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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimukseni aiheena on arkistolaitoksen uuden Astia-käyttöliittymän merkitys tutkijan 
näkökulmasta. Tutkimus perustuu käyttäjien havainnointiin (testitilanne ja kuvaruudulta 
videoitu testiaineisto) ja heille tehtyyn kyselyyn (palautelomake ja haastattelu). 
 
Arkistojen kuvailu ja luettelointi on monitasoista: ajatuksena on, että arkistonmuodosta-
jaa ja arkistoa kuvailevia tietoja voidaan antaa hierarkkisesti eri kuvailutasolla, joita  
ovat arkistonmuodostaja, arkisto, sarja, arkistoyksikkö. 
 
Kuvailutiedot on tallennettu arkistolaitoksen kuvailu- ja luettelointijärjestelmään, jonka 
nimi on Vakka. Vakkaan on kaksi käyttöliittymää:  
 
1) perinteinen käyttöliittymä, jotka kutsutaan Vakka-käyttöliittymäksi. Vakka-haussa 
käyttäjä voi kohdistaa hakuja eri kuvailutasoille ja hakutulokset esitetään niin, että ku-
vailutasojen hierarkia on näkyvissä (puurakenne).  
 
2) uusi Astia-käyttöliittymä, jossa on "Google-tyyppinen" haku ja jossa käyttäjä ei koh-
dista hakua tiettyyn kuvailutasoon ja jossa kuvailutasot eivät myöskään hakutuloksessa 
ole näkyvissä.  
 
Molempien käyttöliittymien kautta käyttäjä pääsee samoin tietoihin. Astia on vuoden 
2011 aikana käyttöön otettava käyttöliittymä. Käyttöönotto toteutetaan kahdessa vai-
heessa: ensin se on käytettävissä arkistolaitoksen tutkijasaleissa ja seuraavassa vaihees-
sa myös arkistolaitoksen verkkosivuilla.  
 
Molempiin käyttöönottoihin (tutkijasali- ja verkkosivukäyttöliittymät) liittyy ns. pilo-
tointivaihe, jonka aikana käyttöliittymää testataan. Tässä tutkimuksessa tutustutaan As-
tia-testaajien tuottamaan palaute- ja testiaineistoon, joka on syntynyt Astia-käyttöliitty-
män testauksessa tutkijasalikäyttöliittymän testauksessa käyttöönoton alkuvaiheessa. 
 

Tutkimukseni tavoitteena oli hahmottaa sukututkimuksen etenemisprosessia sekä miten 
uusi käyttöliittymä palvelee sukututkimusta.  
 
Tutkimuksessa saatiin selville, että uudesta Astia-käyttöliittymästä oltiin kiinnostuneita, 
mutta suurin osa kyselyyn vastanneista (16/20) oli sitä, mieltä, että Vakka on parempi 
kuin Astia. Vakka-liittymään oltiin tottuneita ja sen tarkentavia määreitä sisältävästä 
hakuruudusta pidettiin. Tarkentavia määreitä toivottiin myös Astian hakuun.  
 
Astiaa parempana pitäneet pitivät Astian nopeudesta ja selkeydestä. 
 
Alle puolet löysi Astia-testihauissa hakemansa tiedon täysin. Sukututkijoiden ryhmässä 
hakemansa tiedon löysivät kaikki joko täysin tai osittain. 
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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni liittyy tietokantojen kehittämiseen ja käytettävyyteen sekä tietokannan 

käytön ohjeistukseen. Se on pro gradu-tutkielma, joka sisältää tietokannan käytettävyy-

den ongelmien pohdintaa. 

Arkistojen kuvailu ja luettelointi on monitasoista: ajatuksena on, että arkistonmuodosta-

jaa ja arkistoa kuvailevia tietoja voidaan antaa hierarkkisesti eri kuvailutasolla, joita  

ovat arkistonmuodostaja, arkisto, sarja ja arkistoyksikkö. 

 

Kuvailutiedot on tallennettu arkistolaitoksen kuvailu- ja luettelointijärjestelmään, jonka 

nimi on Vakka. Vakkaan on kaksi käyttöliittymää:  

 

1) perinteinen käyttöliittymä, jotka kutsutaan Vakka-käyttöliittymäksi. Vakka-haussa 

käyttäjä voi kohdistaa hakuja eri kuvailutasoille ja hakutulokset esitetään niin, että ku-

vailutasojen hierarkia on näkyvissä (puurakenne).  

 

2) uusi Astia-käyttöliittymä, jossa on "Google-tyyppinen" haku ja jossa käyttäjä ei koh-

dista hakua tiettyyn kuvailutasoon ja jossa kuvailutasot eivät myöskään hakutuloksessa 

ole näkyvissä.  

 

Molempien käyttöliittymien kautta käyttäjä pääsee samoin tietoihin eli Astia on Vakka-

tietokannan vuosien 2011-2012 aikana käyttöön otettava ilmentymä. Käyttöönotto to-

teutetaan kahdessa vaiheessa: ensin se on käytettävissä arkistolaitoksen tutkijasaleissa 

(v. 2011) ja seuraavassa vaiheessa myös arkistolaitoksen verkkosivuilla (v. 2012).  

 

Molempiin käyttöönottoihin (tutkijasali- ja verkkosivukäyttöliittymät) liittyy ns. pilo-

tointivaihe, jonka aikana käyttöliittymää testataan. Tässä tutkimuksessa tutustutaan As-

tia-testaajien tuottamaan palaute- ja testiaineistoon, joka on syntynyt Astia-käyttöliitty-

män testauksessa tutkijasalikäyttöliittymän testauksessa käyttöönoton alkuvaiheessa. 

 

Tietokannan suunnittelussa ja tutkimuksessa käytettävyyden näkökulma on yleensä 
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keskeinen ja käytettävyystutkimuksen tekemiseen on olemassa useita menetelmiä.  

Keskeiset kysymykset tässä tutkimuksessa ovat tutkijoiden tiedonhakuun liittyviä. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia arkistolaitoksessa asioivien tutkijoiden koke-

muksia Astia-käyttöliittymän käytöstä asiakaskyselyn avulla Helsingissä Kansallisarkis-

tossa kesäkuussa 2011. Astia on koko arkistolaitoksen uusi yhteinen verkkopalvelu, 

joka tarjoaa arkistolaitoksen asiakkaille mahdollisuuden tilata aineistoa käytettäväksi 

tutkijasaleissa sekä tehdä selvitys- ja käyttölupatilauksia ajasta ja paikasta riippumatta. 

Toistaiseksi arkistolaitoksessa on otettu käyttöön tutkijasaleissa tarjottava sähköinen 

tilauspalvelu, jota tutkimuksessani testataan. Verkkopalvelun käyttöönoton testaus on 

tarkoitus aloittaa vuoden 2012 alkupuolella1. 

 

Uudentyyppisen käyttöliittymän mukaantulo, Astia-tietokannan edeltäjän, Vakan, seu-

raajaksi, on tarkoitus olla selkeyttävä käyttökokemuksellisesti. Astian ohjeistuksen te-

keminen (sivustolta löytyvä linkki) on jo aloitettu. Tutkimuksessa nähtäväksi jää, mikä 

on asiakaskunnan reaktio siihen, ettei arkistohierarkian tuntemista tarvita enää hakemi-

sessa, kuten aiemmassa Vakka-tietokannassa eli miten muutos koetaan. 

Myös Vakka-tietokanta tulee olemaan käytettävissä jatkossa ja siihen päästään edelleen 

erikseen tekemään hakuja. Linkki Vakkaan tulee löytymään myös Astian sivulta. 

Käyttäjätutkimuksen osalta keskitytään Astia-tietokantaan sukututkijan näkökulmasta.  

 

                                                 

 

1 http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/tehtavat/hankkeet/astia/ (viitattu 16.1.2012). 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Keskeiset käsitteet 

Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen organisaatio, joka koostuu Kan-

sallisarkistosta ja maakunta-arkistoista. Sen tehtävänä on tehtävänä varmistaa kansalli-

seen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimus-

käyttöä2. 

 

Arkistotietokanta kuten Vakka-tietokanta tarkoittaa tässä tapauksessa Kansallisarkis-

ton ja maakunta-arkistojen yhteistä kokoelmatietokantaa, jota asiakkaat voivat käyttää 

tiedonhakuun ja arkisto-aineistojen paikantamiseen3. 

 

Astia on koko arkistolaitoksen uusi yhteinen verkkopalvelu. Astia tarjoaa arkistolaitok-

sen asiakkaille mahdollisuuden tilata aineistoa käytettäväksi tutkijasaleissa sekä tehdä 

selvitys- ja käyttölupatilauksia ajasta ja paikasta riippumatta. Astia otetaan käyttöön 

vuosien 2011 ja 2012 aikana kahdessa erässä4. 

 

Hakutoiminnot  tarkoittaa tietokannan kykyä löytää ja listata dokumentteja annettujen 

hakusanojen perusteella. Hakutoiminto tapahtuu yksikertaisimmillaan siten, että ensin 

käyttäjä syöttää hakukenttään joko luonnollisen kielen tai kyselykielen mukaisen haku-

                                                 

 

2 http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/ (viitattu 16.1.2012). 

3 http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action (viitattu 16.1.2012). 

4 http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/tehtavat/hankkeet/astia/ (viitattu 16.1.2012). 
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lausekkeen. Seuraavaksi hakulauseketta vertaillaan tietyn “säännön” mukaisesti doku-

menttien sisältöön tai yleisimmin sivuston sisältöä kuvaavaan “hakemistoon” (index), 

joka voi muodostua sisältöön liittyvien avainsanojen, dokumenttien tekijöiden, doku-

menttien nimien, luokkien tms. tekijöiden muodostamista listoista tai dokumenttia ku-

vaavaa metadataa sisältävistä tietueista. Vertailun tuloksena tunnistetaan hakulauseketta 

vastaavat dokumentit, järjestetään ne ja esitetään käyttäjälle tietyssä järjestyksessä5.  

 

Kirkonkirjat ovat sukututkimuksessa päälähde (Huovila ym. 2009, 19). Kirkonkirjoik-

si nimitetään seurakuntien pitämiä väestökirjoja, joihin kuuluvat historiakirjat, muutta-

neiden luettelot ja rippikirjat (Voutilainen 2011, 18). 

 

Käytettävyys (engl. usability) on menetelmä- ja teoriakenttä, jonka kautta käyttäjän ja 

laitteen yhteistoimintaa pyritään saamaan tehokkaammaksi ja käyttäjän kannalta miel-

lyttävämmäksi (Tenno 2011, 62: Sinkkonen ym. 2006, 12) 

 

Laadullinen tutkimus on tyypillisesti enemmän avoin (open-ended) tutkimusstrategia 

kuin kvantitatiivinen tutkimustapa. Näkemyseroja siitä, mitä, laadullinen tutkimus on, 

esiintyy. Laadullisessa tutkimustavassa pyritään yleensä selvittämään tutkimukseen 

osallistujien näkökulma (Bryman & Teevan 2005, 162). Laadullista tutkimusta pidetään 

myös feministisenä tutkimustapana, jossa naisten ääni saadaan kuuluviin eikä naista 

kohdella tutkijan teknisten prosessien kontrolloituna kohteena (Bryman & Teevan 2005, 

161). 

 

                                                 

 

5 http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpsist-oppimateriaali/8-informaatioarkkitehtuuri/8-5-hakutoiminnot (vii-

tattu 16.1.2012). 
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Vakka on monitasoisen arkistoaineiston kuvailun sisältävä, perinteisen arkistoluettelon 

korvaava on line -arkisto, joka on käytettävissä arkistolaitoksen yksiköiden tutkijapal-

velussa sekä arkistolaitoksen kotisivun yhteydessä. Vakka sisältää luettelo- ja kuvailu-

tiedot Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa säilytettävästä arkistoaineksesta. Ai-

neistotietoja tallennetaan viidelle eri kuvailutasolle, joiden hierarkia noudattaa arkis-

tonmuodostusta ja toisaalta aineiston fyysistä sijoittumista arkistojen sisällä6. 

 

2.2 Tausta: Siirtyminen Vakasta Astiaan 

Arkistolaitoksen siirtyessä vuoden 2011 aikana Vakka-arkistotietokannasta asiakas- 

palvelu- ja tilausjärjestelmä Astiaan muuttuu tiedon sähköinen hakujärjestelmä 

ulkoasultaan, toiminnoiltaan ja hakutulosten saatavuuden nopeudelta huomattavasti. 

Arkistotietokanta tarkoittaa tässä tapauksessa Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen 

yhteistä kokoelmatietokantaa, jota asiakkaat voivat käyttää tiedonhakuun ja arkisto-

aineistojen paikantamiseen.  

 

Vakka-arkistotietokannalle on ominaista arkistoaineiston hakutulosten esittämisen luet-

telomaisesti puurakenteena luettelohierarkian mukaan. Lisäksi Vakka-tietokannassa on 

arkistoaineiston kuvailutietoja, mikä helpottaa tiedonhakua, mutta tähän asti pääasialli-

sena hakutietokantana käytössä olleena sen ongelmaksi voidaan katsoa haun monimut-

kaisuus ja hitaus. Jotta haku tuottaisi parhaan tuloksen, on myös perushaku-ruudussa 

tehtävässä haussa hyvä tuntea arkistomateriaalin sijoitteluhierarkiaa eli vähintään haet-

tavaa aineistoa säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö ja arkistonmuodostajaluokituksen 

pääryhmä (kuva 1). 

 

                                                 

 

6 http://www.narc.fi/tietokan.html (viitattu 16.1.2012). 
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Kuva 1. Arkistolaitoksen Vakka-tietokannan perushaku (Vakka-perushaku). 

 

Kuvassa 2 on esitetty Vakka-arkistotietokannan tarkennetun haun kuvaruutu, joka edel-

lyttää arkistoterminologian tuntemusta (kuvailutasot, kuvailutekstityypit, arkistotyyppi, 

säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö). 

 

Astialla ei ole käytännössä omaa rakennetta vaan se on on indeksi, joka ilmentymä 

aiemmasta käyttöliittymästä, Vakasta. Silti se on tuloksien esittämisessä Astiaa nope-

ampi eikä hakuruudussa kysytä asiakirjan taustatietoja eli Astiasta tietoa haetaan vain 

hakusanalla. 
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Kuva 2. Vakka-arkistotietokannan Tarkennettu haku-kuvaruutu (Vakka Tarkennettu 

haku). 

 

Kuva 3. Vakka-arkistotietokannan rakenne ja kuvailutasot (Vakan rakenne). 
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Aiemmin vuonna 2011 Tampereen yliopistossa oli Astian käytettävyydestä tehty infor-

maatiotutkimuksen kurssisuorituksina ainakin kaksi tutkimusraporttia, joista toisessa 

todetaan, että Astian käyttäminen on hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Hakuruutu sisältää 

vain yhden hakusanalokeron, kuten esimerkiksi useimmille tutussa Google- hakuko-

neessa. Lisäksi käyttöliittymässä on hakuvaihtoehdot relevanssihaku ja perinteinen haku 

(Kuva 4). Hakujen ohje löytyy käyttöliittymästä kohdasta Tietoja palvelusta - Ohjeet : 

 

1) Relevanssihaku (hakutulokset saadaan tällä haulla sen mukaan, että jokin 

haettavista sanoista löytyy dokumentista) 

 

2) Perinteinen haku (JA-haku eli tällä haulla kaikki haettavat sanat on 

löydyttävä haettavasta dokumentista) 

 

Astian relevanssihaku hakee dokumentteja kaikilla hakuruutuun kirjoitetuilla 

hakusanoilla ja perinteinen haku etsii vain dokumentit, joista kaikki haettavat sanat 

löytyvät. Useiden hakusanojen tapauksessa vertailtaessa relevanssi- ja perinteistä 

hakua tuottaa relevanssihaku jopa tuhansia osumia enemmän kuin perinteinen haku.  

 

Relevanssilla tarkoitetaan informaation arvioitua käyttökelpoisuutta tietyssä 

käyttötilanteessa käyttäjän tavoitteet, arvot ja odotukset huomioonottaen (Järvelin & 

Sormunen 2010, 165). Relevanssi voidaan jakaa aihe- ja käyttäjärelevanssiin. 

Näistä aiherelevanssi viittaa järjestelmän toimintaan kuten hakusanojen täsmäyttämi-

seen dokumenteissa ja kyselyissä kun taas käyttäjärelevanssissa ollaan kiinnostuneita 

käyttäjästä riippuvista tekijöistä ja hänen käsityksistään dokumentin hyödyllisyydestä. 

Relevanssilajittelun yksityiskohdat ovat yleensä käytännössä hakukoneiden kaupallisia 

salaisuuksia (Järvelin & Sormunen 2010, 169-170).  

 

Astiaan aloitettiin tehdä käyttäjiä varten ohjeita kevään 2011 aikana ja ne ovat saatavilla 

Astian hakuruudulla kohdasta Lisätietoa palvelusta - Ohjeet. Ohjeen tulisi neuvoa käyt-

täjää ohjelman käytössä sen sijaan, että se vain kuvailee ohjelmaa. Lisäksi ohjeen olisi 
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hyvä olla sellainen, ettei ohjeruutua avattaessa joudu pois itse ohjelmasta eli ohje tulee 

näkyviin kuvaruudun reunaan ja on osa ohjelmaa. Hakusanapilvi (kuva 6) on tämän 

tyyppinen osa käyttöliittymää. Ohje sen sijaan avautuu Astiassa kokonaan uuteen ruu-

tuun. Ohjeesta päästään palaamaan hakuun/edelliselle sivulle näpäyttämällä hiirellä va-

semmalle osoittavaa nuolta selaimen yläpalkissa. 

 

2.2.1 Astian Internet-käyttöliittymä ja tutkijasalikäyttö liittymä 

Molemmissa käyttöliittymissä, Internet- ja tutkijasalissa käytettävissä liittymissä on 

mahdollisuus tilata asiakirjoja. Asiakas rekisteröityy käyttäjäksi, jonka jälkeen asiakir-

jojen tilaaminen on mahdollista. 

 

Kuva 4. Astian tutkijasalikäyttöliittymä. Perinteinen haku ja relevanssihaku-

vaihtoehdot  ja ohjeiden sijainti. 

2.2.2 Käytettävyyden tukeminen ja kehittäminen 

Käytettävyydelle ja sen tukemiselle ja kehittämiselle ohjelmistojen ja käyttöliittymien 

yhteydessä on olemassa useita eri määritelmiä ja malleja.  
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Käytettävyyden tukemiseen tarvitaan ohjelmistojen arviointia, joka voidaan jakaa esi-

merkiksi kolmeen pääkategoriaan: opittavuus, joustavuus ja kestävyys (Dix ym. 2004, 

260). Laadullisessa sisällönanalyysissä nämä kolme kategoriaa jakautuvat alakategori-

oihin, kategorioiden aspekteihin eli ominaisuuksiin, joiden avulla voidaan tutkia, mil-

lainen ohjelmisto käyttäjän kannalta on.  

Käytettävyyden kehittäminen voidaan jakaa mm. kuuteen osa-alueeseen: 

 

1) Laitteen toimintojen vastaavuus siihen, mitä käyttäjät pyrkivät sillä tekemään 

2) Toimintojen ja kenttien ryhmittely 

3) Laitteen osien sisällä ja osasta toiseen liikkuminen 

4) Laitteen vastaavuus käyttäjien tottumuksiin ja kokemuksiin aiemmista laitteista   

5) Graafinen suunnittelu ja väritys 

6) Nimeäminen ja symbolien luominen 

 (Hyysalo, 2006, 159-161) 

 

Opittavuus sisältää seuraavat ominaisuudet. Järjestelmän  

1) ennustettavuuden,  

2) yhdistettävyyden,  

3) tuttuuden,  

4) yleistettävyyden ja  

5) johdonmukaisuuden käsitteet.  

 

Ennustettavuus keskittyy käyttäjän mahdollisuuksiin ennakoida tulevien toimiensa vai-

kutuksia. Ennustettavuus on käyttäjälähtöinen konsepti, jota ohjelmistojen kehittämises-

sä pyritään hyödyntämään. Näin pyritään pois perinteisestä yksipuolisesta tietokoneläh-

töisyydestä, joka on tarkoittanut sitä, että toiminnolla on vain yksi mahdollinen vastaus, 

jonka kone tuottaa. Myös operaatioiden näkyvyys liittyy ennustettavuuteen: käyttäjän 

tulee voida nähdä, mitä operaatioita hän voi ohjelmassa seuraavaksi suorittaa ja mitä ei.  

 

Yhdistettävyys tai synteesi tarkoittaa käyttäjän mahdollisuutta päästä näkemään aiempi-

en ohjelmassa tekemiensä toimien seuraukset (Dix ym. 2004, 261-262). Tuttuus  tar-
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koittaa uuden käyttäjän mahdollisuutta tunnistaa uudessa ohjelmassa tuttuja ominai-

suuksia, joihin hän on tutustunut aiemmin käyttämissään ohjelmissa. Yleistettävyys 

voidaan nähdä johdonmukaisuuden muotona. Hyvä esimerkki ohjelmistoissa yleistettä-

vyydestä on leikkaa/liitä/kopioi-toiminto, joka toimii myös tekstien ja kuvien muok-

kaamisen apuna eri ohjelmien välillä (Dix ym. 2004, 264).  

 

Joustavuudessa tutkitaan ohjelman vuorovaikutteisuutta, ohjelmalle annettujen tehtävi-

en muutettavuutta (esimerkkinä oikeinkirjoituksen tarkistusmahdollisuus), korvattavuut-

ta (kuten mahdollisuus ilmaista senttien sijaan luku tuumina), muokattavuutta, jota oh-

jelma voi tehdä tunnistaessaan käyttäjän toimintatapoja.  

 

Kestävyyden periaatteet tarkoittavat käyttäjän mahdollisuutta havainnoida järjestelmän 

sisäistä tilaa, käyttäjien mahdollisuutta toipua virheistä joko eteenpäin (kuten mahdolli-

suus lähettää virheraportti virhetilanteesta) tai taaksepäin (mahdollisuus palata virhettä 

edeltäneeseen tilanteeseen) virhetilanteesta. Reagointiajan merkitys ohjelmistoa mitatta-

essa tarkoittaa, että nopea vastine ohjelmalta on toivottava, kuten myös sitä, että ohjel-

ma noudattaa käyttäjän sille antamaa tehtävää mahdollisimman tarkasti (Dix ym. 2004, 

261-273). 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tarkastelen kirjallisuuskatsauksessa sukututkimusta tutkimusalana, sen toimintatapoja 

ja tutkimusprosessia. Tarkoituksenani on luoda katsaus siihen, millainen on tyypillinen 

sukututkijan toimintatapa, miten tiedonhaku etenee tutkimuksessa ja millainen rooli 

Astia-käyttöliittymällä tässä kokonaisuudessa voi olla. 

3.1 Sukututkimus tutkimusalana 

Sukututkimusta luonnehditaan tutkimusalaksi, joka on enemmän kiinnostunut merkityk-

sestä kuin varsinaisista asiakirjoista. Siinä etsitään yhtenäistä kertomusta (Yakel & Tor-

res 2007, 111). Kertomuksen, kuten sukutarinan, luomisella, voi olla merkitystä mm. 

prosessissa, jossa selvitetään henkilön paikkaa yhteisössä. Suvun tarinan läpi voidaan 

myös seurata ajan muita tapahtumia (Yakel & Torres 2007, 110).  

Sota-ajan olosuhteet ja seuraukset saattavat olla sukututkimuksen motiiveita. Adop-

toidut sotalapset voivat olla aikuisena kiinnostuneita selvittämään oikean identiteettinsä, 

jossa biologisten vanhempien henkilöllisyyden selvittäminen on merkittävässä roolissa. 

Selvityksen voi käynnistää joskus myös sattumalta saatu tieto siitä, keitä tai mistä bio-

logiset vanhemmat olivat. Näin on tapahtunut mm. Norjassa, jossa saksalaisten sotilai-

den ja norjalaisten naisten lapsille saatettiin toisen maailmansodan saksalaismiehityksen 

aikana antaa adoptiovaiheessa totuudesta poikkeava tieto heidän alkuperästään ja lisäksi 

adoptoida heitä esimerkiksi Ruotsiin. Sosiaalisten ongelmien välttäminen oli syynä tä-

hän; ongelmia pelättiin tuovan miehittäjävaltion sotilaiden kanssa syntyneiden, usein ei-

toivottujen lasten (Vanderhaug 2011, 14-15). 

Vuonna 2010 arkistolaitoksessa teetetyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakasryhmis-

tä saatiin selville mm. seuraavaa: Kyselyyn vastanneista ilmoitti käyntinsä tarkoituksek-

si 58 % sukututkimuksen, 5 % opinnäytetyön tekemisen, 18 % tieteellisen tutkimuksen 

ja 18 % muun tutkimuksen. Kategoriat oli kyselyssä määritelty valmiiksi ja vastaajat 

valitsivat mielestään asiointikäyntinsä tarkoitusta vastaavan kategorian. Sukututkijoiden 

määrä vaihteli eri toimipisteissä. 
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Sukututkimusta tekevistä oli tutkimuksen mukaan miehiä 53 % ja naisia 47 %.  Suku-

tutkimusta tekevien joukossa alle 59-vuotiaiden osuus oli pienempi ja yli 60-vuotiaiden 

osuus suurempi kuin muissa asiakasryhmissä. Suurin ikäryhmä olivat 60-69 –vuotiaat. 

Sukututkimusta tekevistä 45 % oli ilmoittanut koulutuksekseen korkeakoulun, 31 % 

keskiasteen, 16 % peruskoulun ja 8 % jatkotutkinnon. Sukututkimuksen ilmoitti tutki-

mustarkoituksekseen 90 %  koulutusryhmään peruskoulu kuuluvista, 73 % koulutus-

ryhmään keskiaste kuuluvista, 55 % koulutusryhmään korkeakoulu kuuluvista ja 27 % 

koulutusryhmään jatkotutkinto kuuluvista (Asiakastyytyväisyyskysely, Kansallisarkisto, 

2011, 1-2).   

3.2 Sukututkimuksen tiedonhaun eteneminen 

Sukututkimuksessa eteneminen tiedonhaussa voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

 

1) tutkittavan suvun nimien selvittäminen 

2) tarkemman tiedon hankkiminen yksittäisistä suvun jäsenistä 

3) tiedon hankkiminen yhteisöstä, jossa suku elää ja on elänyt 

(Duff & Johnson 2003, 83). 

 

On myös harvinaista, että pelkästään henkilöiden nimellä voisi hakea tietoa suvusta. 

Varsinaisia nimiluetteloita on harvoin saatavilla, joten tutkimuksessa käytetään apuna 

usein kollegoita, sukututkimusyhdistysten tuottamia omia hakuapuja, asuinalueen kir-

konkirjoja, maakirjoja, syntymätodistuksia, karttoja ym. dokumentteja (Duff & Johnson 

2003, 91- 92).  

 

Monet sukututkijat käyttävät iteratiivisesti useita eri tutkimustapoja: jos yksi tapa ei 

johda tuloksiin, siirrytään toiseen (Duff & Johnson 2003, 94). 

 

Muuttotiedot merkittiin aiemmin rippikirjaan, joten suvun elämänvaiheita voidaan tut-

kia mm. rippikirjojen muuttotietoja seuraamalla (Palander 2007, 34).  

 

Hyödyllistä digitoidun 1800-luvun materiaalin tutkimisessa ovat vanhojen käsialojen 
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osaaminen ja asiakirjojen kielenä olleen ruotsin kielen taito. Asiakirjat muuttuivat suo-

menkielisiksi 1800-luvun lopulla (Palander 2007, 36-37). 

3.3 Arkistot ja sukututkimus 

Kirkonkirjat ovat sukututkimuksessa päälähde  (Huovila ym. 2009, 19). Kirkonkirjoiksi 

nimitetään seurakuntien pitämiä väestökirjoja, joihin kuuluvat historiakirjat, muuttanei-

den luettelot ja rippikirjat (Voutilainen 2011, 18). 

Sukututkijat ovat arkistolaitoksen materiaalin käyttäjistä enemmistönä. Sukututkimus 

on myös harvinainen laji informaatiotutkimuksen lajeista sikäli, että siinä tarvitaan te-

hokasta ja laajaa arkistojen ja kirjastojen käyttöä. Sukututkijat ovat myös melko vähän 

tutkittu ryhmä arkistojen yhteydessä; sosiologit ovat tutkineet sukututkimusta lähinnä 

kulttuurisena ilmiönä keskittyen sukututkimuksen motiiveihin ja merkitykseen yksilöille 

ja sosiaalisille ryhmille eikä ennen 1990-lukua arkistojen käyttäjäryhmiä ole tutkittu 

juuri lainkaan (Duff & Johnson 2003, 79). 

 

Sukututkijoille tyypilliseksi toimintatavaksi on löydetty yhtä hyvin arkistojen käyttö 

kuin luottamus omiin sosiaalisiin verkostoihin arkistoammattilaisten sijaan (Yakel & 

Torres 2007, 93-94). Humanististen tieteiden tutkijoille on muutenkin tyypillistä ei-

muodollisiin kanaviin luottaminen tutkimusta tehdessä ja harvat ovat tutkineet esimer-

kiksi historiantutkijoiden kognitiivisia prosesseja tutkimuksen tekemisessä (Duff & 

Johnson 2002, 474, 478). 

 

Perhearkistot voivat olla poikkeusolojen, kuten sota-ajan olosuhteiden, selvittämisessä 

merkityksellisiä lähteitä sukujen vaiheiden selvittämiselle jälkikäteen. Yksityisarkisto-

jen säilyttämiseen rohkaistaankin arkistonhoitajia tällä perusteella (Rosenberg  2011, 

77). 

Sukututkimuksen motiiveja on voinut olla kiinnostus siihen kuka on ja mistä on tulossa 

sekä miksi olen sellainen kuin olen. Perinnöllisten sairauksien selvittämisessä on lääke-

tieteessä käytetty apuna sukututkimuksen tuloksia. Pitkien kehitysjaksojen tietoja on 

hyödynnetty yhteiskuntatieteissä tutkittaessa kyläyhteisöjä ja sosiaalirakenteissa tapah-
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tuneita muutoksia. 

Aiemmin myös virka-aseman saavuttamisessa on tarvittu sukututkimusta, sillä moneen 

virka-asemaan valittiin saman suvun edustaja sukupolvesta toiseen. Johtajaominaisuuk-

sien katsottiin periytyvän suvussa (Huovila ym. 2009, 15-16). 

3.4 Seulontateorioiden merkitys sukututkimukselle 

Riippuen siitä, millaista aineistoseulonnan menetelmää arkistoinnissa käytetään, tutki-

mus mahdollisesti hyötyy tai kärsii. Erilaiset yhteiskunnan ideologiat saattavat vaikuttaa 

siihen, millaisessa laajuudessa aineistoa säilötään. 

Perinteisesti suvun tutkiminen alkaa sata vuotta lähtöhetkeä vanhemmasta ajasta, ja tätä 

nuorempien asiakirjojen käyttö voi olla tietosuojakysymysten kannalta hankalaa. Valti-

on viranomaisten keräämät tiedot kansalaisista ovat kirkonkirjojen ohella sukututki-

muksen päälähteitä (Huovila ym. 2009, 19). 

 Makroseulontateorian eräs ajatus on pyrkiä säilyttämään tiedot yhteiskunnan tavasta 

toimia eri yhteyksissä. Sukututkimuksenkin kannalta on merkityksellistä, että säilyttävä 

arkisto on riittävän luotettava.  

Suomessa suhtautuminen kiertelevää elämäntapaa harjoittaneeseen romaniväestöön, 

joita Suomessa on ollut tiettävästi vuodesta 1559, aiheutti sen, ettei heistä löydy tietoa 

kirkonkirjoista. He eivät useinkaan kuuluneet mihinkään uskontokuntaan. Köyhäinavun 

asiakirjoista sen sijaan heistä niukan toimeentulon vuoksi löytyy tietoja, samoin kuin 

irtolaislain perusteella tapahtuneiden kiinniottojen vuoksi laadituista asiakirjoista. Vasta 

1950-luvulla saatiin aikaan luettelo Suomen mustalaisista ja vuoteen 1954 asti kirkon-

kirjoissa saattoi olla merkintä romaniväestöön kuulumisesta (tattare tatt. tai zigenare –

zig.). (Huovila ym. 2009, 88).  

Edelleen väestörekisteritietojen löytymisen suhteen kirkkoon kuuluvat ja kuulumatto-

mat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sikäli, että kirkonkirjojen digitoiminen on 

kirkon ajankohtaisia projekteja kun taas väestörekisterin suhteen asia ei ole edennyt 

(Voutilainen 2011, 18-19). 
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3.5 Vakan tutkimuksen keskeiset tulokset 

Vakan käytettävyyden tutkimus (pro gradu) toteutettiin kahdella menetelmällä, heuristi-

sena tutkimuksena ja käyttäjäkyselynä. Käytettävyyden ongelmia löytyi paljon: Vakan 

terminologian koettiin vaativan arkistoalan asiantuntemusta, asiasanoitus koettiin 

epäjohdonmukaiseksi ja navigointi hankalaksi sivustojen puurakenteen vuoksi. 

Oulun maakunta-arkiston asiakaskunta oli varsin iäkästä, jonka huomioimista 

toivottiin. Erityisryhmien osalta ruotsinkielistä hakumahdollisuutta kaivattiin myös 

(Viinamäki 2008, 84-85).  

 

Vaikka Vakka toimii edelleen Astian tullessa käyttöön, on (opiskelijoiden kurssityönä 

tekemän,) olemassa olevan Astia-tutkimuksen pohjalta hakujen vastinajan kannalta 

miellyttävämpää käyttää Astiaa verrattuna Vakkaan. On kuitenkin selvitettävä, onko 

myös laadullisesti yhtä hyödyllistä käyttää Astiaa kuin Vakkaa eli miten paljon hakutu-

lokset poikkeavat toisistaan. Hakutulosten poikkeamista Vakan ja Astian välillä saatiin 

viitteitä keväällä 2011 Tampereen yliopiston opiskelijoiden tekemässä Astia-

tutkimuksessa, jossa todettiin, että Vakka löysi enemmän hakutuloksia hakusanalla sota-

lapset kuin Astia. 

3.6 Astia-testiraportit 

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden keväällä 2011 tehdyn As-

tia-testin tulosten mukaan Astia on huomattavasti nopeampi kuin Vakka. Kehuja sai 

myös hakulomakkeen yksinkertaisuus. Puurakennetta suositeltiin hakutulosten esittämi-

seen myös Astiassa, joka nähtiin Vakan etuna. Testaajien testin tekotapa ei täyttänyt 

laboratorio-olosuhteita, ja testaajina toimivat opiskelijat itse. 

Pareittain tehty käyttäjätestaus on usein tarkoituksenmukaista. Pari voi keskustella ja 

neuvotella etenemisestään (Hyysalo 2009, 176). Myös Astian testauksessa Tampereelta 

Kansallisarkistoon saapuneen opiskelijaryhmän toimesta käytettiin paritestausmenetel-

mää ja se todettiin toimivaksi testausmenetelmäksi. 
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Astia tuottaa suuren määrän hakutuloksia verrattuna Vakkaan, joka liian laajan 

tuloksen kyselyssä antaa virheilmoituksen eli ei näytä mitään tuloksia. Astian ongelmik-

si mainitaan hakusanojen sanakatkaisun ja ohjeistuksen puuttuminen. Astia oli testaaji-

en mukaan herkkä sijamuodoille; esimerkiksi sanan perusmuodolla tai genetiivimuodol-

la haettaessa se näytti aivan eri tulokset. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Yleisesti käytettävyyden arvioinnilla tarkoitetaan erilaisten virhetoimintojen lajien ja 

yleisyyden paljastamista ja menetelmät jaetaan tavallisesti kolmeen ryhmään:  

1) käyttäjäpohjaiset menetelmät,  

2) asiantuntija-arviot ja  

3) malli- eli teoriapohjaiset menetelmät (Sweeney  ym. 1993; Erkiö 1995, 87. Viinamä-

ki 2008, 17-18).  

Tyypillisiä käyttäjäpohjaisia arviointimenetelmiä ovat erilaiset käyttäjän havainnointiin 

perustuvat menetelmät, käytettävyystestit sekä käyttäjäkyselyt ja –haastattelut (Hyysalo 

2006, 166-168). 

 

Ohjelmistojen arvioinnissa tehokkaimpia menetelmiä on valvottu koe (Dix ym. 2004, 

329). 

Koe on syytä suunnitella huolella, jotta saadaan yleistettävissä olevia ja luotettavia 

tuloksia (Dix ym. 2004, 331).  

Tutkimuksessani tarkastelin käyttöliittymän ominaisuuksia käyttäen menetelmänä laa-

dullista sisällönanalyysiä. 

 

4.1 Tutkimuksen kohdealue ja rajaukset 

Sukututkimusta Astia-käyttöliittymällä testanneiden sekä heiltä saadun palautteen (pa-

lautelomake) ja haastattelutiedon avulla arvioitiin, millainen on Astia-käyttöliittymän 

osuus sukututkimuksen prosessissa. 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty tietojenkäsittelyn tietokantojen ominaisuuksia 

koskevaa tutkimusta (Dix ym.) jotta Astia-käyttöliittymän ominaisuuksien tunnistami-

sen ja määrittelyn avulla saataisiin näkemys siitä, miten sukututkijat ja käyttöliittymän 
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testaajat käyttävät ja miten he voivat teknisten ominaisuuksien puitteissa käyttää Astiaa. 

Perusominaisuuksiksi tietojenkäsittelyn alueelta valitsin opittavuuden, joustavuuden ja 

kestävyyden sekä näiden ominaisuuksien alakategoriat (Dix ym.s. 260) ja analysoin, 

miten Astian käyttäjät hyödynsivät näitä ominaisuuksia tutkimuksessaan vai hyödynsi-

vätkö. 

 

Tutkimukseni keskittyy kahteen tutkimuskysymykseen. Keskeiset kysymykset ovat, 

 

(1) Millaisilla hakusanoilla ja mistä asioista tutkijat hakevat tietoa?  

(2) Miten hyvin tiedonhaku onnistuu? 

 

Toisen kysymyksen ongelma eli miten hyvin tiedonhaku onnistuu liittyy tietokannan 

ohjeistukseen ja käytettävyyteen.  Siihen, millainen ohjeistus parantaisi Astia-

tietokannan käytettävyyttä, sisältää kysymyksiä, joihin voi löytää vastauksia mm. 

lähdekirjallisuudesta.  

Hypoteesi on tässä tutkimuksessa se, että Astia on ominaisuuksiltaan melko helppokäyt-

töinen. Muuta hypoteesia ei tähän tutkimukseen ole otettu mukaan, sillä käsitteiden vä-

liset yhteydet liittyvät Astian ominaisuuksiin, joka mielestäni kytkeytyy enemmän tieto-

jenkäsittelyyn (kuten tietokantataulujen väliset yhteydet) ja käytettävyyden psykologi-

aan, joka ei kuulu tämän tutkimuksen aihepiiriin. Käsitteiden välisiä yhteyksiä voitaisiin 

empiirisessä tutkimuskysymyksen osiossa, millaisilla hakusanoilla ja mistä asioista tie-

toa haetaan, tutkia myös sukututkimuksen etenemisprosessin kautta.  

Astian käyttöliittymä on erilainen riippuen käytetäänkö sitä verkossa vai tutkijasalissa. 

Molemmat liittymät, sekä tutkijasaliliittymä että Internetin kautta käytettävä liittymä 

sisältävät asiakirjojen tilausmahdollisuuden verkon kautta. Edellytyksenä on rekisteröi-

tyminen Astian käyttäjäksi.  

Seuraavat rajoitukset muokkasivat tutkimustani: Astia ei ollut vielä käytettävissä Inter-

net-verkon kautta eli sen testaaminen oli testikäytössä olevan tutkijasalikäyttöliittymän 

testaamista arkistolaitoksen tiloissa. Astiaa testattiin arkistolaitoksen tiloissa erillisessä 

testaustilaisuudessa sekä tutkijasaleissa kesän 2011 aikana antaen palautetta ohjelman 

käytön yhteydessä palautelomakkeella. 
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4.2 Tutkimuksen toteutus 

Käyttäjätutkimus toteutettiin kesäkuussa 2011 Kansallisarkistossa Helsingin 

Siltavuorenrannan toimipisteessä. Tutkimukseen osallistui kolme vapaaehtoista Suomen 

Sukututkimusseuran sukututkijaa. 

Aineistoa haettiin n. 1,5 tunnin ajan etukäteen mietittyjen aiheiden mukaisesti. Tulokset 

analysoitiin osana pro gradu-tutkimusta. Lisäksi tutustuin palautelomakkeilla tutki-

jasaleista kesän 2011 aikana saatuun satunnaisten arkistolaitoksen tutkijasalin käyttäjien 

antamaan Astia-palautteeseen sekä haastattelin kahta kolmesta testaukseen osallistuneis-

ta sukututkijasta. 

Tutkimuksessani tutustuin Astia-käyttöliittymän testistä otettuun kuvaruututallenteeseen 

kolmelta testaajalta sekä tilaisuuteen liittyvään ääninauhaan (yht. n. 2 tuntia). Menetel-

mään kuuluu myös, että tutkimukseen osallistujien kanssa tarkistetaan tutkijan kokoama 

testitilaisuuden lopputulos keskustelemalla heidän kanssaan, jotta voidaan laajentaa ja 

syventää tutkijan käsitystä osallistujien subjektiivisesta kokemuksesta (Auerbach & 

Silverstein 2003, 9) ja siksi mukana on myös sukututkijoiden haastattelu. 

 

Tutkimukseni tutkimuskysymykset,  

1. Millaisilla hakusanoilla ja mistä asioista tutkijat hakevat tietoa?   

2. Miten hyvin tiedonhaku onnistuu?  

sopivat mielestäni laadulliseen tutkimukseen. Toimintatapojen tutkiminen sopii molem-

piin tutkimuskysymyksiin, esim. millainen on tyypillinen etenemistapa sukututkimuk-

sessa tietokantahaussa. 

 

Astia-testaajat, joita oli yhteensä 20 (kolme sukututkijaa testitilaisuudessa 20.6.2011 ja 

17 muuta satunnaista arkistolaitoksen tutkijasalissa kesän 2011 aikana asioinutta kävi-

jää) täyttivät palautelomakkeen tehtyään Astia-testauksen. Testausaika, jolta palautelo-

makkeen tiedot kerättiin, oli tässä tutkimuksessa kokonaisuudessaan 1.-23.6.2011. Käy-
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tännössä Astia ja tutkijasalikäyttöliittymä tarkoittivat tutkimuksessani samaa asiaa, sillä 

Internetissä Astia ei vielä ollut käytettävissä.  

Haastattelin lisäksi kahta kolmesta sukututkijasta, mies- ja naishenkilöä, jotka olivat 

mukana Astia-käyttöliittymän testitilaisuudessa 20.6.2011 tekemässä testihakuja. Mo-

lemmat olivat iältään yli 55-vuotiaita, eläkeläisiä sekä Suomen Sukututkimusseuran 

jäseniä.  

Haastattelukysymysten pohjana käytin The American Archivistin sukututkimusaiheisen 

(Yakel & Torres 2007, 112-113) –artikkelin esimerkkikysymyksiä sukututkijoiden haas-

tattelua varten. 

Palautelomake löytyi koko kesän tutkijasalikäyttöliittymän yhteydessä. Ensimmäinen 

otanta siitä saatiin verkkolomakkeena aikavälillä 1.-23.6.2011. Palautetta antoi tänä 

aikana yhteensä 20 henkilöä.  

Tässä tutkimuksessa käytettävä tutkimusmenetelmä on laadullisen sisällönanalyysin 

soveltaminen, joka on laadullisen tutkimuksen osa-alue. Täysin tätä menetelmää ei so-

vellettu sen teorian muodostukseen suuntautumisen vuoksi vaan pääpaino on laadulli-

sessa analyysissä siten, että saataisiin käsitys Astian merkityksestä sukututkimuksen 

työkaluna.  

Mitä useampaa tutkimusmenetelmää käytetään, sitä varmempaa on saatu tieto. Kun il-

miötä tarkastellaan useasta eri suunnasta, menetelmää kutsutaan triangulaatioksi (Met-

sämuuronen 2000, 11). Astian ominaisuuksiin ja merkitykseen sukututkijalle tutustutaan 

sen vuoksi kolmen eri aineiston pohjalta:Analysoitavana aineistona ovat: 

 

1)  Sukututkijoiden toteuttama käyttöliittymän testaus. 

Ensimmäinen Astia-testaus toteutettiin 20.6.2011 klo 11-13 Kansallisarkistossa. 

Käyttäjät olivat kaikki sukututkijoita, Suomen Sukututkimusseuran jäseniä ja 

heitä oli kolme. Heillä oli etukäteen mietittynä kysymyksiä, joita he aikoivat As-

tian kautta hakea.  Tästä testitilaisuudesta saatu kuvaruutunauhoitus (kolme ku-

varuutunauhoitusta) ja ääninauha käytiin läpi ja analysoitiin. 

 



 

25 

 

2) Muut Astian käyttöön liittyvältä palautelomakkeelta saadut tiedot kesän 2011 

aikana, joita oli yhteensä 20. Näistä 17 oli satunnaisia arkiston käyttäjiä. Vasta-

uksia siis saatiin muustakin kuin sukututkimuksen näkökulmasta. Otin niitä va-

likoiden mukaan vertailun vuoksi ja sukututkijoiden tuottaman aineiston sup-

peuden vuoksi, jotta Astian käytettävyyden tutkiminen riittävässä laajuudessa 

olisi mahdollistamista tässä tutkimuksessa.  

 

3) Sukututkijoiden (2 hlöä) haastattelu elokuussa 2011. Toinen haastatteluista to-

teutettiin sähköpostitse ja toinen oli haastattelutapaaminen, johon kysymykset 

oli etukäteen lähetetty sähköpostitse. Kolmanteen  lähettämääni kyselyyn en 

saanut vastausta. Haastateltavat olivat samoja henkilöitä, jotka olivat osallistu-

neet testitilaisuuteen 20.6.2011. 

Kyselylomake ja havainnointi ovat yleisimpiä tapoja selvittää tietokannan toimintaa sen 

käyttäjän näkökulmasta. Käytettävyystesti jakautuu yleensä kolmeen osaan: 

1. Testin järjestäminen ja testaussuunnitelman laatiminen 

2. Testin suorittaminen. 

3. Testin analysointi ja testiraportin laatiminen. 

Vaiheiden sisältö riippuu testityypistä; ollaanko suorittamassa kvantitatiivista vai kvali-

tatiivista testiä. Kvalitatiivinen testi, joka tässä tutkimuksessa on kyseessä, pyrkii löy-

tämään käytettävyydeltään niin monta ongelmallista kohtaa kuin mahdollista, tavoittee-

na ohjeistaa ne (Sinkkonen ym. 2006, 280-281). 

Havainnointitavoista Kansallisarkiston sukututkijoiden testitilaisuudessa soveltuvaksi 

koin passiivisen havainnoinnin, joka sopii kokonaiskuvan saamiseen tapahtumapaikan 

tilanteista. Videoidut hakutallenteet totesin kuitenkin tässä tapauksessa tärkeimmäksi 

aineistoksi tutkimukseni kannalta. Havainnointiraportti suositellaan kirjoitettavaksi heti 

havainnointitapahtuman jälkeen ja suositeltava raportin  pituus on 1-10 sivua (Hyysalo 

2009, 111-112). Tässä tutkielmassa varsinainen testitilaisuus ja koko aineiston analy-
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sointi veivät kokonaisuudessaan pidemmän ajan, eikä testitilanteen aikana tehdyillä ha-

vainnoilla ollut kovin suurta merkitystä. 

Alustava oletukseni vastauksena tutkimuskysymyksiini oli, että sukututkijat käyttävät 

Astia-käyttöliittymää väestökirjanpidollisen aineiston hakuun ja tarvitsevat tässä ainakin 

jonkin verran opastusta alkuun pääsemiseksi. Laadullinen tutkimus ja laadullinen sisäl-

lönanalyysi toimivat viitekehyksenä tutkimukselleni. 

 

Kategorioista ja ominaisuuksista kiinnostuneen laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti 

hyödyllisiksi ominaisuuksiksi koin analysoida myös tarkemmin määriteltynä ohjelmis-

ton käytettävyyttä. Mukaan analyysini pohjaksi otin tämän vuoksi Hyysalon ohjelmisto-

jen käytettävyyden kehittämisessä tutkittavat ominaisuudet: 

 

1) Laitteen toimintojen vastaavuus siihen, mitä käyttäjät pyrkivät sillä tekemään 

2) Toimintojen ja kenttien ryhmittely 

3) Laitteen osien sisällä ja osasta toiseen liikkuminen 

4) Laitteen vastaavuus käyttäjien tottumuksiin ja kokemuksiin aiemmista laitteista   

5) Graafinen suunnittelu ja väritys 

6) Nimeäminen ja symbolien luominen 

(Hyysalo 2006, 159-161) 

 

Näistä ominaisuuksista Astian kannalta on kohdassa 5, Tulokset, kooste. 

 

Palautelomakkeen kysymysten omat kysymykseni löytyvät tämän tutkielman lopusta. 

Lomake sisälsi yleisiä, avoimia kysymyksiä, jotka ovat kyselylomakkeiden tyypillisiä 

kysymysmuotoja. Yleisissä kysymyksissä selvitetään vastaajan taustatiedot, avoimissa 

kysymyksissä kysellään käyttäjän mielipiteitä Astian toiminnasta. 
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5 TULOKSET 

Olen koonnut seuraaviin lukuihin havainnot ja tulokset tutkimuskysymyksiini saamieni 

vastausten mukaan. Tutkimuskysymykseni olivat: 

 

1. millaisilla hakusanoilla ja mistä asioista tutkijat hakevat tietoa, sekä  

2. miten hyvin tiedonhaku onnistuu. 

5.1 Tutkijoiden käyttämät hakusanat ja hakujen aiheet 

Sukututkijat hakivat lähinnä arkistonmuodostajaa, useita Hauhoon liittyviä hakusanoja, 

henkikirjoja, maakirjoja, tuomiokirjoja ja pitäjänkirjoja hakusanoinaan Maakir-

jat/Tuomiokirjat/Pitäjänkirjat sekä haettavien kuntien ja läänien nimi (kuten Ilomantsi, 

Eno ja Kuopion lääni).  

Arkistonmuodostajista haettiin kuntaa (esim. hakusanalla Hauho). Vihityistä haettiin 

tietoa esim. hakusanoilla hauhon seurakunta vihit* ja rippikirjoista hakusanoilla hauhon 

seurakunta rippik*.  

Muut kuin sukututkimusta tekevät vastaajat olivat vastanneet hakeneensa paikkaan tai 

toimijoihin kuten yhdistyksiin tai henkilöön liittyvää tietoa. Märketin majakkaan liitty-

vää tietoa haettiin sanoilla Märket ja Märketin, merimiehiin ja merimiesten karkaami-

siin liittyvää aineistoa erilaisilla yhdistelmillä sanoista karkaaminen, laivoista ja rikok-

set. Lisäksi haettiin eri maihin liittyvää aineistoa: hakusanoja viro, eesti ja suomi käytet-

tiin etsittäessä tietoa järjestöistä ja toimijoista, jotka tukevat ja harrastavat virolaista 

kulttuuria Suomessa, Suomi-DDR-seuran arkistosta haettiin tietoa hakusanalla DDR. 

Useat mainitsivat katkaisseensa hakusanan merkillä * ollessaan epävarmoja sanan tai 

nimen esiintymismuodosta. 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, millaisista asioista ja millaisilla hakusanoilla 

tietoa haetaan, liittyi myös seuraava palautelomakkeelta saatu vastausaineisto: 

Täsmentäviä hakukenttiä koskevaan kysymykseen vastasi 20 henkilöä. Käyttöliittymän 
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haussa oli täsmentävien hakukenttien kannalla 15 henkilöä ja viisi (5) sitä mieltä, ettei 

niitä tarvita.  

Vastauksia tarkentavissa avoimissa vastauksissa mainittiin tarpeellisena/toivomuksina 

asiasanahakukenttä, mahdollisuus rajata haku asiasanoittain ja arkistottain tai 

koskemaan pelkkiä kirjeitä, valokuvia, todistuksia yms. Kaksi henkilöä toivoi vuosilu-

vuille omaa hakuruutua ja aika- ja paikkarajausten määrittelyä haulle toivottiin yleisesti. 

Suurin osa Astia-testaajista piti siis tuttuuden ja tottumuksen vuoksi Vakan haun määri-

teltävissä olevia kenttiä parempina kuin Astian yksinkertaista hakuruutua. 

Kaksi henkilöä toivoi Astia-hakuun avuksi tesaurus-tyyppistä asiasanahakemistoa. Sen 

uskottiin auttavan runo- tai lauluvihon haun tarkentamisessa. 

Mahdollisuutta rajata heti alussa, mistä arkistolaitoksen toimipisteestä hakee tietoa, 

esitettiin hakuominaisuuksiin mukaan. Lisäksi toivottiin hakutuloksen rajaamismahdol-

lisuutta yleisesti alan, alueen tai ajan perusteella, maantieteellistä rajausta ja karttahakua 

sekä rajausta arkisto- ja sarjatason mukaan, samoin mahdollisuutta varata asiakirjan 

lisäksi pöytä tutkijasalista.  

Sukututkijat hakivat aluksi tietoa samalla tavalla kuin olivat tottuneet sitä hakemaan 

Vakasta. Oletetusta arkistonmuodostajan nimestä lähdettiin useimmiten liikkeelle. 

Sukututkijoiden tiedonhakuprosessissa oli seuraavanlaisia vaiheita: 

Tuomiokirjoista haettiin mm. mainintaa aviottomana vuonna 1857 syntyneestä lapsesta 

Hauhon syyskäräjiltä hakemalla tietoa seuraavasti: 

 

1) haettaessa aluksi sanoilla hämeen syyskäräjät 1857 ei saatu lainkaan hakutuloksia.  

 

2) Hakua tarkennettiin muuttamalla alueeksi Hollola. Hollolaan kuuluvan Hauhon asia-

kirjojen haussa käytettiin hakusanoja hollolan tuomioku* syyskär*, jolloin saatiin kaksi 

osumaa.  

 

3) Hakua muutettiin poistamalla syyskär*-sana. Tällöin hakutuloksia saatiin 3 814 kpl.  
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4) Sen jälkeen haettiin sanoilla hollolan tuomiok* varsinai*. Osumia löytyi tällä haulla 

1 711 kpl.  

 

5) Lisättäessä mukaan 1800-lukuun viittaava 18* saatiin 910 hakutulosta.  

 

Etsitty asiakirja löytyi tästä hakutulosluettelosta. Kyseisen sarjan, Hauhon käräjäkunnan 

varsinaisasiain tuomioluetteloita ei oltu vielä digitoitu, mutta ne olivat Hämeenlinnan 

maakunta-arkistossa luettavissa. 

Toisessa testihaussa tutustuttiin ensin ohjeisiin n. 5 minuutin ajan. Sen jälkeen haettiin 

ensin sanoilla impilahden seurakunnan arkisto, johon saatiin 490 osumaa, sitten sanoilla 

impilahden seurakunnan rippikirjat 1900, jolloin tuloksia saatiin 2 kpl. Tästä materiaa-

lista yritettiin tehdä tilaus ja testin seuraavat 10 minuuttia kuluivat ohjeita selatessa ja 

Siirry tilaukseen- ja Vapaamuotoinen tilaus-linkkien takaa avautuviin sivuihin tutustut-

taessa. Siirry tilaukseen-linkin takaa tuli näkyviin teksti Korissa on 0 asiakirjaa eli ko-

riin lisäämistoimintoa ei aluksi osattu tai voitu käyttää, sillä kaikista hakuosumista ei 

löydy Lisää asiakirja tilauskoriin-toimintoa. 22 minuutin kuluttua testihakutilaisuuden 

alkamisesta löytyi Henkikirjat Ilomantsi-hakusanoilla yksi asiakirja, joka voitiin lisätä 

koriin kyseisellä toiminnolla. 

Lisäksi haettiin mm. henkikirjoja ja pitäjänkirjoja hakusanoilla Henkikirjat Kuopion 

lääni, jolloin tuloksia saatiin 33 kpl ja sanoilla Pitäjänkirjat Kuopion lääni, jolloin haku-

tuloksia saatiin 5 kpl. Pitäjänkirjat Kuopion lääni 1900-hakusana-yhdistelmä sen sijaan 

antoi 0 hakutulosta. 

Kolmannessa haussa haettiin tietoa tuomiokirjoista seuraavasti: aksiisioikeuksien reno-

voidut 1730-hakusanayhdistelmällä haettaessa tuloksia saatiin 32 818. Kämnerioikeus-

hakusana tuotti 292 hakutulosta ja lopen käräjäkunnan tuomio*-haku 1 353 tulosta. Ha-

kusanoilla turun kämnerioikeuden löytyi 2 osumaa, mutta kämnerioikeus turku ei anta-

nut osumia. 

 



 

30 

 

5.2 Hakujen onnistuminen 

Hakemansa tiedon oli yhteensä kahdestakymmenestä testaajasta löytänyt täysin yhdek-

sän henkilöä. Yksitoista henkilöä oli löytänyt hakemansa tiedon osittain. Kaikki kolme 

Astia-testitilaisuuteen osallistunutta sukututkijaa löysivät etsimänsä tiedon osittain. 

 

Vakkaa pidettiin toistaiseksi lähes kaikkien osallistujien kannalta parempana kuin Asti-

aa. Kuudestatoista kysymykseen vastanneesta kolmetoista (13) oli tätä mieltä. Tärkein 

mainittu Vakan paremmuuden syy oli tottuneisuus Vakan käyttöön sekä Vakan hakua 

täsmentävät hakukentät.  

 

Kaksi vastaajaa piti Astiaa parempana selkeytensä ja nopeutensa vuoksi. Yksi vastaaja 

ei osannut vielä vertailla, sillä kokemusta oli vain Vakasta. Astia-testitilaisuudessa 20.6. 

myös arkistolaitoksen sivuilla sijaitsevasta Digitaaliarkistosta aineistoa löydettiin Astian 

ohella paremmin tai yhtä hyvin kuin Astiasta.  

 

Yksi testaajista käytti kirjallisia hakuohjeita lukien testin aluksi ne Astian ohjeruudulla, 

kaksi aloitti suoraan hauilla. Oikeiden sanojen löytäminen haussa oli aluksi haasteellista 

ja arkistolaitoksen henkilökunnan apua tarvittiin. Hakusanoiksi suositeltiin henkilökun-

nan toimesta kaikkien sanojen kirjaamista hakuruudulle, joka oli Perinteinen haku-

vaihtoehdossa oikean dokumentin löytymistä helpottava tekijä (esim. Hauhon seura-

kunnan lastenkirjat). 

Vakkaa käyttämään tottuneelle testaajalle Vakan puuhierarkia oli ollut selkeä tapa edetä 

ja tätä ominaisuutta Astiassa ei ollut. Hakuna esim. Hauhon seurakunta vaati sanat Hau-

ho* ja seurakunta kun Vakassa ne olivat löytyneet Hauhon alta puurakenteesta kohdasta 

seurakunta. Automaattinen sanan katkaisu oli toivottu ominaisuus, sillä *-merkin käyttö 

sanan katkaisemiseen oli monille outoa. Lisäksi he eivät olleet selvillä siitä, missä koh-

taa sana piti katkaista *-merkillä, jotta saataisiin parhaat hakutulokset. 

Yksi testaajista piti perinteistä hakua relevanssihakua parempana. Suurin osa käytti tes-

tiajasta koko ajan vain perinteistä hakua. 
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Astia-käyttöliittymää pidettiin selkeänä. Kaksi kolmesta testaajasta piti Vakkaa parem-

pana. Syitä paremmuuteen oli tottuneisuus Vakan käyttöön. Yhden mielestä Astia oli 

parempi nopeutensa vuoksi, mutta Vakan hakuominaisuudet mainittiin silti Astiaa pa-

rempina. 

Yksi testaajista löysi etsimänsä tiedon osittain ja nekin vain Digitaaliarkiston kautta, ei 

Astiasta. Yksi testaaja aloitti hakemalla kirkonkirjoja, mutta ei löytänyt hakemaansa. 

Ongelmia oli myös tuomiokuntien alaisten käräjäkuntien mukaisessa haussa – syyksi 

testaaja arveli hakujen rajautumista tiettyjen tasojen, arkistonmuodostajan ja -yksikön, 

kuten tuomiokunnan, mukaan. 

Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että jotkut hakutulokset löytyivät kahteen kertaan. 

Tämä johtui keskeneräisestä taustajärjestelmästä, joka tuotti hakutuloksia osin päällek-

käisesti. Muita virheitä tietokannassa olivat myös käyttörajoitetuksi merkitty aineisto 

125 vuoden takaa, joka ei käytännössä ole käyttörajoitettua. 

Vakka-linkin löytymistä Astiasta pidettiin tärkeänä jatkossakin. 

Arkistolaitoksen muiden palveluiden käyttö oli sukututkijoille tuttua. Digitaaliarkistos-

ta, joka on arkistolaitoksen digitoitujen aineistojen tallennus- ja esitysjärjestelmä7, osat-

tiin hakea aineistoa, mikäli sitä ei Astiasta löytynyt.  

Verkkoympäristö mahdollisti useiden välilehtien aukiolon samanaikaisesti; suosittuja 

oheislähteitä Astian lisäksi olivat sukututkijoiden toteuttamassa testauksessa Digitaa-

liarkisto ja Google-haku. 

Yksittäisistä Astian ominaisuuksista löytyi palautelomakkeilta seuraavia kommentteja: 

Avautuvan hakutulosikkunan jääminen pääikkunan alle ja poimiminen alapalkista koet-

tiin hankalaksi. Myös hakutulosten runsaus ja koko haussa löytyvän aineiston suuren 

määrän selaaminen mainittiin hitaaksi. Arkistonmuodostajan näkyminen hakutuloksissa 

jäsentäisi vastaajan mielestä hakutuloksia. Nyt tieto näkyy hakutuloksissa lyhenteenä 

                                                 

 

7 http://digi.narc.fi/digi/ (viitattu 16.1.2012). 
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(esim. HMA) ja tarkemmin Yksikön tiedot tietokannassa-linkin takana. Selkeämpi luet-

telointi ja nopeampi selaus olivat toivottuja ominaisuuksia toisessakin vastauksessa. 

 

Kuva 5. Digitaaliarkisto. Henkikirjat. 

 

Kuva 6. Hakusanapilvi. 

Hakusanapilvi tuki hakua ehdottamalla hakuruudulle muodostettujen hakusanojen 

lähellä olevia sanoja.  
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Apuna Astia-haussa käytettiin Vakan ja Digitaaliarkiston lisäksi Google-hakua ja  Suo-

men Sukututkimusseuran ylläpitämän Genealogia-sivuston tuomiokuntien luetteloa8.  

5.3 Ohjeistuksen tarve 

Astia-käyttöliittymän palautelomakkeelta sain seuraavat vastaukset liittyen hakujen on-

nistumiseen suhteessa ohjeistuksen käyttöön: 

Kantaa lisäohjeistuksen tarpeeseen otti 20 henkilöä. Näistä neljä ei tarvinnut mitään 

ohjeita ja yksi ei osannut vastata tähän kysymykseen. Loput viisitoista siis tarvitsivat 

jonkin verran ohjeita.  

 

Astia-testitilaisuuden sukututkijoista yksi ei tarvinnut lainkaan ohjeita, yksi tarvitsi ja 

kolmas uskoi oppivansa nopeasti kotikoneella harjoitellessaan. 

 

Enemmän ohjeita mm. toivottiin siitä, millaisia hakusanoja voi ja kannattaa käyttää ja 

kuinka sanat katkaistaan yms. Lisäksi ehdotettiin, että ohjeet sijaitsisivat etusivulla tai 

jossain muussa helposti löydettävässä paikassa. 

 

Ohjeet olivat yhden vastaajan mielestä melko selkeät. Relevanssihakua hän ei mieles-

tään ehkä osannut vielä kovin hyvin hyödyntää, sillä ”sen tuottamat korkeimmat haku-

tulokset olivat samat kuin perinteisessä haussa”. 

Oikean hakusanan löytämiseen tarvittiin yhden vastaajan mielestä mielikuvitusta ja 

apua. Myös Näin toimit-ohjetta kaivattiin aloitussivulle. 

 

Yksi vastaaja ”ei edes lukenut ohjeita, eli periaatteessa haku oli riittävän intuitiivinen 

kokeneelle arkistokäyttäjälle. Sen sijaan esimerkiksi hakutulosten kahdentuminen (kun 

aineisto löytyy sekä Vakasta että digitaaliarkistosta) olisi saatava pois”. 

                                                 

 

8 http://www.genealogia.fi/hakem/tuomiokunnat.htm (viitattu 16.1.2012). 
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Harjoittelun kotikoneella tai muuten uskottiin kehittävän osaamista nopeasti kahden 

vastaajan mielestä. 

 

Astian ja Vakan yhteiskäytön merkityksestä oltiin myös tietoisia: ”Käyttöliittymästä 

löytää parhaiten tietoa kun lisää etsittävän asian yhteyteen paikkatiedon, jossa arkisto-

kotelo sijaitsee. Tällainen edellyttää Vakan käyttöä ennen Käyttöliittymän käyttöä ja 

näin ollen lisää tutkijan työmäärää. Aineistoa olisi voitava rajata paremmin, jotta sen 

etsiminen ei olisi niin työlästä kuin nyt. Myös haun rajaus eri maakunta-arkistoihin olisi 

tarpeellinen”. 

 

Kolme vastaajaa korosti henkilökunnan suullisen opastuksen merkitystä aloittelijalle. 

Suullisen ohjeistuksen kerrottiin korvanneen lisäohjeistuksen tarpeen *-katkaisumerkin 

käytön ja luettelointimerkintöjen tulkinnan osalta. 

 

Astian ohjeisiin toivottiin myös tietoa siitä, ”miten saa tilattua helpommin aineistoja 

muista kuin lähimmästä toimipisteestä” sekä siitä, milloin asiakirja on saatavilla.  

 

Tutkimuskysymysteni teoreettisen osuuden, 2) Miten hyvin tiedonhaku onnistuu? selvit-

täminen, toi esiin seuraavanlaisia mielipiteitä sukututkijoiden osalta:  

 

Kaksi kolmesta sukututkijasta eli enemmistö ei käyttänyt aluksi ohjetta. 

Hakua pidettiin riittävän intuitiivisena antamaan oikea vastaus (1 hlö). 

Oikean hakusanan löytämiseen koettiin tarvittavan mielikuvitusta ja apua (1 hlö). 

Kotikoneella harjoittelemaan pääsyn uskottiin edistävän nopeasti hakutulosten löyty-

mistä entistä paremmin (1 hlö). 

 

Sukututkijoiden näkemyksessä korostui optimistisuus Astia-tietokannan hakujen teke-

misen oppimisen ja löytymisen suhteen eli tietokantaan suhtauduttiin pääasiassa myön-

teisesti. 

 

Astian testaajat pitivät Astiaa pääasiassa melko hyvin opittavana käytettävyydeltään. 

Vakkaa 2/3 sukututkijoista (kaksi kolmesta) piti parempana kuin Astiaa johtuen tottu-
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muksesta sekä koko aineistosta vastanneista 13 henkilöä 16:sta. Astiaan ja sen ominai-

suuksiin ei oltu vielä totuttu, mutta opittavuuteen suhtauduttiin kuitenkin pääasiassa 

optimistisesti. 

 

Ennustettavuuden, yhdistettävyyden ja tuttuuden suhteen sukututkijat, jotka olivat Vak-

kaa käyttäneitä, pitivät Vakkaa helpompana haun tarkemman määrittelymahdollisuuden 

vuoksi (useita hakusanakenttiä ja –määreitä), yleistettävyyden ja johdonmukaisuuden 

osalta Astiaa pidettiin osin keskeneräisenä kaksinkertaisena näkyvien hakutulosten 

vuoksi. Yksi vastaaja toivoi Astian hakuruudun painikkeiden olevan huomiotaherättä-

vämpiä ja fonttikoon nykyistä suurempi hakuruudussa. 

 

Kolme henkilöä koki tarvitsevansa rajaamista tiettyyn arkistoon omana hakukenttänä. 

Hakusanapilven olemassaoloa hakutuloksissa ei mainittu missään vastauksessa hakua 

helpottavana tekijänä. 

 

Käytettävyystutkimuksen tekeminen arkistoihin liittyen on harvinaista Suomessa ja 

kansainvälisestikin (Viinamäki 2008, 79). Täysin vastaavia tutkimuksia ei siksi juuri-

kaan ollut saatavilla ja vertailukohtien vähäisyys vaikutti omaa kiinnostusta lisäävästi 

tutkimuksen tekemiseen. Haastattelun mukaan ottaminen tutkimusmenetelmäksi osoit-

tautui hyväksi päätökseksi; pelkkä palautelomakkeilta saatu tieto oli melko suppeaa 

anniltaan. 

 

Astia-käyttäjäkyselyn vastaukset osoittivat sukututkijoiden tuottaman aineiston osalta, 

että suosituin lähdeaineisto olivat kirkonkirjat. Muiden sukututkimuslähteiden osalta ja 

tärkeinä apuina pidettiin kollegoiden neuvoja, sukututkimuskursseja ja –tapahtumia, 

HisKi-tietokantaa ja alan kirjallisuutta. Astian roolia ei siis mitenkään erityisesti aina-

kaan vielä sukututkimuksen prosessissa työvälineenä osattu korostaa, siihen suhtaudut-

tiin lähinnä myönteisesti, uskottiin sen opittavuuteen ja sen sisältämän  ja tilauspalvelun 

arkistojen käytettävyyttä parantavaan vaikutukseen. Monet mainitsivat heikkoutena eri-

laisten nimettyjen hakuruutujen puuttumisen eli haun tietojen yksilöimisen puuttumisen 

(vuosiluvut, asiakirjan tyyppi, maant. alueet) (vrt. Vakka). 
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Sukututkijoiden aiempi alansa osaaminen kävi ilmi kahdesta haastattelusta. Heillä oli 

siis selkeä käsitys siitä, millaista tietoa he olivat hakemassa, käytössä oli laaja valikoima 

opaskirjallisuutta, muita Internet-lähteitä ja muuta aineistoa sekä kollegoiden ja suku-

tutkimusseurojen tukea. 

 

Sukututkijoiden haastattelusta kävi ilmi, että Astia on todellakin vasta tulossa oleva, 

yksi osatekijä sukututkimuksen apuvälineenä. Sen ottamista sukututkimuskurssien ope-

tusohjelmiin vasta suunnitellaan.  

 

Sukututkijoiden yleensä melko korkean iän vaikutus vähentää heidän merkitystään tie-

totekniikan käyttäjänä ja alkuperäislähteiden äärelle pääsemisen tärkeyden vuoksi Asti-

an asiakirjojen tilauspalvelun merkittävyyttä korostettiin arkiston käytön joustavuutta 

edistävänä tekijänä. 

5.4 Sukututkijoiden tausta  

Ensimmäinen haastateltava, mieshenkilö, oli aloittanut lähes 20 vuotta sitten, toinen, 

naishenkilö, 4-5 vuotta sitten. Aiemmin aloittanut oli osallistunut kursseille ensimmäi-

sen kerran 2000-luvulla, toinen oli aloittanut kursseille osallistumalla. Kokeneempi su-

kututkija oli suorittanut myös sukututkimuksen opettajakoulutusohjelman sekä piti 

myös itse sukututkimuskursseja useassa opistossa ja teki erilaisia tilaustöitä. 

 

Hyvin monia teoksia mainittiin kysyttäessä, mitä sukututkimuksen lähdekirjallisuutta 

omistatte tai mihin luotatte eniten (esim. Suomen Sukututkimusseura: Sukututkimus 

askel askeleelta, Suomen Sukututkimusseura: Sukututkimuksen jatko-opas ja  Karskela: 

Sukututkijan tietokirja). Lisäksi mainittiin historiateokset ja erityisesti pitäjähistoriakir-

jat. 

Toinen haastateltava korosti alkuun pääsemisessä kirjallisuutta enemmän kollegoilta 

saatavia neuvoja. 
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Molemmat haastateltavat mainitsivat Internet-lähteinään HisKi-tietokannan, KATIHAn9 

(Karjala-tietokanta) ja Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen Digiarkiston10, jota toi-

nen haastateltavista piti arkistolaitoksen tarjoamiin sivustoihin verrattuna erityisen kil-

pailukykyisenä ja selkeänä sivustona. Ensimmäinen haastateltava sanoi käyttävänsä 

yhteensä useaa kymmentä kotimaista ja muutamaa ulkomaista tietokantaa. Toinen haas-

tateltava mainitsi lisäksi Sukuhakuri-sivuston11 ja siellä erityisesti keskustelupalstaltan 

sekä Google-haun. 

 

Ensimmäinen haastateltava kertoi ottavansa ylös lähes kaiken saatavilla olevan tiedon 

tutkittavasta henkilöstä tai tapahtumasta ja, että mikä tieto on olennaista, on ratkaistava 

tapauskohtaisesti. Myös väestötietolain ja henkilötietolain määräykset, tietosuojavaltuu-

tetun ohjeet sekä ns. hyvä sukututkimustapa oli tärkeää ensimmäisen haastateltavan 

mukaan ottaa huomioon.  

 

Olennaista molemmille oli, että tieto on tarkistettu myös alkuperäislähteestä. Toinen 

haastateltava muistutti, että tietokantojen henkilötiedoissakin voi olla kirjoitusvirheitä ja 

vaikka alkuperäislähde löytyisikin, oli kirjoitusvirheiden mahdollisuus niissäkin ole-

massa. 

 

Toinen haastateltava mainitsi syntymä- ja kuolinajat, hautausmaiden hautakivet, valo-

kuva-albumit ja sukututkimuksen kaksisuuntaisuuden: sekä menneet polvet (asiapaperit, 

kirjat, kirjeet) että elävät polvet (haastattelut) antavat monesti hyödyllistä tietoa. 

 

                                                 

 

9 http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php (viitattu 16.1.2012). 

10 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm (viitattu 16.1.2012). 

11 http://www.sukujutut.fi/sukuhaku/sukuhak1.asp (viitattu 16.1.2012). 
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Molemmat haastateltavat kertoivat, että sukututkijat auttavat yleensä mielellään toisi-

aan. Mm. vanhojen käsialojen tulkinnassa oli saatu apua kollegoilta. Lisäksi mainittiin 

Suomen Sukututkimusseuran Suku Forum erinomaisena sukututkijoiden kohtaamis- ja 

tiedonvälityspaikkana ja muita sukututkimusaiheisia tapahtumia kuten kerran kuussa 

kokoontuva Sukukamari ja vuosittain lokakuussa järjestettävät Kuulutko sukuun-

messut. 

 

Molemmat haastateltavat kuuluivat vähintään yhteen sukututkimusseuraan. Ensimmäi-

nen heistä oli myös kahden seuran aktiivijäsen. 

 

Molemmat haastateltavat mainitsivat sukututkijoiden olevan pääsääntöisesti iäkkäämpiä 

henkilöitä (n. 60 v. ->) ja arvelivat tietokoneiden käytön olevan heille siksi vieraampaa 

kuin nuoremmalle sukupolvelle. Tämän siis uskottiin vaikuttavan ainakin jonkin verran 

sukututkijoiden osuuteen Astia-tietokannan käyttäjinä vähentävästi.  Astiaa pidettiin 

myös jonkin verran ”raakileena” eli keskeneräisenä myös ohjeistuksensa kannalta ja sen 

merkityksen sukututkimuksen prosessissa arveltiin tulevan esille vasta vähitellen.  

 

Molemmat haastateltavat pitivät Astian erityisenä etuna asiakirjatilausten tekemisen 

helpottumista ja uskoivat sen lisäävän asioinnin joustavuutta, joskin sota-arkiston oman 

tutkijasalin lopettamisen uskottiin vaikuttavan negatiivisesti monimutkaistaen tutkijasa-

liin tilattavien asiakirjojen siirtoja.  

Arkistolaitoksen henkilökunnan merkitystä tietoa jakavina henkilöinä korostivat mo-

lemmat haastateltavat. Uusien järjestelmien opettamiseen  ja oppimiseen menevä aika 

henkilöresursseja kuormittavana tekijänä mainittiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimusasetelma eli tutkijoiden toteuttama käytettävyystestaus oli toteutettu käytettä-

vyystestauksessa suositeltujen ohjeiden mukaan. Käytettävyystestissä yleensä 3-4 hen-

kilöä toteuttavat testauksen (Hyysalo 2009, 166). Muut tutkimustavat (palautelomak-

keen aineisto ja käytettävyystestauksen toteuttaneiden tutkijoiden haastattelu) tukivat 

tutkimusmenetelminä käytettävyystestausta, jonka lisäksi usein tehdään testaajille lyhy-

ehkö loppuhaastattelu (Hyysalo 2009, 165).  

Halusin tutustua laadulliseen tutkimustapaan ja sen soveltamiseen tietoteknisessä ja 

opintoihin (arkistonhallinta) liittyvässä viitekehyksessä ja tämä tutkimus tarjosi siihen 

sopivan tilaisuuden. Arkistojen toimintaan ja käyttöön tutustuminen oli myös yksi syy 

tälle tutkimukselleni sillä jatkotutkimuksen aiheena siihen liittyvät kysymykset kiinnos-

tavat. 

Halusin selvittää tätä ongelmaa myös siksi, että arkistolaitoksen tutkijoille ja muille 

arkistolaitoksen aineiston käyttäjille käyttöliittymä uudentyyppisenä (Google-tyyppinen 

haku) on täysin erilainen kuin aiempi, monia tarkentavia kysymyksiä sisältävä Vakka-

haku ja vaatii siksi käyttäjiltä totuttelua. Uudenlaiseen yksinkertaiseen hakuun suhtau-

tuminen kiinnosti myös laajemmassa viitekehyksessä, sillä Internetissä on tyypillistä 

hakea tietoa Astia-käyttöliittymän tyylisesti eri hakukoneita käyttämällä. Internetin ha-

kukoneisiin tottunut on varmasti tyytyväisempi Astiaan kuin Vakkaan, oli ennakko-

oletukseni. Sukututkijat olivat kuitenkin toistaiseksi tottuneempia Vakka-käyttöliitty-

mään ja siksi tyytyväisempiä siihen. 

Tutkimukseni on valottanut uuden käyttöliittymän testitilannetta ja sukututkijoiden taus-

taa ja tutkimustapoja. Se on osoittanut, että uutta käyttöliittymää kohtaan tunnetaan tut-

kijoiden keskuudessa kiinnostusta, mutta sen merkitystä kokonaisuudessaan on mahdo-

tonta vielä ennustaa, ennen kuin Astian koko palvelukokonaisuus, sekä tutkijasalikäyt-

töliittymä että Internet-käyttöliittymä, saadaan käyttöön. 

Käytettävyystestauksen lisäksi olisi mielenkiintoista suorittaa myös heuristinen testaus, 

jossa käytettävyyden asiantuntijat toteuttaisivat testauksen. Aiemmissa Vakan käytettä-

vyyden tutkimuksissa ongelmia oli aiheuttanut Vakan puurakenne ja terminologia, jon-
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ka koettiin vaativan arkistoalan asiantuntemusta (Viinamäki 2008, 84). Astia-

käyttöliitty-män kanssa samaa ongelmaa ei ollut, mutta ongelmia aiheutti sen sijaan 

hakuruudulta puuttuvat tarkentavat tiedonsyöttömahdollisuudet, jotka mainittiin useassa 

vastauksessa eli tiedonhakua Astiasta vaikeutti hakusanojen valitsemisen vaikeus ilman 

Vakan tarjoamaa viitekehystä. Sama ongelma, hakusanojen valitsemisen haasteellisuus, 

todettiin myös Vakan aiemmassa pro gradu- tutkimuksessa, mutta tällöin vaikeuksia 

aiheutti hakulausekkeen uudelleenmuotoilumahdollisuuden puuttuminen (Viinamäki 

2008, 81).  

Vakan aiemmassa tutkimuksessa on esiin tullut arkistolaitoksen asiakaskunnan iäkkyys 

(Viinamäki 2008, 85). Sen huomioiminen myös Astia-käyttöliittymän suunnittelussa 

olisi kiinnostava jatkotutkimuskohde. Myös kysely Astia-käyttöliittymän toimivuudesta 

voi olla mielenkiintoinen kun käyttöliittymä löytyy myös verkosta. 
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8 LIITTEET 

8.1 Palautelomakkeen kysymykset 

 
Astia-käyttöliittymän palautelomakkeesta löytyivät seuraavat tutkimukseeni liittyvät 
kysymykseni. 
 
   
 
1) Vastaajan ikä (vuosissa): * 
 

ikä 25 tai vähemmän 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66-> 
 

   
 
2) Ammatti: * 
 

 

 

   
11) Millaista tietoa olitte etsimässä? * 
 

 

 

   
 
 
13) Jos ette löytänyt etsimäänne tietoa, kuvailkaa ongelma. 
 
(Tampereen yliopistoon tehtävään pro gradu-tutkielmaan liittyvä kysymys) 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
14) Pitäisikö Tutkijasalikäyttöliittymän haussa olla täsmentäviä hakukenttiä (ns. tar-
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12) Millaista hakusanayhdistelmää käytitte haussa? 
 
 

 

 
 
 
 
 

13) Jos ette löytänyt etsimäänne tietoa, kuvailkaa ongelma. 
 
 
 

 

14) Pitäisikö Tutkijasalikäyttöliittymän haussa olla täsmentäviä hakukenttiä (ns. tar-
kennettu haku)? * 
 
 

Kyllä. Mitä?  

Ei 
 

   
 
15) Onko Vakan haku mielestänne parempi kuin Tutkijasalikäyttöliittymän? 
 

Kyllä. Miksi?  

Ei. Miksi?  
 

   
 
16) Millaista lisäohjeistusta tarvitsisitte Tutkijasalikäyttöliittymän haun käyttöön? * 
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8.2 Haastattelukysymykset 

1. Sukututkimuksen tekemisen aloittaminen 

a. Miten opitte tekemään sukututkimusta? 

b. Mitä sukututkimuksen menetelmäkirjoja omistatte tai mihin niistä luotatte eni-

ten? 

 

 

2. Tiedon etsintä ja valinta 

a. Mitä sukututkimukseen liittyviä Internet-sivustoja käytätte? 

b. Miten valitsette tiedon tai päätätte mikä tieto on olennaista tekemässänne sukutut-

kimuksessa? 

 

3. Sosiaalisten verkostojen merkitys tiedonhaussa 

a. Kuinka tärkeitä ovat muut sukuhistorioitsijat tutkimuksenne avustajina? 

b. Kuulutteko sukututkimusseuraan? 

 

4. Muut mahdolliset Astia-tutkijasalikäyttöliittymään liittyvät kommentit (rooli ja 

merkitys sukututkimuksen prosessissa). (Yakel & Torres 2007, s. 112-113) 

 

 

 

 

 


