan, vaikka järjestelmien käyttö on hyvin vähäistä. Tiedon

sisältö ja puuttuvat tietoresurssit aiheuttavat edelleen ongelmia suunnilleen yhtä paljon

kuin alemmilla monimutkaisuustasoilla. Esimerkkejä ongelmista ovat muiden muassa

järjestelmien toimimattomuus tai hitaus ja tiedon sisällön vakavat virheellisyydet tai

puutteet (esimerkiksi asiakirjassa oleva väärä päiväys estää asiaan liittyvän lisätiedon

löytymisen).

5.3 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen perusteella tehtävän monimutkaisuuden voidaan sanoa vaikuttavan

tiedonhakuun ja tietoresurssien käyttöön. Yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä

yleisesti ottaen monimutkaisuuden kokemus näyttäisi vaikuttavan tietoresurssien käyt-

töön suoraviivaisemmin kuin ennakkotietojen määrä. Ennakkotietojen perusteella mitat-

tuna tutkitut tehtävät olivat pitkälti rutiinia eli yksinkertaisia: tehtävän suorittamiseen

vaaditut tiedot, itse suoritusprosessi ja sen tulos tunnettiin hyvin. Koska hajonta moni-

mutkaisuuden kokemuksessa oli suurempaa eli aineistoa on laajemmalti eri monimut-

kaisuustasoilta, myös erot eri monimutkaisuusluokkien välillä ovat selkeämpiä. Mielen-

kiintoista on, että jotkin muuttujat saavuttavat ääriarvonsa juuri keskivertojen tehtävien

kohdalla. Esimerkiksi tiedonhakujen määrä on keskimmäisessä monimutkaisuusluokas-

sa suurimmillaan, kun monimutkaisuuden katsotaan olevan kääntäen verrannollinen

ennakkotietojen määrään. Toisaalta sekä ennakkotietojen että kokemuksen perusteella

keskiverroissa tehtävissä ongelmien määrä on suurimmillaan. Näitä ilmiöitä on vaikea

perustella empiiristen havaintojen perusteella. Tässä yhteenvedossa monimutkaisuuden

vaikutusta tehtävän suoritukseen tulkitaan niistä muuttujista käsin, joilla kussakin tilan-

teessa vaikuttaisi olevan selkein yhteys monimutkaisuuteen. Taulukossa 2 esitetään kus-

takin monimutkaisuusluokasta keskimääräinen tehtävä lukuina, taulukossa 3 sanallises-

ti.
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Taulukko 2. Tietoresurssien, tiedonhakujen ja ongelmien määrät (kpl) monimutkaisuus-

luokittain.

Tehtävän moni-

mutkaisuus (en-

nakkotie-

dot/kokemus)

Tietoresurssit Tiedonhaut Ongelmat

Yksinkertainen 6,2 / 6,1 3,0 / 2,8 4,5 / 4,1

Keskiverto 6,8 / 6,8 4,8 / 3,4 5,2 / 5,5

Monimutkainen 6,5 / 6,6 2,4 / 3,9 4,2 / 4,3

Taulukko 3. Monimutkaisuusluokkien tyyppiedustajat.

Tehtävän mo-
nimutkaisuus Tietoresurssit Tiedonhaut Ongelmat

Yksinkertainen

Käytetään paljon oman
tietokoneen resursseja,
viestintää paljon säh-

köpostitse

Tehtävän suoritta-
miselle keskeisiä

faktahakuja organi-
saation tarjoamiin
tietojärjestelmiin

Pieniä, liittyvät käy-
tettyihin tietojärjes-
telmiin tai omaan

tietokoneeseen

Keskiverto
Viestintä eri muodois-
saan ja verkkoresurssit

keskeisiä

Faktahakujen lisäk-
si haetaan tärkeitä
tiedostoja järjestel-

mien lisäksi verkko-
resursseista

Ongelmia tiedon
sisällössä; puutteita,
virheitä sekä koko-
naan puuttuvia tie-

dostoja

Monimutkainen
Viestintä- ja verkko-
resurssit erittäin kes-

keisiä

Monipuolisia; hae-
taan sekä faktoja,

tietoa aihekokonai-
suuksista että tie-

dostoja. Tiedonhaut
voivat olla tärkeässä
asemassa tai sivu-

juonteita tehtävässä

Paljon teknisiä on-
gelmia johtuen re-
surssien kömpelyy-
destä tai henkilön

puuttuvista taidois-
ta; tietoja myös

puuttuu
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Tehtävän monimutkaisuuden vaikutukset tehtävän suorittamiseen voidaan tiivistää seu-

raavasti tämän tutkimuksen tulosten pohjalta:

Tiedonhaut. Mitä monimutkaisemmaksi tehtävä koetaan, sitä enemmän siinä tehdään

tiedonhakuja. Yksinkertaisissa tehtävissä tiedonhauista selvästi suurin osa kohdistuu

organisaation tarjoamiin järjestelmiin, monimutkaisissa tehtävissä enää vähän yli puo-

let. Loput haut tehdään verkkoresursseista.

Muutokset tietoresursseittain. Verkkoresursseista erityisesti intra- ja internetin käyttö

lisääntyy tehtävien monimutkaistuessa. Tehtävien monimutkaistuessa organisaation

tarjoamien järjestelmien, manuaalisten resurssien ja oman tietokoneen resurssien käyttö

vähenee. Järjestelmien merkitys tehtävien suorituksessa on kuitenkin koko ajan suu-

rempi kuin käyttötiheys. Oman tietokoneen resurssien kohdalla tilanne on päinvastai-

nen: niitä käytetään usein, mutta niiden merkitys on käyttömäärää pienempi. Yksinker-

taisissa tehtävissä viestintävälineiden osuus on noin viidesosa kaikista tietoresursseista,

ja niiden käyttö on tärkeyttä suurempaa. Keskiverroissa tehtävissä niiden käyttö ja tär-

keys lisääntyvät. Monimutkaisissa tehtävissä viestintäluokan osuus on noin neljäsosa

kaikkien tietoresurssien käytöstä ja siten luokan edustajien käyttötiheys on suurempi

kuin yksinkertaisemmissa tehtävissä. Viestinnän suhteellinen merkitys on kasvanut

esiintymistiheyttä suuremmaksi. Sekä puhelimen, sähköpostin että henkilökohtaisen

kontaktin määrä kasvaa tasaisesti monimutkaisuuden kokemuksen myötä.

Tietoresurssien väliset muutokset. Yksinkertaisissa tehtävissä manuaaliset resurssit ovat

tietoresursseista suosituimpia ja myös oman tietokoneen ohjelmia ja tiedostoja käyte-

tään lähes yhtä paljon. Jo keskiverroissa tehtävissä oman tietokoneen resurssit väistyvät

viestintävälineiden tieltä, vaikka edelleen suosituimpia ovat manuaaliset resurssit. Mo-

nimutkaisissa tehtävissä viestintä on kaikista suosituin tietoresurssi ja organisaation

tarjoamia järjestelmiä ja oman tietokoneen resursseja käytetään suhteessa vähiten. Tau-

lukossa 4 esitetään tietoresurssien suhteellisen tärkeyden vaihtelu eri monimutkaisuus-

tasoilla, taulukossa 5 vastaavat luvut käyttötiheyden perusteella. Suhteellinen tärkeys on

käyttömäärän painotettu arvo (ks.luku 4.4.3).
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Taulukko 4. Tietoresurssien tärkeyden jakauma (%) eri monimutkaisuustasoilla.

Tehtävän mo-

nimutkaisuus

(ennakkotie-

dot/kokemus)

järjestelmät manuaalinen verkko viestintä
oma

kone
summa

yksinkertainen 22,4 26,2 8,2 18,6 24,6 100,0

keskiverto 21,1 21,5 15,2 23,8 18,4 100,0

monimutkainen 13,9 21,2 21,6 26,0 17,3 100,0

yksinkertainen 24,2 25,5 8,1 17,5 24,8 100,1

keskiverto 20,6 24,8 14,5 21,0 19,2 100,1

monimutkainen 14,2 19,2 20,9 28,5 17,2 100,0

Taulukko 5. Tietoresurssien käytön jakauma (%) eri monimutkaisuustasoilla.

Tehtävän mo-

nimutkaisuus

(ennakkotie-

dot/kokemus)

järjestelmät manuaalinen verkko viestintä
oma
kone

summa

yksinkertainen 15,2 29,5 8,9 21,4 25,0 100,0

keskiverto 15,5 24,6 14,8 23,9 21,1 99,9

monimutkainen 9,2 23,8 22,3 23,1 21,5 99,9

yksinkertainen 17,5 28,9 7,2 20,6 25,8 100,0

keskiverto 14,0 27,9 16,2 21,3 20,6 100,0

monimutkainen 9,9 21,9 20,5 25,8 21,9 100,0
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6 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen teon aikana esiin nousseita kysymyksiä ja vertail-

laan saatuja tuloksia aiempaan tutkimukseen. Ensimmäisenä pohditaan monimutkaisuu-

den käsitettä, sen jälkeen verrataan tietoresurssien käytöstä saatuja tuloksia muiden tut-

kimusten vastaaviin tuloksiin. Luvussa 6.3 mietitään, mitä tutkimuksessa olisi voitu

tehdä toisin ja mitä jatkotutkimustarpeita aihealueesta on. Keskusteluluku päättyy joh-

topäätöksiin, joissa esitetään tiiviisti tutkimuksen kulku ja saadut tulokset.

6.1 Monimutkaisuuden olemuksesta

Käsite tehtävän monimutkaisuus on nimensä mukaisesti monimutkainen, ja siitä on

useita erilaisia tulkintoja, joista on edellä kerrottu luvussa 3.1.1. Termi monimutkaisuus

tuo suomenkieliselle henkilölle mieleen ainakin kaksi toisistaan jokseenkin poikkeavaa

mielikuvaa. Monimutkaisuus voi tarkoittaa vaikeutta, helppouden vastakohtaa. Tässä

merkityksessä se on läheisessä yhteydessä henkilökohtaiseen kokemukseen, jota on

hankala määrällistää tai mitata ulkopuolelta. Toisaalta monimutkainen voi tarkoittaa

asiaa, jossa on ”monta mutkaa” eli tehtävän kohdalla useita eri vaiheita tai useita muut-

tujia, jotka tulee ottaa huomioon. Samanlainen erottelu voidaan tehdä englannin sanasta

complex, joka sanakirjamääritelmän mukaan voi tarkoittaa asiaa, joka koostuu useista

osista tai jota on vaikea (difficult) ymmärtää. Difficult tarkoittaa puolestaan asiaa, jonka

suorittaminen tai ymmärtäminen vaatii erityistä taitoa tai vaivannäköä. (Oxford advan-

ced learner’s dictionary 2000, 247, 349.)

Kumpulainen ja Järvelin (2010) selvittivät kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja

lokin avulla molekyylilääketieteen tutkijoiden tehtäväperusteista tiedonhakua. Tutki-

mustyö poikkeaa kaupungin hallinnon työtehtävistä monella tavalla. Tutkimuksen te-

kemisessä voi olla vakiintuneita tapoja tai käytäntöjä, mutta täsmällisesti tutkimusta

tukevien välineiden kehittäminen voi olla hankalaa työn luonteesta johtuen. Tutkimuk-

sen olennainen luovuusaspekti asettaa tehtävät lähtökohtaisesti monimutkaisemmalle

tasolle kuin tavallisimmat hallintotehtävät, joiden onnistuminen edellyttää yhteisesti

sovitun toimintakaavan noudattamista. Tietenkin voidaan argumentoida, että esimerkik-

si tietyn geenin rakenne selvitetään noudattamalla tiettyä kaavaa ja tämän kaavan tunti-

jalle kyseinen tehtävä on rutiinia. Tutkimustyö vaatii kuitenkin edistymistä, uusien toi-
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mintatapojen kehittämistä ja asioiden muutosta; hallintotyö asioiden jatkuvuuden ta-

kaamista ja määrämuotoisia toimintaprosesseja. Tutkimustyö lähestyy tässä tutkimuk-

sessa esiintyneiden tehtävien osalta enemmän suunnittelu- kuin hallintotehtäviä. Suun-

nittelutehtävät ovat tutkimuksen tekemisen tapaan laajempia kokonaisuuksia, joiden

oleellinen osa on prosessiin liittyvät epävarmuudet. Näin ollen monimutkaisuus on osit-

tain sisäänrakennettua. Suunnittelutehtävä, joka voitaisiin täysin automatisoida tai kuva-

ta yksityiskohtaisesti etukäteen, on laskettavissa hallinnolliseksi tehtäväksi. Siten tietyt

tehtävän piirteet tuntuvat seuraavan kiinteästi monimutkaisuuden käsitettä, vaikka eivät

suoranaisesti sen alle kuuluisikaan. Tilannetta voi verrata Byströmin ja Strindbergin

(2010) tapaan hahmottaa tehtävät monimutkaisuuden sijaan vastakkainasettelulla rutiini

– luovuus.

6.2 Tietoresurssien käytön vertailua

Tutkimuksessa osoittautui, että kaupungin hallinnossa tiedonhaun lisäksi myös tiedon-

hankinta keskittyy pitkälti sähköisiin järjestelmiin. Organisaation tarjoamien järjestel-

mien, verkkoresurssien ja oman tietokoneen resurssien käyttö on 51 % kaikista tieto-

resurssien käytöstä. Vastaavan ilmiön saman organisaation eri ammattikunnalla on ha-

vainnut myös Serola (2009, 66) tutkiessaan kaupunkisuunnittelijoiden tiedonhankintaa.

Hän totesi, että joko ulkopuolinen tai paikallinen tietoverkko valitaan tiedonhankinnan

kanavaksi 59 %:ssa tapauksia. (Serola 2009, 66, 68.) Sähköisten tietoresurssien omi-

naispiirre on useiden toimintojen sulautuminen yhdeksi järjestelmäksi ja järjestelmien

yhteiskäyttö. Byströmin (1999) kerätessä aineistoaan 1990-luvun puolivälissä oltiin

sähköisiä tietojärjestelmiä laajassa mitassa vasta aikeissa ottaa käyttöön Tampereen

kaupungin hallinnossa. Jo tuolloin sähköisiä tietoresursseja (esimerkiksi rekisterit) oli

mahdollista käyttää, mutta se koettiin hankalaksi ja tällaiset lähteet epäluotettaviksi

(Byström 1999, 92). Niinpä suuri osa silloin käytetyistä dokumenttilähteistä, joiden käy-

tön osuuden Byström (1999, 93) toteaa olleen 37 % kaikista lähteistä, voi olettaa siirty-

neen sähköiseen käyttöön. Kaupungin hallinnossa tarvitut dokumentit ovat kuitenkin

pitkälti samoja silloin kuin nykyään.

Hansen (2011) selvitti patenttialan tiedonhankintaa ja tiedonhakua tehtäväperusteisesta

näkökulmasta. Hansen (2011, 113) on todennut, että tiedontarve voi muuttua ja usein

muuttuukin hakuprosessin aikana. Havainto sinänsä ei ole uusi, mutta perinteisessä tie-
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donhaun tutkimuksessa tiedontarpeen muuttumisen mahdollisuutta ei yleensä oteta

huomioon (Ingwersen & Järvelin 2005, 233; Vakkari 1999, 823; Keskustalo 2010, 10–

11). Myös tässä tutkimuksessa tiedontarpeen todettiin muuttuvan löydettyjen tai löytä-

mättä jääneiden tietojen vuoksi. Huomionarvoista on, että tiedonhakija kykenee ja pyr-

kii sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen, esimerkiksi kehnoon hakutulokseen. Hän ei

yleensä jätä tehtävää tai sen vaihetta kesken tiedonhaun ongelmien vuoksi vaan mukaut-

taa omaa hakukäyttäytymistään tai tiedontarvettaan. Mikäli hän ei onnistu näin paik-

kaamaan järjestelmän puutteita, hän keksii kokonaan uuden keinon asian hoitamiseksi.

Tämä on tietenkin luonnollista työtilanteessa, jossa tehtävää harvoin voi jättää kokonaan

tekemättä eteen tulevien esteiden vuoksi. Perinteisen tiedonhaun näkemykselle hakijas-

ta, joka yhden haun tehtyään toteaa tarkkuuden olevan nolla ja jättää asian siihen, ei

tässä tutkimuksessa löytynyt vastinetta tosielämästä. Myös Smith ja Kantor (2008) ovat

koeasetelmassa todenneet, että tiedonhakija voi mukauttaa käytöstään niin paljon, että

tiedonhaku on lopulta yhtä tuloksellista erittäin hyvällä ja erittäin huonolla järjestelmäl-

lä.

Hansenin (2011) mukaan patenttivirkailijat käyttävät monipuolisia tiedonlähteitä, jotka

voivat olla niin henkilöitä, sähköisiä järjestelmiä kuin paperimuotoisia dokumenttejakin.

Tehtävän suorittamisessa käytetään useita eri lähteitä yhdessä, yhdestä kuuteen lähdettä

tehtävää kohti. (Hansen 2011, 115.) Käsillä oleva tutkimus tukee vahvasti näitä havain-

toja. Tietoresurssien monipuolinen yhteiskäyttö on oleellista useimmissa tehtävissä.

Jotkin tehtävät voidaan periaatteessa suorittaa esimerkiksi yksittäisessä järjestelmässä,

jossa on monia integroituja toimintoja. Käytännössä tällaisessakin tehtävässä tarvittiin

muilta henkilöiltä sähköpostitse saatuja tietoja tai tekstinkäsittelyohjelmaa. Tutkimuk-

sessa tietoresurssit oli eritelty tarkemmin kuin Hansenin (2011) tiedonlähteet, mistä

johtuen eri tietoresurssien käytön määrä tehtävässä vaihteli kahden ja kahdentoista välil-

lä. Tämä osoittaa, että tehtävän suorittamiseksi voidaan tarvita erittäin monipuolisesti

tietoja ja välineitä.

Byström (1999, 123) toteaa, että tiedonlähteiden määrä lisääntyy, kun tehtävät tulevat

monimutkaisemmiksi. Tätä ei voida käsillä olevassa tutkimuksessa täysin vahvistaa,

vaikka tietoresurssien määrä kasvaa siirryttäessä yksinkertaisista tehtävistä keskivertoi-

hin. Tietoresurssien määrä on suurimmillaan monimutkaisuudelta keskiverroissa tehtä-

vissä. Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella tietoresurssien käytön määrä ja monimut-

kaisuus eivät korreloi keskenään. Osittain tämä saattaa johtua laskentatavasta (ks. luku
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4.4.3). Luultavampaa kuitenkin on, että tietoresurssien käytön määrä riippuu tehtävän

luonteesta. Henkilölle yksinkertainen (so. helppo) tehtävä saattaa sisältää tietojen keruu-

ta useista eri lähteistä tai vastaavasti monimutkainen (so. haastava), esimerkiksi suunnit-

teluun liittyvä, tehtävä voi edellyttää lähinnä päätösten tekoa palaverien perusteella,

mikäli tietoa formaalissa muodossa ei ole vielä saatavilla.

Tässä tutkimuksessa havaittujen muiden kuin sähköisten tietoresurssien käytön määrä

poikkeaa Kumpulaisen ja Järvelinin (2010) tuloksista. Kumpulainen ja Järvelin (2010)

eivät varsinaisesti raportoi kunkin tietoresurssin käytön osuutta ja voi olla, että manuaa-

liset resurssit on jätetty vähemmälle huomiolle painotuskysymysten vuoksi. Kuitenkin

niiden käyttö vaikuttaa olevan hyvin vähäistä verrattuna tässä tutkimuksessa saatuihin

tuloksiin, jossa jo manuaalisten tietoresurssien käytön osuus on yli neljäsosa kaikkien

resurssien käytöstä. Yksi mahdollinen selitys voisi olla paperisten asiakirjojen puuttu-

minen tutkimustyöstä. Hallintotehtävissä sen sijaan jotkin tehtävät esimerkiksi arkis-

tointiin liittyen perustuivat juuri siihen, että asiakirjojen tuli olla paperimuodossa. Hal-

linnossa myös koettiin järjestelmien käyttö joissain tapauksissa edelleen kömpelöksi ja

asioiden hahmottaminen paperilta ja muistiin merkitseminen käsin koettiin helpommak-

si kuin tietokoneen käyttäminen. Myös Serola (2009, 68) toteaa, että erityisesti ohjeet ja

selvitykset luetaan mieluummin paperilta kuin näytöltä.

Byström (1999, 123) on todennut, että henkilölähteiden käyttö on suurempaa monimut-

kaisissa kuin yksinkertaisissa tehtävissä. Käsillä olevassa tutkimuksessa todettiin sama

ilmiö, kun monimutkaisuuden mittarina oli kokemus monimutkaisuudesta. Erot eri mo-

nimutkaisuustasojen välillä ovat kuitenkin pieniä, jos monimutkaisuutta tarkastellaan

ennakkotietojen perusteella. Tällöin henkilölähteiden käytön suhteellisen osuuden todet-

tiin hieman jopa vähenevän siirryttäessä keskiverroista tehtävistä monimutkaisiin.

6.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimustarve

Merkittävimmät rajoitukset aineiston tulkinnassa tulivat aineiston aitouden ja monipuo-

lisuuden sivutuotteina. Näitä olivat esimerkiksi muistiinpanojen tulkinta, mikä joskus

osoittautui vaikeaksi erityisesti, jos tehtävä tai käytetty tietoresurssi vaihtuivat tiheästi.

Se, mikä kentällä tuntui yksiselitteiseltä tilanteelta, ei välttämättä sitä enää ollut aineis-

toa puhtaaksi kirjoitettaessa tai myöhemmin aineistoa abstrahoitaessa ja analysoitaessa.

Tähän liittyy aineistonkeruun ongelma, lokiaineiston puuttuminen. Pelkän lokiaineiston
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hyödyttömyydestä tiedonhakututkimuksessa ovat argumentoineet esimerkiksi Kumpu-

lainen ym. (2009, 54) ja Kumpulainen ja Järvelin (2010, 102). On totta, että esimerkiksi

pelkät hakulausekkeet tai URL-osoitteet eivät kerro taustalla olevista tiedonhaun syistä.

On kuitenkin otettava huomioon, että pelkästään havainnoimalla on vaikeaa saada täs-

mällisesti tällaisia tietoja ylös. Aineistoa purettaessa muistiinpanot voivat lopulta antaa

ristiriitaista tietoa siitä, mitä tutkittavan näytöllä tapahtui. Tilanteeseen ei voi enää pala-

ta. Loki antaa tiettyjä varmoja etappeja havainnointiaineistoon vaikka sitä olisi kerätty

vain osasta selainliikennettä. Lokin kerääminen on myös kevyempi menetelmä sekä

tutkittavalle että tutkijalle kuin esimerkiksi videointi. Tietenkin keskeistä on lokiohjel-

miston soveltuvuus tutkimukseen ja toimivuus. Kumpulainen ym. (2009) ja Kumpulai-

nen ja Järvelin (2010) raportoivatkin juuri tietyn lokiohjelmiston aiheuttamista ongel-

mista.

Triangulaatio oli aineiston tulkinnassa suureksi hyödyksi. Luonnollisesti nauhoitukset

tukivat parhaiten muistiinpanoja, valokuvista puolestaan oli hyötyä tapahtumakulkujen

hahmottamisessa. Tutkittavien loppulomakkeelle kirjaamat merkinnät tietoresurssien

käytöstä olivat niin ikään erittäin hyödyllisiä muistiinpanojen tukena, vaikka niitä ei

lopulta sellaisinaan käytetty analyysissa. Useita lomakkeissa kysyttyjä asioita ei ole

käsitelty tämän tutkielman tulosluvussa. Tähän on monia syitä, jotka esitellään alla.

Ensimmäinen syy on tietenkin se, että tutkielman laajuus on rajattu. Käsittelyyn päätyi-

vät tutkimuksen kokonaisuuden kannalta käyttökelpoisimmat aineiston osat. Näitä oli-

vat esimerkiksi tutkittavien arviot tehtävien monimutkaisuudesta.

Toisekseen jotkin lomakkeilla selvitetyt tiedot olisivat sinänsä olleet käyttökelpoisia,

mutta niiden vaihtelu aineistossa oli liian pientä tekemään eroa eri monimutkaisuus-

tasojen tehtävien välille. Esimerkiksi loppulomakkeen kysymykseen Kuinka tyytyväinen

olet tehtävän tulokseen? vastattiin vaihtoehdoilla tyytyväinen tai neutraali yli 93 %:ssa

tehtäviä. Lisäksi voidaan olettaa, että näiden vaihtoehtojen välille tehdyt erot riippuivat

pikemminkin henkilön vaihtoehtoihin liittyvästä tulkinnasta kuin varsinaisista eroista

tyytyväisyydessä. Tyytyväinen ja neutraali ovat tutkittavien mielestä molemmat voineet

tarkoittaa sitä, että tehtävä onnistui odotetusti eli tavanomaisesti. Kysymystä ei lähdetty

tarkemmin analysoimaan, koska vaihtelu vastauksissa osoittautui näin pieneksi ja olisi

mahdollisesti riippunut sattumanvaraisista tekijöistä.



78

Kolmanneksi joihinkin kysymyksiin saadut vastaukset osoittivat, ettei kyseisiä tietoja

voida luotettavasti vertailla ja käyttää analyysiin: Loppulomakkeessa tutkittavaa pyydet-

tiin erittelemään käyttämänsä lähteet ja niistä etsityt tiedot sekä arvioimaan tiedon löy-

tymistä ja riittävyyttä. Kysymykseen oli vastattu hyvin kirjavasti ja erilaisia sisäisiä kri-

teerejä noudattaen. Lähde saatettiin ilmaista monella tasolla, esimerkiksi käytettäessä

sähköpostia saatettiin toisinaan lomakkeeseen merkitä henkilölähde. Lähteeksi oli saa-

tettu merkitä tiedon sisältö riippumatta siitä, mistä tieto oli saatu. Esimerkiksi merkintä

ohje ei kertonut tämän tutkimuksen kannalta oleellista tietoa eli sitä, mistä ohje oli saatu

(suullisena neuvona, tietyltä internetsivustolta vai kirjasta). Erityistapauksena lähdelis-

taukseen saatettiin merkitä myös sellaisia lähteitä, joita ei tehtävän suorituksessa ollut

fyysisesti käytetty mutta joiden sisältö muistettiin ulkoa. Tulkintaerot johtuivat tietenkin

epäonnistuneesta kysymyksenasettelusta ja ohjeistuksen puutteesta, mitkä kävivät ilmi

vasta aineiston analyysivaiheessa. Tämä osoittaa niitä haasteita, joita kyselytutkimuksen

tekemisessä on. Tässä tutkimuksessa käytettyjen lomakkeiden perusteella tehty tutkimus

olisi ollut hyvin erilainen kuin nykyinen, varjostukseen perustuva tutkimus. Kysymyk-

senasettelun tulkinta jää kyselytutkimuksessa tutkittavan harteille, varjostushavaintojen

tulkinta tutkijalle. Siten usein standardiksikin muodostunutta kyselytutkimusta ei voida

pitää validiteetiltaan15 havainnointiin perustuvaa tutkimusta lähtökohtaisesti parempana.

Jatkotutkimuksessa tehtäväperusteisen tiedonhaun tutkimusta voitaisiin laajentaa uusiin

työympäristöihin sekä varmistaa tehtävien monimutkaisuuden tarpeeksi laaja vaihtelu

aineistossa. Aineistonkeruussa käytetyt menetelmät ja välineet, joista eritoten nauhoit-

tava kynä, osoittautuivat käyttökelpoisiksi. Jatkossa näihin välineisiin voisi lisätä myös

lokia keräävän ohjelman, jotta havainnointiaineiston lisäksi saataisiin eksakteja tietoja

esimerkiksi hakulausekkeista. Myös useampien tutkittavien ja tehtävien saaminen tut-

kimukseen olisi keskeistä. Erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä tehtäväperusteisen

tiedonhaun kannalta olisi edelleen operationalisoida eri tavoin tehtävän monimutkai-

suuden tai vaikeuden käsitettä ja empiirisesti tutkia, mistä osista se koostuu. Tässä tut-

kimuksessahan todettiin, että ennakkotiedot tehtävästä ja kokemus monimutkaisuudesta

korreloivat keskenään mutta kertovat eri tarinaa monimutkaisuuden vaikutuksesta tehtä-

15 Validiteetti eli pätevyys; validi tutkimus selvittää sitä ilmiötä, mitä oli tarkoituskin, eli esimerkiksi

kyselylomakkeen kysymysten tulee olla yksiselitteisiä tulkintavirheiden välttämiseksi (Heikkilä 2001,

29).
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vän suoritukseen. Tämä saattaa kertoa siitä, että monimutkaisuus tulisi pilkkoa jatkotut-

kimuksessa pienempiin osatekijöihin ja tarkkailla kunkin tekijän vaikutusta erikseen.

6.4 Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tehtäväperusteista tiedonhakua ja tietoresurssien käyttöä

havainnoimalla Tampereen kaupungin hallinnossa työskentelevien henkilöiden työteh-

tävien suorittamista. Havainnointitekniikkana käytettiin varjostusta, ja muistiinpanojen

tukena olivat valokuvat ja ääninauhoitukset. Toinen aineistonkeruumenetelmä olivat

lomakkeet, jotka tutkittavat täyttivät kunkin työtehtävänsä alussa ja lopussa. Koska tut-

kimus sijoittui tosielämän ympäristöön, ei lukuisia muuttujia voitu kontrolloida lain-

kaan. Todellisten työtehtävien yhteydessä tapahtuvan tiedonhaun ja tietoresurssien käy-

tön tutkiminen antaa kuitenkin realistista kuvaa siitä maailmasta, jota perinteisemmillä

koeasetelmilla yritetään mallintaa. Tutkimusyksikkönä oli työtehtävä, jonka piirteistä

monimutkaisuuden katsottiin olevan keskeinen vaikuttaja tehtävän suoritukseen. Moni-

mutkaisuus määriteltiin kahdesta näkökulmasta, joista molemmat perustuivat tehtävän

suorittajan omaan kirjalliseen arvioon. Näkökulmat olivat tehtävän suorittajan ennakko-

tietojen määrä ja hänen kokemuksensa monimutkaisuudesta.

Tutkimuksessa osoittautui, että tutkitut 59 tehtävää sijoittuivat ennakkotietojen perus-

teella pitkälti yksinkertaisiin tehtäviin. Monimutkaisuuden vaihtelu oli suurempaa mo-

nimutkaisuuden kokemuksen perusteella. Osittain tästä syystä ennakkotietojen määrä ei

kuvannut yhtä hyvin tehtävän suorituksen ja monimutkaisuuden suhdetta kuin kokemus

monimutkaisuudesta. Toisaalta objektiivista tehtävän monimutkaisuutta on lähes mah-

dotonta määritellä tarkasti; kyse on subjektiivisesta kokemuksesta. Toiselle vaikea teh-

tävä voi olla toiselle helppo. Kuitenkin monimutkaisuuden kokemus korreloi suhteelli-

sen vahvasti ennakkotietojen perusteella määritellyn monimutkaisuuden kanssa.

Tehtävän monimutkaisuudella todettiin olevan merkitystä siihen, millaista tietoresurssi-

en käyttö ja tiedonhaku tehtävässä ovat. Tietoresurssien käytön (eri tietoresurssien esiin-

tyminen) rinnalle otettiin tutkijan havaintoihin perustunut arvio tietoresurssien tärkey-

destä tehtävän suorittamiselle. Tiedonhakujen lukumäärä riippuu paljon käytetystä mo-

nimutkaisuusmittarista. Tiedonhakujen määrä kasvaa tasaisesti monimutkaisuuden myö-

tä, kun mittarina on tehtävän suorittajan kokemus monimutkaisuudesta. Organisaation

tarjoamien tietojärjestelmien käyttö vähenee tehtävien monimutkaistuessa. Myös tie-
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donhaut siirtyvät selkeästi näistä järjestelmistä verkkolähteisiin eli internetiin ja in-

tranetiin. Mitä monimutkaisempi tehtävä on, sitä enemmän sen suorittamiseksi tarvitaan

verkkolähteitä ja toisten ihmisten panosta. Usein erot tietoresurssien käytön välillä ovat

selkeimmillään verrattaessa yksinkertaisia ja monimutkaisia tehtäviä. Keskivertojen

tehtävien erityispiirteitä on vaikeampi havaita.

Vaikka tutkimuksen keskittyminen yhteen ajankohtaan ja yhdelle työpaikalle rajoittaa

tulosten yleistettävyyttä, voidaan tulosten sanoa tuovan oman lisänsä käsitykseen tehtä-

väperusteisesta tiedonhausta tosielämän ja erityisesti kaupungin hallinnon kontekstissa.

Vaikka tutkittavien henkilöiden (6) ja tehtävien määrä oli suhteellisen pieni, oli aineisto

monipuolinen ja sisälsi lähes kolmen kuukauden ajalta jo 384 tunnistettua tietoresurssin

käyttöä ja 202 tiedonhakua. Jatkotutkimuksessa tulisi panostaa aineiston määrän lisää-

miseen ja tarkempaan analyysiin sekä ottaa käyttöön lokin kerääminen, mikä ei ollut

sallittua tutkimuksen kohdeorganisaatiossa.
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