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Tiivistelmä 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, miten Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyötä 
tekevät asiantuntijat hankkivat tietoa työtänsä varten. Asiantuntijoiden tiedonhankintaa on tarkasteltu 
laajasta näkökulmasta, jolloin tiedonhankinta on käsitetty prosessina joka alkaa tiedontarpeista ja 
päättyy tiedonkäyttöön.  
 
Tutkimus kuuluu ammatillisen tiedonhankintatutkimuksen piiriin. Keskeisenä teoreettisena ja 
empiirisenä viitekehyksenä on käytetty yhdistelmää Wilsonin (1981), Leckien ja Pettigrew’n (1997), 
Ellisin (1993) sekä Mehon ja Tibbon (2003) malleista. Analyysia tarkennettiin tiedonhankinnan osalta 
Baldwinin ja Ricen (1997) mallilla. Tiedonkäyttöä tarkasteltiin lyhyesti sitä koskevan kirjallisuuden 
pohjalta. Tulkittujen tutkimustulosten avulla tehtiin edelleen analyysi Suomen Pankin kahden 
erikoiskirjaston merkityksestä organisaation työntekijöiden tiedonhankinnalle. 
 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomen Pankin tutkijoita, tutkimusohjaajia ja ekonomisteja. 
Yhteensä haastatteluihin osallistui 16 henkilöä neljältä eri osastolta. Haastatteluissa pyrittiin 
selvittämään, millä tavalla työntekijöiden työympäristö, ammatilliset roolit ja rooleihin sisältyvät 
työtehtävät vaikuttavat tiettyjen lähteiden ja kanavien hyödyntämiseen. Tämän lisäksi tutkimuksessa 
tarkasteltiin, millä tavalla tietyt tiedonhankintakäyttäytymisen piirteet ilmenevät tutkimus- ja 
selvitystyötä tehtäessä. 
 
Tutkimus osoitti, että tiedonhankinta on oleellinen osa asiantuntijoiden päivittäisten työtehtävien 
suorittamista. Tiedonhankintaa voi pitää monimuotoisena ja lähde- ja kanavamaisemaltaan rikkaana. 
Hankinnan suorittamiseen vaikuttavat hyvin paljon työntekijöiden omat rutiinit ja tiedonlähteitä 
koskeva tietoisuus. Suosituimpia tiedonhankinnan kohteita ovat kollegat, tietoverkot ja organisaation 
erikoiskirjastot. Ammatillisen tiedon hankinta on järjestetty Suomen Pankissa pääasiassa hyvin, mutta 
se ei ole vailla ongelmia. Yksittäisistä tiedonhankinnan kanavista haastatellut asiantuntijat ovat 
tyytyväisiä kirjasto- ja tietopalveluihin. Heidän tiedonhankintansa suurimmat esteet johtuvat 
aikapulasta ja tietotekniikasta. Varsinkin tiukka tietoturva on monen työntekijän mielestä merkittävä 
tiedonhankinnan este. Tutkimustulosten perusteella Suomen Pankin työntekijöiden tiedonhankintaa 
voidaan tehostaa tietoteknisiä järjestelyitä parantamalla ja tarjoamalla heille tehokasta ja aikaa 
säästävää tietopalvelua.  
 
Informaatiotutkimuksessa on tähän mennessä tutkittu varsin vähän taloustieteilijöiden tiedonhankintaa. 
Käsillä oleva tutkimuksen tulokset poikkeavat merkittävästi Whiten (1975) tuloksista. Whiten 
tutkimus edustaa kuitenkin vanhaa tutkimusperinnettä. Jos käsillä olevan tutkimuksen tuloksia 
verrataan yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden tiedonhankinnasta tehtyihin tuoreempiin havaintoihin, 
tuloksia voidaan pitää näiden kanssa yhdenmukaisina. 
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1. Johdanto  
 
Ihmisen käyttäytyminen ei luultavasti koskaan lakkaa ihmetyttämästä ja kiinnostamasta häntä itseään. 

Tietoisuus ihmisen toiminnasta saa toisinaan kohdistamaan huomion hänen omaamaansa tietoon: 

miten ihminen on oppinut jotain, miten hän on ottanut jostakin asiasta selvää, miten hän on tullut 

jostakin asiasta tietoiseksi.  Tiedonhankinnan merkitystä ihmisen toiminnalle korostetaan hyvin paljon. 

Tiedonhankinta nähdään yksilön mielekkään toiminnan perusedellytyksenä, koska ilman sitä on 

mahdotonta tulkita toimintaympäristön muutoksia ja merkityksellistää yksilön tekemiä valintoja 

(Savolainen 1999b, 73). Tästä johtuen sitä pidetään hyvin tärkeänä, jopa kriittisenä tekijänä monelle 

organisaatiolle. Esimerkiksi 1980-luvulla arvioitiin, että pankki- ja vakuutusalan toiminnassa peräti 25 

prosenttia henkilöstökustannuksista oli yhteydessä liiketoiminnalle tärkeän informaation luomisessa ja 

säilyttämisessä. Samalla kuitenkin yhtä suuri osa tämän alan työntekijöiden työajasta kului vähemmän 

tuottavien tehtävien suorittamiseen, kun heidän tiedonhankintansa oli vajavaista ja huonosti 

suunniteltua (Johnson 1996, 1). 

Jos tietoa ja tiedonhankintaa pidetään näin tärkeänä, mihin tiedonhankintatutkimuksella 

pyritään? Tiedontarve- ja hankintatutkimukselle voidaan pääasiassa esittää kolme tavoitetta tai 

tarkoitusta. Ensinnäkin tutkimus identifioi tiedonhankinnan merkityksen tietyissä työtehtävissä ja 

tietyssä kontekstissa. Tätä kautta piirtyy kuva eri ammattien tietovaatimuksista ja osaamisesta. 

Toiseksi tutkimus voi kohdistua jo tunnistettuihin tiedonhankintataitoihin ja pyrkiä kehittämään niihin 

parannuksia. Kolmanneksi tiedonhankintatutkimusten tehtävänä nähdään tietojärjestelmien 

suunnittelun ja kehittämisen tukeminen. Tätä pidetään myös kaikkein yleisimpänä 

tiedonhankintatutkimusten tarkoituksena. Kun järjestelmäsuunnittelija voi ottaa huomioon 

organisaation jäsenten tiedontarpeet ja tavat hankkia tietoa, hänen on mahdollisuus suunnitella 

käyttäjille paremmin sopivia järjestelmiä. Tämän oletuksen takana on käyttäjäkeskeinen 

tietojärjestelmäsuunnittelun suuntaus. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu keskittyy tietoon prosessina, ei 

vain tallennettavana, järjestettävänä ja haettavana objektina. Suunnittelijoilla on halu tietää, millaisen 

prosessin yksilö käy läpi saadakseen tietää jonkin asian. Tästä johtuen huomion kohteeksi nousevat 

järjestelmien käyttäjien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (Allen 1996, 14; Byström 1999, 17; Nicholas 

1996, 4).  

Tiedontarve- ja hankintatutkimuksen tarkoitus ei välttämättä rajoitu vain näihin kolmeen 

seikkaan. Hyvin usealla kirjastolla ja tietopalvelulla on tarve selvittää nykyinen roolinsa oman 

kehysorganisaationsa työntekijöiden tiedonhankinnassa ja verrata, missä määrin tuo rooli vastaa 

heidän käsitystään omasta merkityksestään (Allen 1996, 55). Tämä tarve lisääntyy erityisesti 
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muutostilanteen jälkeen. Mitä enemmän organisaation tavoitteet ja toiminta ovat muuttuneet, sitä 

suurempi syy on selvittää työntekijöiden tiedontarpeita, jotta heitä varten toimiva järjestelmät sekä 

kirjasto- ja tietopalvelut olisivat ajan tasalla (Nicholas 1996, 4).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyön yhteydessä 

suoritettavaa tiedonhankintaa. Tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, miten taloustieteelliseen 

koulutuksen saaneet työntekijät, jotka työskentelevät joko tutkijana, tutkimusohjaajana tai 

ekonomistina, hankkivat tietoa työtehtäviään varten. Tavoitteen saavuttamiseksi on pyritty tutkimaan 

työntekijöiden keinoja ja tapoja hyödyntää työssään eri lähteitä ja kanavia, erityisesti tietoverkkoja, 

kirjastoja sekä sosiaalisia suhteita. Tutkimus on rajattu koskemaan ammatillisen tiedon tarpeita ja 

hankintaa. Tiedontarpeita tarkastellaan työntekijöiden työrooleista ja erityisesti tietyistä työtehtävistä 

käsin, jolloin yksilöiden yleisemmät organisaatiota koskevat tiedontarpeet jäävät vähemmälle 

huomiolle. Rajaus johtuu paitsi työtehtävien painottamisesta, myös päällekkäisyyden välttämisestä 

aikaisemman tutkimuksen kanssa. Katja-Leea Klemola (2003) on äskettäin tutkinut, kuinka Suomen 

Pankin sisäinen viestintä vastaa henkilökunnan tiedontarpeisiin. Tämän vuoksi vastaava tarkastelu ei 

ole tarpeen, ja huomio onkin kohdistettu organisaatiolle kriittisempään tekijään: työtehtävien 

suorittamiseen. Syytä työtehtävien tarkastelemiseen on erityisesti siksi, että Klemolan mukaan 

yksittäisen työntekijän ammatillisen tiedon hankintaa ”palvelee yleensä osaston omat tiedonlähteet 

sekä organisaation kirjasto” (Klemola 2003, 11). Tämä on aikamoinen yleistys ja omassa 

tutkimuksessani osoitetaan, että tämä kuva ei ole niin yksinkertainen kuin Klemola sen esittää. 

Tämä tutkimus on jaettu kahdeksaan lukuun. Johdantoa seuraavassa luvussa 2 määritellään 

tutkimuksen tärkeimmät työvälineet, käsitteet. Tämän jälkeen luvussa 3 esitellään työn teoreettiset ja 

empiiriset lähtökohdat eli tälle tutkimukselle oleelliset tiedonhankinnan mallit ja aikaisempien 

tutkimusten tulokset. Erityisesti tässä luvussa käsitellään tutkijoiden tiedonhankintaa. Luvussa 4 

esitellään kohdeorganisaatiota, sen tutkimustoimintaa ja kirjasto- ja tietopalveluiden nykytilaa. Sitä 

seuraavassa luvussa 5 laaditaan aikaisempien lukujen pohjalta tutkimusasetelma ja tutkimusongelmat, 

pohditaan teorian soveltamista käytäntöön, valitaan sopivat aineiston keruu- ja analyysimenetelmät 

sekä esitellään tutkimukseen empiirinen toteuttaminen. Luvussa 6 raportoidaan tutkimuksen tulokset. 

Ne analysoidaan luvussa 7 tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla. Tutkimuksen viimeisessä 

luvussa 8 tutkimustulokset kootaan yhteen ja niistä tehdään johtopäätökset. 

 

 

 



 7 

2. Keskeiset käsitteet 
 

2.1 Data, informaatio ja tieto  
 

Tiedosta on parin kymmenen viime vuoden aikana tullut hyvin monen tieteenalan ja julkisen 

keskustelun muotikäsite. Käsitettä käytetään kuitenkin usein melko väljästi ilman sen 

yksityiskohtaisempaa määrittelyä. Tiedosta saatetaan puhua yhtä hyvin informaationa tai datana. 

Teoreettisen filosofian näkökulmasta katsottuna tieto on erotettava datasta ja informaatiosta, koska 

nämä kolme eivät ole etymologialtaan ja omissa tieteellisissä erikoisaloissaan samoja asioita.  Näistä 

käsitteistä informaatiolle ja tiedolle on lisäksi vielä esitetty useampia erityisiä alalajeja. (Niiniluoto 

1991, 7 – 9  ; 64 – 65). 

 Datalla tarkoitetaan tyypillisesti merkkiä tai merkkijonoa. Informaatiota voidaan tarkastella 

joko syntaktisessa (merkkien määrä ja niiden väliset suhteet), semanttisessa (merkin tai merkkijonon 

muodostama kuvaus) tai pragmaattisessa merkityksessä (merkin tai merkkijonon tarkoitus tai 

käytettävyys). Tiedon määritelmä on perinteisesti ollut ”hyvin perusteltu tosi uskomus”. Toisaalta 

tietoa voidaan jakaa myös tarkemmin esimerkiksi propositionaaliseen tietoon (merkkien avulla 

muotoiltu maailmaa koskeva asiantila) ja sen erityislajiin, taitotietoon eli välineellisen toiminnan 

tietoon (merkkien avulla muotoiltu keinojen ja tavoitteiden välinen suhde). (Niiniluoto 1991, 27 – 57). 

  Tiedonhankintatutkimuksessa dataa, informaatiota ja tietoa käytetään usein toistensa 

synonyymeina. Tällöin tieto nähdään laajassa merkityksessä sisältäen nämä kaksi muuta sitä lähellä 

olevaa käsitettä. Käsitehierarkia, jossa nämä kolme käsitettä jaettaisiin alhaalta ylös hierarkian eri 

portaille, on liian tiukka kun kyseessä on ihmisen tiedontarpeiden tutkiminen, jossa huomio kohdistuu 

ihmismielen kognitiivisessa rakenteessa tapahtuvien muutosten aiheuttajiin. Toisinaan tiedonhankinta-

tutkimuksessa tieto nähdään ihmismielen jalostamana informaationa ja informaatio ja data tiettyihin 

objekteihin kiinnitettyinä representaatioina. (Case 2002, 61 – 63).  

 Tässä tutkimuksessa tieto nähdään tiedonhankintatutkimuksen mukaisesti laajasti 

ymmärrettynä eikä teoreettisen filosofian tapaan tiukasti rajattuna. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan 

tiedosta, filosofisesti kyse voi siis olla myös informaatioista tai datasta. Tiedon käsittäminen laajasti ei 

ole yritys lakaista sen määrittelyä piiloon tekstimaton alle. Päinvastoin tällä tavalla ymmärrettynä tieto 

voidaan määritellä siten, että se sopii empiirisen tiedonhankintatutkimukseen mahdollisimman hyvin. 

Kun tieto ymmärretään laajasti, sillä voidaan nähdä tiedonhankinnassa useita ilmenemismuotoja. Rice, 

McCreadie ja Chang (2001) ovat tiivistäneet aikaisemmassa kirjallisuudessa esiintyneet tiedon eri 

ilmenemismuodot ja käsittämisen tavat taulukkoon 1.  
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Taulukko 1. Eri käsityksiä tiedosta. Lähde: Rice, McCreadie & Chang (2001, 42 - 45). 
 
 
Käsitys 
 

 
Tiedon kuvaus 
 

 
Tietoa koskeva oletus 
 

Resurssi tai hyödyke Jokin viestin kaltainen joka 
voidaan tuottaa, ostaa, 
monistaa, jakaa, myydä, 
vaihtaa, manipuloida, välittää 
ja kontrolloida 
 

Oletetaan, että viestinnällä on tietty 
tarkoitus ja vastaanottaja ymmärtää 
viestin lähettäjän tarkoittamalla tavalla 

Ympäristöstä havaittava data Merkki, objekti, artefakti, ääni, 
numero, tapahtuma, tms. 

Oletetaan, että viestintä lähettäjän ja 
vastaanottajan välillä tapahtuu 
sattumalta ja että viestin tulkinta ei 
riipu sen lähettäjästä 
 

Representaatio Dokumentti, kirja, 
sarjajulkaisu, abstrakti, tms. 

Oletetaan, että tietty tiedon kuvaus on 
tiedon ensisijainen esiintymismuoto 
tai sen täydellisen muodon sijainnin 
osoittaja 
  

Osa viestintäprosessia Osa inhimillistä käyttäytymistä 
jossa siirrytään 
prosessinomaisesti ajassa ja 
tilassa eteenpäin ympäristöä 
tulkiten 

Oletetaan, että merkitysten lähteet 
eivät ole sanoissa vaan ihmisten 
toiminnassa, ja että ihmisen 
käyttäytymisen ymmärtäminen on 
keskeistä viestintäprosessin 
ymmärtämiselle 
 

 
 
Ensinnäkin tieto voidaan käytännössä ymmärtää työssä tarvittavana resurssina tai siinä kulutettavana 

hyödykkeenä. Tällöin on kyse esimerkiksi organisaation tieto- ja viestintäjärjestelmissä sijaitsevasta 

tiedosta. Toiseksi tieto voidaan mieltää yksilön tai organisaation ympäristössä havaittaviksi ja 

seurattaviksi merkeiksi, joista on tehtävä tulkinta. Tämä ilmenee esimerkiksi organisaation tekemässä 

toimintaympäristönsä seurannassa. Kolmanneksi tiedossa voi olla kyse representaatiosta, jolloin tieto 

voidaan tulkita esimerkiksi organisaation kirjaston kokoelman dokumenttina tai tietokannassa 

dokumenttia kuvaavana viitteenä. Neljänneksi tiedon tarkastelussa voidaan keskittyä siihen, mitä 

ihmiset tekevät hankkimalleen tiedolle, informaatiolle ja datalle. Tässä tapauksessa tieto on ikään kuin 

sekä työn raaka-aine että sen käsittelyä ohjastava väline. Siksi tämä tieto sijaitsee ihmisissä ja heidän 

käyttäytymisessään. (Rice, McCreadie & Chang 2001, 42 - 45). 

Empiiristä tiedonhankintatutkimusta tehtäessä edellä tehty jaottelu tarkoittaa sitä, että tietoa 

laajassa merkityksessä nähdään hankittavan joko toisilta ihmisiltä tai fyysisessä tai elektronisessa 

muodossa olevista objekteista. Siksi tietoa hankkivan yksilön on käännyttävä tiettyjen lähteiden ja 

kanavien puoleen.  
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2.2 Tiedonlähde  
 
Tiedon kuvaaminen taulukossa 1 esitetyllä tavalla ei vielä varsinaisesti kerro, mistä tietoa voidaan 

hankkia. Lähde ja kanava ovat siitä tärkeitä käsitteellisiä apuvälineitä, että niiden avulla kuvataan 

yksilön kohtaamaa ympäristöä, jota hän hyödyntää tiedontarpeittensa tyydyttämiseksi. Lähde 

ymmärretään tiedon kantajaksi. Taulukossa 1 tehdyn tiedon jaottelun mukaisesti lähde voi olla 

esimerkiksi yksittäinen sähköpostiviesti tai tiedote, tiettyyn muuttujaan sopiva luku, kirja tai artikkeli 

tai asiantunteva henkilö. Se onko lähde tietoinen subjekti, fyysinen objekti vai jono bittejä saattaa olla  

tietoa hankkivan yksilön kannalta loppujen lopuksi vähemmän merkityksellistä. Oleellista on se, että 

tiedonlähde sisältää informaatiota, joka yksilön tulkitsemana muuttuu hänelle viestiksi ja josta hän saa 

itselleen tietoa. (Byström 1999, 31-32). 

2.3 Kanava 
 
Kanavalla tarkoitetaan ensisijaisesti informaation tai tiedon välittäjää, jonka avulla yksilön pääsee 

tiedonlähteen luokse. Tapoja jaotella kanavia on monia. Kanavia voidaan esimerkiksi tyypitellä 

henkilökohtaisiin (kollegat, erikoisasiantuntijat ym.) ja ei-henkilökohtaisiin (kirjastot, sanomalehdet,  

WWW ym.). Toinen vaihtoehto on jakaa ne formaaleihin ja informaaleihin. Yksilö itse ei koskaan ole 

lähde tai kanava. Lähteen ja kanavan välinen ero tehdään yleensä niiden funktion mukaan. Lähde 

kantaa tai sisältää tiedonhankkijan haluamaa tietoa, mutta kanavan kautta yksilö pääsee lähteeseen 

käsiksi. (Byström 1999, 32-33; Johnson 1996, 49 ; 51-52). 

 Koska kanavat ovat organisaatioympäristön summa tiedon eri välittäjistä, muodostavat ne myös 

ensimmäisen haarautumiskohdan yksilön tehdessä valintaansa tiedonhankinnan suorittamiseksi (esim. 

kysynkö työkavereilta vai lähdenkö selaamaan viimeisimpiä lehtiä). Kanavien ominaisuudet voivat 

vaikuttaa yksilön mielipiteisiin niiden mahdollisuuksista välittää tietoa. Esimerkiksi henkilöiden 

välisiä kanavia pidetään usein tehokkaina epävarmuuden vähentäjiä, koska ne tarjoavat sosiaalista 

tukea. Tästä syystä niitä pidetään monimutkaisen ja tärkeän tiedon välittäjinä. Ne ovatkin 

tiedonhankkijoiden suosiossa (Johnson 1996, 50). 

2.4 Tiedontarve 
 
Tiedon käsitteen määritteleminen ja sen hankinnan eri kohteiden erotteleminen ei vielä kerro, että 

miksi tietoa tarvitaan. Mistä tiedämme, että tarvitsemme tietoa? Osaammeko määritellä 

tiedontarpeemme? Tiedontarpeiden tunnistamisen merkitystä tiedonhaulle tutkinut Nick Belkin on 

puhunut tiedontarpeesta anomaliana, joka tarkoittaa puutetta tai vajavaisuutta (ns. Anomalous State of 

Knowledge -tila). Tiedontarpeen voi Belkinin mukaan ymmärtää syntyvän tiettyä asiaa koskevasta 
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puutteellisesta tietämyksestä, ja tästä vajavaisuudesta johtuen yksilö ei pysty kunnolla ilmaisemaan 

tarkasti mitä hänen tarpeensa koskee (Belkin 1982, 62).  

Tiedontarvetta ei kuitenkaan tulisi nähdä pelkästään kognitiivisessa merkityksessä. Tiedontarve 

voidaan ymmärtää myös yksilön kohtaamana tilanteena. Tiedontarve perustuu yksilön tavoitteiden ja 

näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavan tiedon väliselle suhteelle. Tämä suhde ja tilanne syntyy 

silloin, kun yksilön sen hetkinen tietämys ei osittain tai lainkaan riitä tietyn työtehtävän 

suorittamiseksi. Suhdetta voidaan edelleen tarkastella potentiaalisena (kaikki tiedontarpeet joita yksilö 

voi tunnistaa työtehtävään kuuluvaksi),  objektiivisena (ne tiedontarpeet johon yksilön aikaisempi 

tietämys ei riitä) ja subjektiivisena (ne tiedontarpeet joiden tyydyttäminen yksilön kokee riittäväksi 

työtehtävän suorittamiseksi). (Byström 1999, 29 - 30). 

Tiedontarve viittaa siis kokonaisvaltaisiin, abstraktisiin ilmiöihin, ja tämän takia sitä pidetään 

vaikeasti tutkittavana. Tarkemmin tiedontarve voidaan määritellä oikeastaan vasta sitten, kun sen 

tyydyttämiseksi on hankittu tietoa. Käsitteen monitulkintaisuuden johdosta on esitetty jopa sen 

hylkäämistä (Wilson 1981, 8). Yksilö kokee tiedontarpeen usein negatiivisena asiana. Ilman 

epämiellyttäviä tuntemuksia tiedonhankintaa ei siis välttämättä tehdä. Mutta vaikka tiedontarve on 

yksilön kokema asia, tarpeen muodostuminen ei rajoitu vain yksilöön itseensä. Savolainen pitää 

tiedontarpeita sosiaalisesti ja kulttuurisesti ehdollisina. Niihin vaikuttavat niin yhteiskunnassa 

vallitsevat arvot, yhteisö- ja ryhmäkohtaiset normit kuin yksilön omat intressit, asenteet ja uskomukset 

(Savolainen 1999b, 81). 

2.5 Tiedonhankinta 
 
Tiedonhankinnan määrittely voi vaihdella. Yhdelle informaatiotutkimuksen edustajalle se voi olla 

”tiedon tarkoituksenmukaista hankintaa valituista tiedonkantajista” (Johnson 1996, 9). Toiselle taas 

käsite tarkoittaa ”tunnistettua pyrkimystä hankkia tietoa tietämyksessä oleva aukkoa tai puutetta 

varten” (Case 2002, 5).  

Näiden kahden määritelmän pohjalta tiedonhankinnan voisi käsittää välineelliseksi ja 

tavoitteelliseksi käyttäytymiseksi, reaktiona heränneeseen tiedontarpeeseen. Tosin kyse ei välttämättä 

ole suoraviivaisesti etenevästä käyttäytymisestä. Tiedonhankinta voi olla hyvinkin syklistä. Kerran 

tapahtunut tiedonhankinta voi muokata tiedontarpeita uudenlaisiksi ja siten aloittaa uuden kehän 

hankinnassa. Savolaisen (1999b, 84) mukaan tiedonhankintaa voi lähestyä joko suppeasti tai laajasti. 

Suppea lähestymistapa kiinnittää huomion siihen, millä keinoilla tietoa hankitaan. Tällöin asiasta 

puhutaan myös dokumenttien hankintana. Laajempi näkökulma ymmärtää tiedonhankinnan prosessina 

(kuvio 1), joka ”virittyy tiedontarpeista ja päättyy hankitun tiedon käyttöön” (Savolainen 1999b, 84).  
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Kuvio 1. Tiedonhankintaprosessi (Savolainen 1999b, 84). 

 
Tässä tutkimuksessa tiedonhankinta ymmärretään prosessina. Prosessi alkaa yksilön ongelman tai 

tehtävän synnyttämästä tiedontarpeesta ja tämän tarpeen tultua yksilön tunnustamaksi. Yksilön 

ryhtyessä hankkimaan tietoa eri kanavista ja lähteistä hänen valintoihinsa vaikuttavat hänen 

aikaisemmat kokemuksensa tiedonhankinnasta. Valittuaan itselleen hyväksi havaitsemansa kanavat ja 

lähteet, hän hakeutuu niiden pariin käydäkseen ne läpi. Tästä hän siirtyy tiedon käytön alueelle, 

valitsee itselleen sopivimmat ja hyödyllisimmät lähteet ja pyrkii omaksumaan niiden aineiston. 

Aineiston käytöstä saadut kokemukset voivat muokata alkuperäistä tehtävää tai ongelmaa 

uudenlaiseksi, jolloin tiedontarpeetkin jälleen muuttuvat. (Savolainen 1999b, 85). 

Laajemmasta perspektiivistä katsottuna tiedonhankinnalle on ominaista sen välineellisyys. Se 

ei ole itseisarvo, vaan auttaa jossakin laajemmassa ja yleisluontoisemmassa toiminnassa tietyn 

päämäärän saavuttamiseksi. Hankinta ei myöskään ala ns. tabula rasa –tilanteesta. Yksilöllä on jo 

ennen hankintaan ryhtymistä ainakin jonkinlainen käsitys siitä, mitä hän etsii. Yksilö toimii 

hankinnassaan usein rutiininomaisesti, arvioiden sen kustannuksia ajassa ja rahassa, tyytyen 

muutamaan laadukkaaksi kokemaansa lähteeseen. (Savolainen 1999b, 100 - 101, 106). 

Tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä on mahdollista arvioida monessa eri 

yhteydessä ja tarkoituksessa. Tyypillisin tapa on tehdä jako ammatillisen ja ei-ammatillisen tiedon 

hankinnan välillä, jolloin huomion kohteena on joko päivittäisten työtehtävien synnyttämät tai 

arkielämään liittyvät tiedontarpeet. Toinen tapa on tyypitellä tiedonhankinta sen 

tehtäväkohdentuneisuuden mukaan. Tällöin voidaan erottaa toisistaan ns. praktisen tiedon hankinta ja 

orientoivan tiedon hankinta. Edellinen palvelee yksittäisen työtehtävän suorittamista tai ongelman 

ratkaisemista, kun taas jälkimmäinen on suuntautunut pitemmällä aikavälillä tapahtuvaan 

tiedonhankintaan, esim. työhön liittyvän ammattikirjallisuuden seuraamiseen (Savolainen 1999b, 78). 
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Tässä tutkimuksessa ammatillisen tiedon hankintaa tarkastellaan organisaatioympäristössä, 

joka on Suomen Pankki. Tulisiko siis kyseistä kohdeorganisaatiota pitää tutkittavaksi valittavien 

yksilöiden tiedonhankintaympäristönä? Kyllä ja ei. Tiedonhankintaympäristö muovautuu luonnollisesti 

yksilön työympäristöstä, mutta se ei rajoitu vain tähän. Byströmin (1999, 33) mukaan 

tiedonhankintaympäristö jakautuu kahteen alaympäristöön. Ensimmäisen muodostaa työorganisaatio, 

joka  tarjoaa jäsenilleen tiettyjä kanavia ja lähteitä, jotta henkilöt voivat pyrkiä organisaatiossa 

määriteltyihin tavoitteisiin. Toisen muodostaa totunnainen tiedonhankintaympäristö, jolla viitataan 

niihin kanaviin ja lähteisiin, joita yksilöt käyttävät säännöllisesti. Ne voivat ulottua myös organisaation 

ulkopuolelle. Tämä jälkimmäinen ympäristö riippuu sekä yksilöllisistä tekijöistä, kuten työstä ja 

mieltymyksistä, että kontekstiriippuvaisista tekijöistä, esimerkiksi yksittäisistä työtehtävistä, 

organisaation normeista ja yleisestä mielipiteestä. (Byström 1999, 33 ). 

 

2.6 Tiedonkäyttö 
 
Savolaisen mukaan monissa aikaisemmissa lähde- ja kanavatutkimuksissa ei ole niinkään oltu 

kiinnostuneita lähteiden tarkemmista tietosisällöistä suhteessa yksilön tiettyihin ongelmiin tai 

tiedontarpeisiin. Niissä on enemmänkin ollut kyse lähteiden ja kanavien käytön määrällisestä 

jakautumisesta tai niiden suosion ja käyttötavan analysoimisesta tutkittavassa populaatiossa. Näiden 

tutkimusten yksi ongelma on ollut se, että niissä ei määritellä mitä tiedonkäytöllä tarkoitetaan. 

(Savolainen 1994, 109 – 110). 

 Tiedonkäyttö on käsitteenä hyvin ongelmallinen, sille on oikeastaan mahdotonta antaa 

yksiselitteistä tulkintaa. Savolaisen mukaan sillä voidaan ensinnäkin tarkoittaa menettelytavan, 

välineen tai neuvon käyttöä tiettyyn tarkoitukseen. Toiseksi se viittaa kuluttamiseen, kuten lukemista 

varteen käytettyyn aikaan. Kolmanneksi sillä voidaan viitata hyödyntämiseen, esimerkiksi oman 

asiantuntemuksen hyödyntämiseen työtehtävissä. Lisäksi tiedonkäytöllä on sukulaiskäsitteitä, joita 

ovat mm. kokea, ajatella, päätellä, oppia, omaksua, syntetisoida, assimiloida ja konstruoida. 

Savolainen pitää näiden tutkimista käytännössä vaikeana, koska ”tutkija ei voi tehdä suoria havaintoja 

siitä, mitä ihmisten korvien välissä tapahtuu, ongelma-aluetta joudutaan lähestymään enemmän tai 

vähemmän yleisluontoisten mallien avulla tai turvautumaan metaforisiin jäsennyksiin”. (Savolainen 

1994, 103 – 104). 

Tiedonhankintatutkimuksessa on 1990-luvulla kiinnitetty jonkin verran huomiota tiedonkäytön 

tutkimuksen vähyyteen. Yksi tiedonkäyttöä tarkasteleva merkittävä työ on Robert S. Taylorin 

Information Use Environments (1991). Taylorin mukaan tiedonkäyttöä tutkittaessa olisi erityisesti 
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huomioitava, mitä informaatio ja tieto tekevät vastaanottajalleen ja tämän ongelmalle tai tilanteelle 

(Taylor 1991, 220 – 221). Savolainen huomauttaa, että tässä tapauksessa kysymys tiedon käytöstä 

nivoutuu kysymykseen tiedon arvosta tai merkityksestä, siihen millä tavalla tieto vähentää 

päätöksenteon epävarmuutta tai muuttaa ihmisten käsityksiä, konstruktioita (Savolainen 1994, 108).  

Taylorin mielestä tiedonkäytön tutkimuksessa olisi analysoitava neljä seikkaa: toimijat (sets of 

people), ongelmatyypit (problems) ja –tilanteet (settings) sekä ongelmien ratkaisemisen tavat 

(resolution of problems). Oleellista ongelmien kohdalla on se, että niitä ei saisi ymmärtää staattisiksi. 

Ne muuttuvat jatkuvasti yksilön tilanteen ja hänen saamansa tiedon myötä. Ongelmia ei myöskään ole 

vain yhtä tyyppiä. Ne tulisi järjestää sen mukaan, kuinka tuttuja, strukturoituneita, monimutkaisia ja 

yleisesti tunnustettuja ne ovat. Ongelmien ratkaisemisessa tarvittava tieto hankitaan pääasiassa sen 

mukaan, kuinka yksilöt näkevät ongelmansa ja miten he ajattelevat sen ratkaisevansa. Niihin ei 

välttämättä löydy ratkaisua yksittäisellä kysymyksellä tai vastauksella, ja silloin ratkaisuun on 

pyrittävä kokeilemalla. Myös organisaation työnjako ja tiedon saatavuus vaikuttavat ongelmien 

ratkaisuun.  (Taylor 1991, 218 – 230).  

Tiedon käytön analysoimiseksi Taylor on määrittänyt sille kahdeksan luokkaa. Ne eivät ole 

toisiaan poissulkevia. Päinvastoin yhden luokan vastaukset voivat toimia vastauksena myös toiseen 

luokkaan. Nämä luokat ovat seuraavat: 

 

1. Valaistuminen (Enlightenment) 

Halu saada toiminnan kontekstia valaisevaa tietoa, jotta tilanne pystyttäisiin käsittämään. 

Minkälaisia ideoita, kokemuksia, tilanteita on olemassa ja ovatko ne samankaltaisia? 

 

2. Ongelman käsittäminen (Problem understanding) 

Spesifisempi käytön luokka, ongelman parempi ymmärtäminen. Miksi jokin käyttäytyy, toimii 

tai on tietyllä tavalla? Selkeän vastauksen hakemista. 

 

3. Instrumentaalinen käyttö (Instrumental) 

Tässä luokassa tiedon käyttö ohjastaa tai neuvoo. Mitä tehdä jollekin ja miten?  

 

4. Faktuaalinen käyttö (Factual) 

Yksiselitteisten faktojen selvittämisen luokka. Datan laatu tai sen mahdollisuudet esittää 

todellisuutta, esimerkiksi mikä oli suorien sijoitusten määrä Venäjälle vuonna 1993 ja onko 

tilastoon uskomista? 
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5. Asioiden varmentaminen (Confirmational) 

Toisten mielipiteet omien käsitysten varmentamiseksi tai muuttamiseksi, tuen saaminen. 

Toteutuiko jokin asia tai voidaanko se käsittää tietyllä tavalla? 

 

6. Asioiden tilaa koskeva arvio (Projective) 

Luokka jossa tiedon käyttö suuntautuu tulevaisuuteen. Estimoinnin ja mahdollisuuksien 

luokka, esimerkiksi miten Suomen talous kehittyy seuraavan puolen vuoden ajan? 

 

7.Toiminnan motivointi (Motivational) 

Liittyy siihen miten yksilö sitoutuu eri tehtäviin, esimerkiksi miten kollegoiden kommentit 

tutkimuksesta vaikuttavat sen tekemiseen? 

 

8.Tiedon henkilökohtainen käyttö (Personal or political) 

Liittyy ihmissuhteisiin ja työssä etenemiseen, esimerkiksi miten tieto auttoi selkiyttämään 

tavoitteita ja vähensi ahdistusta?  

(Taylor 1991, 230 – 231 ; Savolainen 1994, 114) 

 

Taylorin kehikko tiedonkäytön tarkastelemiseksi on yksilötason analyysia varten. 

Informaatiotutkimuksessa kiinnostuksen kohteeksi on viime vuosikymmenen aikana noussut myös 

koko organisaatioiden, ei vain tiettyjen yksilöiden, tiedollinen käyttäytyminen. Tällöin 

tutkimusongelmia on haettu organisaation toiminnan merkityksellistämisen, uuden tiedon luomisen ja 

päätöksenteon alueelta (ks. esim. Choo 1998). Koko organisaation tasolla tehtävä tiedonkäytön 

tutkimus on saanut paljon lisäpotkua Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin työstä (1995). Nonakan ja 

Takeuchin ajatukset tiedon luomisesta ovat vaikuttaneet myös Chun Wei Choon laajan teoreettiseen 

tutkimukseen tiedonhankinnan ja tiedonkäytön merkityksestä organisaatiolle.  

Choon näkemyksessä tiedonkäyttö jää ehkä hieman avonaiseksi. Hänelle tiedonkäyttö on 

yksinkertaisesti hankitun tiedon valitsemista ja prosessointia organisaation eri toiminnoissa. 

Tiedonhankinta ja tiedonkäyttö liittyvät Choon mielestä olennaisesti organisaation kykyyn ymmärtää 

tai tulkita (sense making) omaa toimintaympäristöstään, luoda tämän pohjalta uutta tietoa, mikä taas 

vaikuttaa organisaation päätöksentekoon ja toimintaan. Choo tiivistä näkemyksensä monitasoisessa, 

syklisessä, kolmiosaisessa mallissaan. Mallin jokaisessa osassa tiedonkäyttö muodostaa sekä 

toiminnan kontekstin että tuottaa resursseja toimintaa varten. (Choo 1998, 64, 89 - 241).  
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Choon malli on hyvin monimutkainen ja niin laaja-alainen, että sen hyödyntäminen tähän 

tutkimukseen ei tule kysymykseen. Vaikka tällainen tutkimussuuntaus onkin houkutteleva, sille tielle 

lähteminen olisi kuitenkin erittäin vaativaa. Tämä suuntauksen mallit ovat korkealla abstraktiotasolla. 

Niiden hyödyntäminen empiirisessä tutkimuksessa on hankalaa. Choon malli kertoo silti siitä, että 

tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä voidaan tarkastella laajemminkin eikä vain yksilön tai tietyn 

populaation toimintana. Tämä taas antaa ilman muuta lisää painoarvoa tiedonhankinnan ja 

tiedonkäytön tutkimiselle. 
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3. Aikaisempi tutkimus 
 
Seuraavaksi tuodaan esille joitakin viime vuosikymmenten tärkeimpiä lähestymistapoja 

tiedonhankintaan. Niiden kautta voidaan tarkentaa keskeisiä käsitteitä ja näiden välisiä suhteita sekä 

alkaa hahmottaa alustavaa tutkimusasetelmaa.  

 

3.1 Teoreettisia ja empiirisiä lähtökohtia 
 
Perinteinen tiedonhankintatutkimus on 1980-luvulta lähtien saanut kritiikkiä liiallisesta keskittymisestä 

järjestelmiin ja instituutioihin, kuten kirjastoihin (Savolainen 1999b, 74). Kirjastojen asettamat 

järjestelmät asiakkaidensa palvelemiseksi tulisi mieluummin jäsentää vain yhdeksi tiedonhankinnan 

kanavaksi muiden joukossa. Loppujen lopuksi tärkeää ei ole niinkään kirjaston palvelujen käytön 

frekvenssi tai palvelujen käyttötavat, vaan se, mitä hyötyä kirjastosta ja sen palveluista on tietoa 

hankkivalle yksilölle (Savolainen 1999b, 92 – 93). Huomio on kiinnitettävä tiedonhankintaa tekevään 

yksilöön ja tämän hankinnan ilmenemiseen. Tämän vuoksi on tarkastellussa lähdettävä siitä, miten 

tiedonhankintaa ilmenee kokonaisuutena tietyssä ympäristössä, organisaatiossa, tilanteessa ja 

työtehtävässä.  

3.1.1 Kirjastotutkimuksista tiedonhankinnan tutkimiseen 
 
Tiedontarve- ja hankintatutkimusta on tehty paljon kirjastojen ns. käyttötutkimusten nimissä. T.D. 

Wilson otti vuonna 1981 esille näiden käyttötutkimusten tyypillisimpiä ongelmia ja esitti oman 

ehdotuksensa tiedonhankinnan mallintamiseksi. 

 Wilsonin mielestä tutkijan tulisi mieluummin keskittyä tiedonhankintaa koskevaan 

käyttäytymiseen kuin itse tiedontarpeisiin (Wilson 1981, 7). Keskeinen kysymys on hänen mukaansa 

se, miksi yksilön päättää hankkia tietoa, mitä tarkoitusta hän uskoo hankinnan palvelevan ja mitä hän 

hankkimallaan tiedollaan loppujen lopuksi tekee (Wilson 1981, 7). Jos keskitymme siihen miten 

tiedontarpeet tyydyttyvät kirjastojen palveluiden avulla, on lähtökohtamme täysin väärä, sillä yksilön 

tiedonhankinta voi aivan yhtä hyvin sivuuttaa koko häntä varten luodun järjestelmän. Emme siis saisi 

odottaa tutkimukselta automaattisesti yksiselitteisiä ohjeita siitä, miten järjestelmiä tulisi kehittää 

vastatakseen paremmin yksilöiden tiedontarpeita. Tämän Wilson esitti mallintamalla tiedonhankinnan 

polkuja, jossa piirtyy yksilön tähänastisten kokemusten summa tiedonhankinnan eri keinoista (kuvio 

2.) 
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Kuvio 2. Tiedonhankinnan polut (Wilson 1981, 6). 

 
Wilsonin malli kuvaa, miten tiedonhankinta voi käytännössä suuntautua eri lähteitä ja kanavia 

valittaessa. Käyttäjän elämismaailmalla Wilson tarkoittaa sitä ympäristöä, josta käsin yksilö hankkii 

tietoa ja käyttää sitä. Samalla sillä tarkoitetaan yksilön työympäristöä, josta on huomioitava myös 

siihen liittyvät viiteryhmät (kollegat ym.). Tietovarannoilla Wilson kuvaa tiedon erilaisia sijainti- ja 

säilytyspaikkoja. Haluttu tieto voi olla esim. dokumenteissa tai toisilla ihmisillä. Yksilön ja hänen 

hyödyntämiensä tietovarantojen välissä on aina jonkinlainen tietojärjestelmä, jossa toimii välittäjä 

(yleensä ihminen) ja joka tarjoaa käytettäväksi erilaisia teknologioita ja tekniikoita tiedon 

paikallistamiseksi. (Wilson 1981, 5 – 6). 

Malliin merkityt pienet kirjaimet ja nuolet tarkoittavat erilaisia tiedonhankinnan polkuja. 

Wilson erottaa neljäntyyppisiä polkuja, joita käyttää joko tiedonhankkija itse tai hänen puolestaan 

toimiva tietojärjestelmä. Polkuja ei tule pitää kaiken kattavina, mutta ne identifioivat neljä tärkeää 

tiedonhankinnan tapaa.  
 

- Polut a, b, c ja d kuvaavat niitä yksilön hyödyntämiä hankintastrategioita, jotka ovat 
riippumattomia häntä palvelemaan asetetusta tietojärjestelmästä. Näissä 
hankintastrategioissa yksilö hyödyntää sosiaalisia suhteitaan tai kuten tapauksessa d 
valitsee työympäristön ulkopuolelle sijoittuvan strategian (esim. käyttää kirjakauppoja). 
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- Polut e ja f tarkoittavat sellaisia hankintapolkuja, joihin liittyy joko välittäjä tai 
tietojärjestelmän tekninen apu (esim. tietopalvelusihteeri tai kokoelmatietokantojen 
selailuun tarkoitetut päätteet). 

 
- Polut g, h ja i esittävät välittäjän hankintapolkuja (esim. informaatikon suorittamaa työtä) 

yksilön tiedontarpeisiin vastaamiseksi. 
 

- Polut j ja k ovat välittäjän tai hankintaa suorittavan yksilön valitsemia tietotekniikkaa 
hyödyntäviä hankintastrategioita (esim. tietokoneiden avulla haettavat tiedostot). 

 
 
Savolainen (1999b, 92) muistuttaa, että lähteiden ja kanavien määrä on kasvanut siitä kun Wilsonin 

artikkeli julkaistiin. Varsinkin tietoverkkojen hyödyntäminen tiedonhankintaan on lisääntynyt 1990-

luvulla nopeasti. Tietoverkot ovat lyhyessä ajassa monipuolistaneet yksilön tiedonhankintapolkuja.  

Wilson esitti artikkelissaan myös aikaisempaa tarkemman kuvan yksilön tiedontarpeeksi 

kutsutusta tilasta (kuvio 3.). Wilson uskoo, että ihmisen tiedontarvetta ja tiedonhankintakäyttäytymistä 

määräävät niin fysiologiset, affektiiviset kuin kognitiivisetkin tarpeet ja usein nämä myös vaikuttavat 

toisiinsa ja vieläpä samanaikaisesti (Wilson 1981, 7 – 8). 

 

 
Kuvio 3. Tiedontarpeisiin ja –hankintaan vaikuttavat tekijät (Wilson 1981, 8). 
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Henkilön tarpeet eivät suoralta kädeltä määrää ja laukaise hänen tiedonhankintakäyttäytymistään, vaan 

hankintaan vaikuttavat myös yksilön rooli työelämässä sekä ne eri ympäristöt joiden piirissä hän elää 

ja toimii. Tämän lisäksi on muistettava, että yksilöllä on usein henkilökohtaisia, muihin ihmisiin tai 

ympäristöön liittyviä syitä, jotka vaikeuttavat tiedonhankintaa tai jopa estävät sen. Monella työpaikalla 

ihmisiä vaivaa aikapula ja sitä paitsi oman tietämättömyyden esille tuominen ei aina ole edes 

sosiaalisesti hyväksyttävää.  

Wilson on sitä mieltä, että mitä tulee tietojärjestelmien suunnitteluun, niin oleelliseksi nousee 

silloin tiedonhankinnassa yksilön työrooli eli ne tehtävät ja vastuualueet, jotka kuuluvat yksilölle 

hänen työympäristössään (Wilson 1981, 9). Työroolin lisäksi on huomioitava rooliin vaikuttavat 

ympäristöseikat, niin sosiaalinen, poliittinen, kulttuurinen kuin fyysinenkin ympäristö. Työrooli on 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeä seikka huomioitavaksi. Jos tiedonhankintaa halutaan tutkia vakavasti, 

Wilsonin mukaan tulisi keskittyä hyvin määriteltyihin työntekijäkategorioihin. Asettamalla 

tiedonhankkijan sosiaaliseen ympäristönsä tai työtehtäviensä kontekstiin, tiedonhankintatutkimuksesta 

tulee Wilsonin mielestä uskottavampaa ja silloin se tarjoaa myös mahdollisuuden käytännön 

uudistuksiin kirjasto- ja tietopalveluissa. (Wilson 1981, 10 – 11). 

Tässä tutkimuksessa tiedonhankinta on käsitetty prosessina. Ammatillisen tiedon hankinnan 

käsittäminen laajana prosessina onnistuu parhaiten, kun sen vaiheet erotetaan toisistaan tarpeeksi 

hyvin. T.D Wilson on myöhemmin laajentanut vuoden –81 mallinsa uudeksi prosessin kaltaiseksi 

tiedollisen käyttäytymisen (information behavior) malliksi. Tässä Wilsonin myöhemmässä mallissa 

tiedonhankinta muodostaa yhden osan laajemmasta tiedollisen käyttäytymisen kokonaisuudesta 

(Wilson 1996; Wilson 1999; Wilson 2000). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan hyödynnetä Wilsonin 

myöhempää mallia, kuten esimerkiksi Klemola (2003) on tehnyt Suomen Pankissa tekemässään 

tutkimuksessa. Wilsonin myöhemmän mallin empiirisen hyödyntämisen yksi ongelma on mallin 

laajuus. Tutkimuksessa huomioitavia muuttujia on hyvin paljon ja niiden huomioiminen vaatisi joko 

useamman tutkimusmenetelmän käyttämistä tai monen muuttujan hylkäämistä. Toinen syy miksi en 

käytä Wilsonin myöhempää mallia on se, että yhdessäkään mallia esittelevässä julkaisussa ei 

määritellä oikeastaan lainkaan tiedonkäyttöä. Kolmas syy mallin hylkäämiseen johtuu omasta 

henkilökohtaisesta kiinnostuksestani tarkastella Wilsonin aikaisempaa mallia parin muun 

tiedonhankinnan mallin rinnalla (ks. tarkemmin luvut 3.1.5, 3.3 ja 5.3).  
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3.1.2 Uusi kognitiivinen ja tilannepainotteinen suuntaus 
 
T.D.Wilsonin lisäksi toinen 1980-luvun merkittävä tiedontarve- ja hankintatutkimuksen jäsentäjä on 

Brenda Dervin. Dervin julkaisi yhdessä Michael Nilanin kanssa vuonna 1986 tärkeäksi osoittautuneen 

teoreettisen katsauksen, jossa he nostivat esille informaatiotutkimuksessa tapahtuneen paradigman 

muutoksen. 

Dervin ja Nilan kritisoivat alan aikaisempia tutkimuksia siitä, että niissä tarkastellaan 

järjestelmien käyttäjiä järjestelmien ehdoilla. Yleensä tällaiset tutkimukset ovat jättäneet täysin 

määrittelemättä tiedontarpeet ja tiedonkäytön. Niissä vihjataan epäsuorasti, että kun tiedetään, miten 

käyttäjät ovat tai mahdollisesti ovat käyttäneet tiettyä tietojärjestelmää, tiedetään myös minkälaisia 

tarpeita heillä on tai voisi olla. Tästä seuraa, että yksilöiden käyttäytymistä tarkastellaan pääasiassa 

vain siinä määrin, missä se koskettaa tietojärjestelmää. Ihmisten tarpeet nähdään ikään kuin 

järjestelmän syötteenä ja heidän saamansa tieto sen tulosteena. Tällaiset tutkimukset kertovat 

pikemminkin järjestelmän tarpeista, eivät järjestelmien käyttäjien tarpeista. (Dervin & Nilan 1986, 9 – 

11, 16). 

Toinen ongelma aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut tutkimuksen tekemisen tapa. Monia 

tutkimuksia vaivaa stereotyyppinen lähestymistapa, jossa käyttäjien odotetaan vastaavaan järjestelmiä 

koskeviin kysymyksiin, vaikka heillä ei ole käsitystä tietojärjestelmistä. Tuloksena saadaan käyttäjien 

hetkellisiä mielikuvia, ei käsitystä heidän todellisesta käyttäytymisestään. (Dervin & Nilan 1986, 12). 

Kolmas merkittävä ongelma on ollut ihmisten sosiaalisen ympäristön liiallinen korostaminen.  

Tutkijat olettavat, että kun tiedämme keitä tutkittavat ihmiset ovat, mihin ryhmään he kuuluvat tai mitä 

heidän tehtäviinsä sisältyy, tiedämme samalla heidän tiedontarpeensa. (Dervin & Nilan 1986, 12). 

Dervinin ja Nilanin ajama paradigmanvaihdos toi informaatiotutkimukseen ns. kognitiivisen 

suuntauksen. Uudelle suuntaukselle on ominaista yksilöiden tiedonhankinnan ymmärtäminen 

tarkoituksenhakuisena, aktiivisena toimintana, johon sisältyy runsaasti tulkintaa eikä vain passiivista 

viestien vastaanottamista. Samoin uudelle suuntaukselle on ominaista tiedon ymmärtäminen 

konstruktiona. Ihmiset luovat tiedonhankinnan seurauksena oman käsityksensä heitä askarruttavasta 

ongelmasta. He eivät siis poimi tarvittavaa tietoa aivoihinsa samalla tavalla kuin he olisivat pistämässä 

kirjaa hyllyyn. Uusi kognitiivinen suuntaus ei missään nimessä väheksy tietojärjestelmiä. Se vain 

katsoo niitä siitä näkökulmasta kuin järjestelmien käyttäjätkin: miten ihmiset määrittelevät omat 

tarpeensa eri vaiheissa, miten he esittävät nämä tarpeet järjestelmälle ja mitä he sitten tekevät sillä mitä 

järjestelmä tarjoaa heille (Dervin & Nilan 1986, 12- 16). Uusi suuntaus korostaa yksilöiden holistista 

ja tilanneriippuvaista käyttäytymistä. Erityisesti keskiöön on noussut erilaiset kognitiiviset 

lähestymistavat, joista yksi on mm. yllä mainittu Belkinin ASK-tila. Näyttää siltä, että vaikka ihmisten 
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konstruktiivinen toiminta saattaa vaikuttaa kaoottiselta, heillä on yhteisiä ulottuvuuksia 

kokemuksissaan. (Dervin & Nilan 1986,  14 -16). 

Yksi tunnetuimpia ja kuuluisimpia uuden kognitiivisen suuntauksen lähestymistapoja on 

Dervinin Sense-Making -teoria. Lähestymistapaa on käytetty kuvaamaan hyvin erilaisissa tilanteissa ja 

konteksteissa olevien yksilöiden tiedontarpeita ja –hankintaa. Sense-Making –teoria lepää vahvasti 

siihen oletukseen, että lähemmin tarkasteltuna ihmisten elämää ja toimintaa karakterisoi epäjatkuvuus, 

tietynlainen siirtyminen tilanteesta toiseen (Dervin & Nilan 1986, 20 - 21). Savolaisen (1999b, 95) 

mukaan tiedonhankintaa voi kuvata Sense-Making -teorian metaforisten oletusten avulla. 

Tiedonhankinnan lähtökohtana on hänen mukaansa tilanne, jossa yksilön aiemmat merkitykset eivät 

enää riitä. Tiedontarve on tavallaan tilanne, jossa yksilön sen hetkinen käsitys häntä askarruttavasta 

asiasta on riittämätön. Tätä kuvataan tyypillisesti “tilanne-aukko-käyttö” –mallilla (kuvio 4). 

 

 
 Kuvio 4. Sense-Making –teorian käsitys tiedonhankinnasta (Savolainen 1999b, 96). 

 
Tilanne syntyy kun yksilön kohtaa esteen, kognitiivisen kuilun. Kuilua voidaan pitää tiedontarpeen 

ilmentymänä ja sille voidaan antaa erilaisia tilannetta kuvaavia metaforisia kategorioita (tien 

haarautuminen, ei-halutulla tiellä kulkeminen, tien katoaminen ym.). Kuilu ilmestyy yksilölle 

kysymyksinä, joihin vastaamalla hän rakentaa “informaatiosillan” päästäkseen käyttämään tietoa. 

Savolainen (1999b) näkee asian siten, että tiedonhankkijan on hankinnan aikana pohdittava, “mitkä 

ainekset ovat käyttökelpoisia sillan rakentamiseksi kulun yli”. Tiedonkäyttö taas voidaan ymmärtää 

niinä tapoina, joita yksilö hyödyntää muodostaessa itselleen tiedon siltaa. (Dervin & Nilan 1986, 22 – 

23;  Savolainen 1999b, 83 ja 95 – 97). 
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3.1.3 Työrooleja  ja -tehtäviä 
 
Pertti Vakkari huomautti kymmenen vuotta Dervinin ja Nilanin artikkelin ilmestymisen jälkeen 

Tampereella pidetyssä Information Seeking in Context –konferenssissa, että alan tutkimus on 

ratkaisevasti muuttunut Dervinin ja Nilanin vaikutuksesta. Konferenssissa esiteltyjen tutkimusten 

perusteella Vakkari totesi muutoksen johtaneen niiden prosessien tutkimiseen, joissa tarvitaan ja 

käytetään tietoa. Tiedontarpeita ja tiedonhankintaa ei enää tutkita itseisarvoina, vaan toimintaan 

sisältyvien tehtävien ja tilanteiden analysoimisessa. (Vakkari 1997, 455 ja 457).  

Yksi samaisessa konferenssi esitelty ja 1990-luvun loppupuolella laajemmin huomiota 

herättänyt tiedonhankinnan malli on Gloria J. Leckien ja Karen E. Pettigrew’n ammatillisen tiedon 

hankinnan yleinen malli. Kyseistä mallia on testattu empiirisesti Suomessakin (esim. Kortelainen 

2003) ja tulokset ovat olleet varsin lupaavia. Leckie ja Pettigrew ovat sitä mieltä, että monet 

aikaisemmista tiedontarve ja -hankintatutkimuksista ovat jääneet vaille yhteyttä laajempaan teoriaan. 

Tämän takia he ovat käyneet aikaisempia tutkimuksia läpi, vertailleet niitä toisiinsa ja yrittäneet löytää 

niistä yhteisiä teemoja, tuloksia ja teoreettisia näkemyksiä. Työnsä tulokset tutkijat ovat yhdistäneet 

ammatillisen tiedonhankinnan yleiseksi malliksi, jonka he uskovat sopivan useamman ammattiryhmän 

tiedonhankinnan tutkimiseen. 

Leckien ja Pettigrew’n malli (kuvio 5) lähtee siitä olettamuksesta, että työntekijän päivittäiset 

työroolit sekä niihin liittyvät tehtävät herättävät yksilössä tiettyjä tiedontarpeita, joiden tunnistamisesta 

tiedonhankinnan prosessi käynnistyy. Ne seikat ja tekijät, jotka yllä mainitun lisäksi tai niiden vuoksi 

voivat vaikuttaa tiedontarpeiden luonteeseen voivat olla yksilöllisiä (ikä, ammatti, erikoistuminen 

tiettyihin työtehtäviin, uravaihe, maantieteellinen sijainti) tai kontekstuaalisia (kuinka akuutti,  

kompleksinen ja tilannekohtainen tiedontarve). Lisäksi Leckie ja Pettigrew laskevat vaikuttajiksi 

frekvenssin (uusi vai uudistuva tiedontarve) ja ennustettavuuden (odotettu vai odottamaton 

tiedontarve). (Leckie & Pettigrew 1997, 102 – 103). 

Tarpeiden lisäksi tiedonhankintaa ohjaavat lähteet ja niitä koskeva tietoisuus. Leckie ja 

Pettigrew havaitsivat läpikäymissään tutkimuksissa, että suora tai epäsuora tietoresursseja koskeva 

tietoisuus oli hyvin tärkeässä asemassa koko hankintaprosessia ajatellen. Varsinainen tiedonhankinta 

tapahtuu Leckielle ja Pettigrewlle tiedontarpeiden luonteen, tiedonlähteiden, tiedonlähteitä koskevan 

tietoisuuden ja hankinnan tulosten välimaastossa. Optimaalisena hankintatuloksena tutkijat näkevät, 

että hankkija voi käyttää löytämäänsä tietoa, esimerkiksi paperityön tekemiseen tai palvelun tai 

tuotteen tarjoamiseksi. (Leckie & Pettigrew 1997, 103). 

Tiedonhankinta voi muuttua kaksikehäiseksi, jos tiedontarve ei ole täyttynyt alunperin 

toivotulla tavalla. Hankinnan lopputuloksesta syntyvä palaute muokkaa sekä valittuja lähteitä että niitä 
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koskevia käsityksiä kuin koko tiedonhankintaa. Tällainen palautesilmukka kuvaa sitä, että 

tiedonhankinnan tulos ei ole yksiulotteinen, vaan tietyssä roolissa suoritetun tiedonhankinnan tulos voi 

tulla hyödynnetyksi toisessa työroolissa. Leckie ja Pettigrew uskovatkin, että tiedonhankinta ja siihen 

liittyvät tulokset saattavat vaikuttaa yksilön työn suorittamiseen enemmän kuin aikaisemmin on 

uskottu. (Leckie & Pettigrew 1997, 103). 

 
Kuvio 5. Ammatillisen tiedon hankinnan malli (Leckie &Pettigrew 1997, 100). 

 
Kaiken kaikkiaan Leckie ja Pettigrew näkevät, että yksilön roolit ovat ehkä koko hankintaprosessin 

tärkein vaikuttaja. Leckie ja Pettigrew ovat erotelleet tyypillisiksi työrooleiksi palvelun tarjoajan, 

johtajan / hallinnoijan, tutkijan,  kouluttajan / opettajan  ja opiskelijan. Huomiota tulisi kiinnittää 

ihmisten käyttäytymiseen eri työkonteksteissa. Leckie ja Pettigrew ovat sitä mieltä, että organisaatio- 

ja hallintotutkimuksen puolelta löytyy hyviä esimerkkejä siitä, mitä roolit merkitsevät työympäristössä. 

Erityisesti he korostavat Henry Minzbergin tutkimustyötä. Minzbergillä on analysoinut johtamisen 

perusmalleja, jotka kaikki korostavat tiedon ja johtamistyön välillä olevaa yhteyttä. Johtajilla onkin 

yleensä useita tiedon jakamiseen ja käsittelemiseen liittyviä työrooleja. On kuitenkin muistettava, että 
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organisaatioteorian puolella tehtävällä viitataan organisaation määriteltyihin tavoitteisiin eikä niinkään 

yksilön työtehtäviin ja tiedontarpeisiin. (Leckie & Pettigrew 1997, 102 – 109). 

3.1.4 Organisaation vaikutus tiedonhankintaan – Investointipankit ja arvopaperianalyytikot  
 
Tutkimukseni yksi tärkeä teoreettinen kehikko ei ole niinkään edellisten kaltainen yleismalli, sillä se 

on laadittu vain yhtä tiettyä tutkimuskohdetta varten. Ronald Rice ja Nancy Baldwin ovat nimittäin 

kehittäneet tiedonhankinnan mallin investointipankeissa työskentelevien arvopaperianalyytikkojen 

tiedonhankinnasta. Baldwinin ja Ricen malli on tässä tutkimuksessa mukana ennen kaikkea siksi, että 

se antaa vihjeitä pankin kaltaisessa organisaatiossa tapahtuvan tiedonhankinnan tutkimiseen. Malli on  

empiirisesti vahva. Baldwin ja Rice kokeilivat mallinsa pitävyyttä Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 

40 suurimman investointipankin työntekijöillä. 

Ricen ja Baldwinin malli (Kuvio 6) voi näyttää yksinkertaiselta. Oletuksena on, että sekä 

analyytikon yksilölliset piirteet että hänen ympäristönsä vaikuttavat tehtävään työhön (H3 & H4) kuin 

myös niihin tiedonlähteisiin ja kanaviin (H1 & H2), joita hän käyttää. Lisäksi tutkijat olettavat, että 

nämä lähteet ja kanavat vaikuttavat (H5) työn lopputulokseen.  

Vaikka malli saattaa antaa melko yksinkertaisen kuvan, ovat tutkijat tehneet sitä varten paljon 

yhdistelevää taustatyötä. He ovat käyneet läpi tutkijoiden tiedonhankintaa, yleisten kirjastojen 

käyttäjätutkimuksia, tietotyöntekijöiden sekä johtajien tiedonhankintaa ja viestintää, ja lisäksi vielä 

joitakin arvopaperianalyytikkoja koskevia tutkimuksia.  

Analyytikkojen ja tiedemiesten tiedonhankinnan vertaaminen toisiinsa on mielenkiintoinen 

tapa hahmottaa työtehtävää. Analyytikkojen työ on tutkimista, vaikka se ei tietenkään ole varsinaisesti 

tieteellistä tutkimista. Lisäksi tiedemiesverkoston pohtiminen auttaa miettimään löysien sosiaalisten 

suhteiden merkitystä tiedonhankinnalle (tutkijoilla “invisible college”, mikä vastaa analyytikkojen 

maailmassa “old boy networkia”). Kirjastotutkimukset taas tuovat kuvaan tiedonlähteet ja kanavat. 

Johtajien tiedonhankinta puolestaan tuo lisävaloa organisaatioympäristössä tapahtuvasta 

tiedonhankinnasta, jossa tiedonhankintaa suoritetaan aikarajoitteen vaikutuksen alaisena ja usein 

hyvinkin turbulenteissa tilanteissa. (Baldwin & Rice 1997, 675 – 681)  

Tutkimuksen menetelmänä oli lomakekysely. Noin 50% vastaajista oli sitä mieltä, että heidän 

aiempi työkokemuksensa vaikutti siihen, miten he hankkivat tietoa nykyisessä työssään. Tämä 

varmastikaan ei ole mikään ihmetyksen asia. Samoin ketään tuskin hätkähdyttää se, että hieman yli 

kolme neljästä analyytikosta ilmoitti joko itse tai alaisensa käyttävänsä alan kaupallisia tietokantoja. 

Tämän luvun voisi ehkä olettaa nykyään olevan jopa korkeampi, koska kyseinen tutkimus on tehty 

1990-luvun puolivälissä. Hyvin mielenkiintoisena pidän sitä, että suurin osa kotimaahansa 
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keskittyvistä analyytikoista arvosti yli kaiken informaaleista lähteistä saatavaa tietoa. Tähän saattaa 

myös liittyä se seikka, että lähes kaksi kolmesta haastatelluista piti analyytikkojen omia tapaamisia ja 

kokouksia arvokkaina ja 18% piti niitä jopa erittäin arvokkaina. Eniten tyytymättömyyttä 

analyytikoissa herätti sellainen tiedonhankinta, jossa johtavassa asemassa olevat henkilöt toimittivat 

heille tietoa. Useimmiten käy niin, että tämä kanava ei tarjoa analyytikoille tietoa riittävästi. (Baldwin 

& Rice 1997, 681 – 688). 

 
Kuvio 6. Arvopaperianalyytikkojen tiedonhankinnan malli (Baldwin & Rice 1997, 680). 

 
Baldwin ja Rice tulevat siihen tulokseen, että yksilölliset seikat vaikuttavat heikosti tiedonlähteiden ja 

kanavien valintaan. Analyytikot, jotka käyttävät työpaikkansa kirjastoa vähän sekä osallistuvat oman 

alansa kokouksiin harvoin, ovat vahvojen kustannusrajoitteiden alla. He hankkivat tietonsa yhtiöiden 

johtoportaasta. On huomattavaa, että kokemattomat analyytikot lukevat enemmän sanomalehtiä ja 

hyödyntävät paljon ulkoisia kontakteja. Kasvava kokemus ei kuitenkaan esimerkiksi lisää työpaikan 

kirjaston käyttöä. Baldwinin ja Ricen tulokset viittaavat siihen, että institutionaaliset vaikuttavat varsin 

paljon siihen, mitä tiedonlähteitä ja kanavia analyytikot käyttävät (Baldwin & Rice 1997, 681 – 688)  
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Lintilä (2001, 38) pitää tätä mielenkiintoisena. Hänen mielestään tiedonhankinnan institutionaalisten 

tekijöiden (kuten esimerkiksi henkilökunnan määrään, organisaation sijainnin ja erilaisia käytettävissä 

olevia tietoresurssien) korostuminen Baldwinin ja Ricen tutkimuksessa poikkeaa 

informaatiotutkimuksen piirissä vallitsevasta yleisestä käsityksestä.  

3.1.5 Mallien yhteenvetoa 
 
On helppo huomata, että edellä esitetyt mallit poikkeavat toisistaan aika paljon, mutta tarkemmin 

katsoen ne myös muistuttavat toisiaan. Wilsonin tiedonhankinnan polut sekä Baldwinin ja Ricen 

näkemys analyytikkojen tiedonhankinnasta ovat molemmat aika kanavalähtöisiä. Sen sijaan Wilsonin 

käsitys tiedontarpeisiin ja –hankintaan vaikuttavista tekijöistä muistuttaa jossakin määrin Leckien ja 

Pettigrew’n ammatillisen tiedonhankinnan yleistä mallia. Näillä kahdella mallilla on yhtymäkohtia. 

Kummatkin mallit korostavat erityisesti roolien ja työtehtävien merkitystä, mutta Wilson huomioi ehkä 

paremmin laajemmat kontekstitekijät.  
 
If [---] the full range of human, personal needs is at the root of motivation towards information-seeking 
behaviour, it must also be recognized that these needs arise out of the roles an individual fills in social 
life. So far as specialized systems are concerned, the most relevant of these roles is ’work-role’, that is, 
the set of activities, responsibilities etc. of an individual usually in some organizational setting, in pursuit 
of earnings and other satisfactions. 

At the work-role it will be clear that the performance of particular tasks, and the processes of 
planning and decision-making, will be the generators of cognitive needs; (Wilson 1981, 9) 
 
…professionals have complex responsibilities and are expected to perform successfully in a number of 
dimensions (for example, technically, managerially, interpersonally). These dimensions, or roles, are 
quite often distinct and are further complicated by associated tasks that must be carried out [---]. 
Together, these roles and tasks generate information needs which must be met in order to move the work 
ahead. (Leckie & Pettigrew 1997, 101) 

 

Wilsonin määrittelemä työrooli on itse asiassa hänen vuoden 1981 mallinsa kaikkein ilmeisin rooli, 

Työrooli on Wilsonille yksilön toimintojen, vastuualueiden ym. tekijöiden joukko jossakin 

organisaatioympäristössä jonka tavoitteena on ansio tai muut tyydytystä tuottavat tekijät. Leckielle ja 

Pettigrewlla on hieman hienojakoisempi, mutta hyvin pitkälle samanlainen näkemys: työrooleihin 

sisältyy erillisiä tehtäviä, jotka yhdessä muodostavat tiedontarpeita. Kummassakin mallissa työrooli 

siis muodostuu tietyistä vastuualueista, johon taas sisältyy tiettyjä tehtäviä. Lisäksi malleille on 

yhteistä se, että ne molemmat painottavat kontekstuaalisia tekijöitä.  
 
The particular pattern of needs and the resulting form of information-seeking behaviour will be a function 
of all these factors, plus factors such as the organizational level at which a role is preformed and the 
’climate’ of the organization’. Again, the search for determining factors related to needs and information-
seeking behaviour must be broadened to include aspects of the environment within which the work-role is 
performed. (Wilson 1981, 9 – 10) 
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…in order to investigate the information seeking behaviours of professionals, the broader working 
context in which professional practice is conducted must be closely examined and understood. (Leckie & 
Pettigrew 1997, 101) 
 
 

Jos Leckien ja Pettigrewn mallia vertaa Wilsonin sekä Baldwinin ja Ricen malliin, niin nämä kaksi  

jälkimmäistä mallia sitovat herkemmin yksilön työympäristön ja organisaation vaikutukset 

tiedonhankintaan. Leckieta ja Pettigrewta voisikin kritisoida siitä, että heille työroolit ovat 

tiedonhankinnan kannalta ehkä liiankin sanelevassa asemassa. Samoin heitä voisi kritisoida siitä, että 

he jättävät tiedonhankinnan määrittelemättä.  

Dervinin metateoria taas kohdentuu tiedonhankinnan ja –käytön yhteyksiin ja osoittaa sen 

tilannesidonnaisen ja muuttuvan luonteen. Dervinin mukaan tiedonhankinta ei ole aina samanlaista  

kuten esimerkiksi Baldwinin ja Ricen mallista voisi päätellä. Lisäksi Dervinin malli tarjoaa 

jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä tiedonkäyttö oikeastaan on. Baldwin ja Rice sekä Leckie ja 

Pettigrew eivät huomioi tiedonkäyttöä, ainoastaan käytön seurauksena syntyvät lopputulokset.  

 

3.2 Tutkijoiden tiedonhankinta  
 
Tässä luvussa käsitellään aikaisemman tutkimuksen tekemiä keskeisiä havaintoja tutkijoiden 

tiedonhankinnasta. Koska kohdeorganisaation tieteellinen tutkimustyö tehdään taloustieteen alueella, 

tutkimussuunnitelmani päähuomio kohdistuu yhteiskuntatieteellisiin tutkijoihin. Esiteltyäni 

aikaisemman tutkimuksen tekemät keskeisimmät ja yleisimmät havainnot aihepiiristä, käyn tarkemmin 

läpi yhden vanhemman työn ekonomistien tiedonhankinnasta. Tämän jälkeen pyrin tarkentamaan 

kuvaa tuomalla esiin viime aikoina tehtyjä havaintoja tietoverkkojen vaikutuksesta tutkijoiden 

tiedonhankintakäyttäytymiseen.  

Tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan varsinainen tutkiminen käynnistyi vasta 1950- ja 1960-

luvulla. Tutkijat ovat olleet alusta lähtien suosituimpia kohderyhmiä. Erityisesti tuolloin selvitettiin 

luonnontieteilijöiden ja insinöörien tiedonhankintaa (Savolainen 1999b, 88). Tutkijoiden 

tiedonhankintaa käsittelevä kirjallisuus onkin laaja. Kirjallisuudessa on jo pitkään oltu yhtä mieltä 

siitä, että eri tieteenalojen piirissä työskentelevien tutkijoiden tiedonhankintakäyttäytymisessä on eroja. 

Humanististen tieteiden tutkijoiden sekä luonnontieteiden ja teknisen alan tutkijoiden välillä voidaan 

tehdä selkeä erottelu (Seldén 1999, 14). Yhteiskuntatieteilijöiden paikka näyttää olevan näiden kahden 

ryhmän välissä. Bibliometriset tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteiskuntatieteitä karakterisoi sekä 

humanistisille tieteille ominainen piirre käyttää hyvin strukturoitua aineistoa (kuten arkistomateriaalia 
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tai tekstejä) että luonnontieteille ominainen piirre hyödyntää tuoreimpia tutkimustuloksia ja vastikään 

kerättyä dataa (Folster 1995, 85). 

Harriet Lönnqvist on väitöskirjassaan erottanut humanististen tutkijoiden keskuudessa erilaisia 

tutkimusprosesseja ja tiedonhankkijatyyppejä. Yleisesti ottaen Lönnqvistin tulokset viittaavat siihen, 

että humanistisilla tieteenaloilla on omanlaiset tutkimusprosessinsa. Tämä luultavasti johtuu 

tieteenalojen erilaisista tutkimusongelmista, joiden ratkaisemiseksi vaaditaan toisistaan poikkeavaa 

materiaalia. Tämän perusteella voisi olettaa, että tieteenala määrittäisi tiedonhankintatyyppiä, mutta 

näin ei kuitenkaan ole. Lönnqvist tuli siihen tulokseen, että humanististen tieteiden tutkijoiden 

tieteenala ei vaikuta tiedonhankinnan tyyppiin. Tietylle tiedonhankintatyypille on humanistien 

tapauksessa etsittävä selityksiä tutkijan tieteenalan ulkopuolelta. Lönnqvist ei myöskään havainnut 

humanististen tutkimustyyppien ja tiedonhankkijatyyppien välillä korrelaatiota. Nämä eivät 

korreloineet myöskään kirjastopalveluiden käyttöön. (Lönnqvist 2003, 269-275). 

Humanististen tieteiden sisällä oleva hajonta ei näytä pätevän yhteiskuntatieteisiin. Vaikka 

yhteiskuntatieteet sijaitsevatkin kahden edellä mainitun tieteenalan välissä, tutkimustulokset viittaavat 

siihen, että yhteiskuntatieteiden tutkijoita voidaan tiedonhankinnan osalta käsitellä yhtenäisenä 

joukkona. Yleisesti ottaen yhteiskuntatieteilijät eivät tiedonhankintansa puolesta loppujen lopuksi eroa 

kovinkaan paljon luonnontieteiden tutkijoista. Näiden tiedonhankinta on varsin samanlaista, mutta 

tietyillä painotuseroilla. Erot ovat pääasiassa hankitun tiedon todentamisessa ja tiedonhankinnan 

päättämisessä. (Folster 1989, 10 – 11; Ellis 1993, 482 – 483; Ellis, Cox & Hall 1993, 365 – 366).  

3.2.1 Lehdet ja kirjat tiedonlähteinä  
 
Yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankinnasta tehdyt tutkimukset osoittavat, että tutkijat pitävät itselleen 

aikakauslehtiä hyvin tärkeänä tiedonlähteenä. Orientoivan tiedon hankinta ilmenee muutaman 

keskeisen lehden tarkkana seuraamisena. Toisin kuin luonnontieteiden tutkijat, yhteiskuntatieteilijät 

seuraavat oman alansa kehitystä jonkin verran myös sanomalehdistä ja julkaisuluetteloista. 

Tutkimustyötä varten tehdyssä tiedonhankinnassa aikakauslehtien merkitys korostuu entisestään. 

Tiedon hankkimiseksi tutkijat seuraavat varsinkin lehdistään löytämiään viitteitä päästäkseen 

haluamansa tiedon alkulähteelle. Myös kirjoja hyödynnetään tähän tarkoitukseen, mikä jälleen erottaa 

yhteiskuntatieteilijät luonnontieteilijöistä. Viitteiden metsästyksen keskeisyyden vuoksi voisi olettaa, 

että yhteiskuntatieteilijät käyttäisivät myös viitetietokantoja (esim. Social Science Citation Index), 

mutta itse asiassa tällaisia mahdollisuuksia hyödynnetään vähän. Abstraktien merkitys 

yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankinnalle näyttää vaihtelevan. (Folster 1989, 7 - 11; Folster 1995, 90-

91; Höglund & Person 1980, 78). 
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Kuten edellä todettiin, yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankinnassa voidaan nähdä paljon 

samoja piirteitä. Käytettyjen tiedonlähteiden kohdalla on kuitenkin havaittu eroja aineiden välillä. 

Aikakauslehtien artikkelien tiedonlähteiden jakautumista viitteiden perusteella tutkinut Maurice Line 

päätyi taulukossa 2 esitettyihin tuloksiin. 

 
Taulukko 2. Yhteiskuntatieteellisissä aikakauslehdissä esiintyvien viittausten prosentuaalinen 
jakautuminen julkaisutyypeittäin. Lähde: Höglund & Persson (1985, 85).  

 

Viittausten kohteet 
Lehden ala Sarjat 

(aikakauslehdet) Kirjat Raportit Muut 

Ergonomia 66.3 27.8 2.8 3.1 

Psykologia 63.7 28.9 1.1 7.4 

Tilastotiede 52.2 28.8 3.1 14.5 

Koulutus 47.1 39.0 2.5 11.4 

Maantiede 45.0 39.4 2.4 13.2 

Kansantaloustiede 44.4 38.1 4.0 13.5 

"Management" 44.4 41.2 3.7 10.7 

Sosiologia 34.4 56.3 0.9 8.4 

Kirjastotiede 32.2 39.4 2.5 25.9 

Fyysinen 
suunnittelu 28.0 36.1 3.4 32.5 

Valtio-oppi 21.8 51.0 1.9 25.3 

 
 
Taulukosta voi todeta, että kansantaloustiede kuuluu viitteiden kohdentumisessa sarjoihin keskitasoon. 

Kansantaloustieteellisissä aikakauslehdissä viitataan varsin samoissa määrin sekä sarjajulkaisuihin että 

kirjoihin. Muita yhteiskuntatieteilijöitä enemmän kansantaloustieteilijät viittaavat raportteihin, mutta 

raportteihin kohdistuvien viittausten osuus on silti pieni.  

On selvää, että joka lähteestä saatava tieto ei ole tutkijalle saman arvoinen. Sarjajulkaisujen 

osuus viitteistä on suuri monen tieteenalan kohdalla. Tieteellinen referoitu aikakauslehti on tunnetusti 

tiedeyhteisön tärkein viestintäväline ja tiedonhankintakanava. Referoidussa aikakauslehdessä julkaistut 

artikkelit ovat tärkeitä tutkijoille siksi, että heidän työtehtävänsä on  paitsi lisätä oman instituutionsa 

hyvinvointia myös tuoda oma kontribuutionsa tieteeseen. Julkaistu artikkeli on se rajaviiva, joka 

erottaa tiedeyhteisön epämuodollisen ja muodollisen kommunikaation toisistaan. Siksi tutkijoille 

tieteellinen tieto on vain sellaista, joka on käsitelty vain tieteen omissa viestintävälineissä ja jotka ovat 
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tiedeyhteisön itsensä kontrolloimia. Tämän vuoksi tieteellisellä aikakauslehdellä on hyvin keskeisen 

paikka myös tutkijoiden tiedonhankinnassa. (Garvey 1979, 11, 20 ja 28). 

3.2.2 Kirjasto- ja tietopalveluiden asema 
 
Aikaisemmissa tiedonhankintatutkimuksissa on havaittu, että kirjastojen tarjoamat välineet ja palvelut 

eivät ole yhteiskuntatieteellisillä tutkijoilla kovassa käytössä. Bibliografioita ja asiasanastoja ei 

juurikaan käytetä relevanttien lähteiden paikallistamiseksi. Samoin kirjastonhoitajan tai informaatikon 

puoleen kääntyminen ei kuulu tutkijoille tyypilliseen tiedonhankintaan. Kirjastojen käyttämät 

menetelmät ja välineet relevantin informaation paikallistamiseksi soveltuvat luultavasti parhaiten 

kirjastotyöntekijöille itselleen. Kirjastoalan ammattilaiset ovat tutkijoita rutinoituneempia etsimään 

tietoa omilla välineillään ja he tekevät sen tutkijoita paljon tehokkaammin. Siksi varsinkin 

erikoiskirjastojen asiakkailleen harjoittama seuranta tietystä aiheesta on nähty hyvänä esimerkkinä 

siitä, miten tutkijoiden tarpeet, kirjastoammattilaiset ja –välineet kohtaavat toisensa hyvin 

lopputuloksin. Lisäksi on esitetty, että tutkijoiden vähäinen kirjastonkäyttö johtuisi kirjastojen 

vaikeuksista kertoa asiakkailleen palveluistaan. Kirjastot eivät välttämättä osaa markkinoida itseään 

tutkijoille. (Folster 1989, 7 - 11; Folster 1995, 90 - 91). 

Verrattuna yliopistokirjastoihin ja yleisiin kirjastoihin erikoiskirjastojen merkitystä tiedon-

hankinnalle on tutkittu varsin vähän. Noin kymmenen viime vuoden aikana erikoiskirjastoja on 

tarkasteltu Suomessa lähes poikkeuksetta eri ammattiryhmien ja organisaatioiden työntekijöiden 

näkökulmasta. Wilsonin, Dervinin ja Nilanin 1980-luvulla esittämä kritiikki on selvästi vaikuttanut 

näihin tutkimuksiin. Oma tutkimukseni muistuttaa jossakin määrin Yleisradiossa (Laaksonen 2000), 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Wendelius 2001), Maatalouden tutkimuskeskuksessa (Pollari 

1998) ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa (Törnwall 1991) tehtyjä tutkimuksia. Kaikkia näitä 

tutkimuksia yhdistää halu selvittää omien kohdeorganisaatioidensa erikoiskirjastojen tai 

tietopalveluiden rooli ja merkitys työntekijöidensä tiedonhankinnalle. Suurin osa näistä 

erikoiskirjastoista on keskittynyt palvelemaan ennen kaikkea oman organisaationsa henkilökuntaa. 

Niiden palvelut, resurssit ja järjestelmät ovat usein räätälöity niiden pääkäyttäjien mukaan. 

Erikoiskirjastojen asiakkaista suurin osa on korkeakoulututkinnon suorittaneita oman alansa 

asiantuntijoita. Erikoiskirjastoiksi luetaan mm. tutkimuslaitosten kirjastot, virastokirjastot, 

museokirjastot ja yrityskirjastot. Erikoiskirjastoja on Suomessa noin 300 (Kansalliskirjastotyöryhmä 

2002,17). Robert S. Taylor huomauttaa, että erikoiskirjastoja on hyvin vaikea kategorisoida ja niinpä 

tätäkin termiä on hieman hankalaa käyttää yleisesti (Taylor 1986, 91). Kuten kaikilla instituutioilla, 

erikoiskirjastojenkin välillä on suuria eroja. Tosin tämä ei tarkoita sitä, etteikö niille voisi löytää 
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joitakin yhteisiä nimittäjiä. Pohtiessaan erikoiskirjaston kykyä lisäarvoa tuottavaan toimintaan Taylor 

esittää sille seuraavia tyypillisiä ominaisuuksia: 

 

- Sen kokoelma on pieni, mutta aiheeltaan erittäin keskittynyt. 
  
- Se tuntee asiakkaansa ja heidän kiinnostuksensa kohteet ja alueet verrattain hyvin. 

  
- Se on osa isompaa organisaatiota. Tästä johtuen se myös jakaa tuon organisaation tavoitteet 

ja tarkoitukset sekä pyrkii tukemaan niitä.  
 

- Sen työntekijät työskentelevät erityisen aktiivisesti palvellakseen käyttäjiä ja näkevät 
merkittävästi vaivaa heidän tarvitsemansa tiedon hankkimiseksi. 

 
- Vaikka sen työntekijät suorittavat analyyttisia tehtäviä, he eivät varsinaisesti analysoi 

kirjaston tarjoamaa tietoa. 
 
 
Erityisen paljon Taylor kiinnittää huomiota kirjaston työntekijöiden ja asiakkaiden väliseen 

suhteeseen. Erikoiskirjaston yksi vahvuus piilee sen kyvyssä toimia välittäjänä yksilön ja 

tietovarantojen välillä. Erikoiskirjastolle on ajan mittaan kehittynyt kyky selvittää, mitä tietty yksilö 

haluaa ja miten ja miksi. Tämä vaatii kirjastolta neuvottelukykyä ja ymmärrystä niistä ongelmista ja 

paineista, joita kirjaston asiakkailla saattaa olla. Erikoiskirjaston toinen vahvuus on Taylorin mukaan 

sen kyky tarjota pääsy tietoon nopeasti. Kirjaston vahvuutena on sosiaalisten suhteidensa lisäksi sen 

erikoistietämys ja nopea toimintavalmius. Tämä ei Taylorin mukaan kuvaa esimerkiksi 

yliopistokirjaston vahvuuksia. (Taylor 1986, 91 – 94) 

Taylor on sitä mieltä, että erikoiskirjaston kyky mukautua ja toimia tiiviisti organisaation 

työntekijöiden kanssa määrää sen, minkälaisen arvon kirjasto saa potentiaalisilta asiakkailtaan. Toisin 

kuin muiden kirjastojen, erikoiskirjaston tulee tehdä työtä erityisen kovasti ”ansaitakseen oma 

paikkansa” ja osoittaakseen tarpeellisuutensa. Yhtenä ongelmana on sen maine. Erikoiskirjastolla ei 

ole yliopistokirjaston kaltaista sädekehää päänsä päällä, vaan erikoiskirjasto nähdään usein 

organisaatioissa tuottamattomana yksikkönä. Tämän vuoksi erikoiskirjaston on toimessaan pyrittävä 

luomaan ja ylläpitämään laadukkaan, relevantin ja tärkeän kirjaston mainetta. Tämän se voi saavuttaa 

panostamalla välittäjän rooliinsa ja mukautumiskykyynsä. Itse näkisin asian niin, että sosiaalisten 

suhteiden ja mukautumiskyvyn korostaminen johtaa väistämättä organisaation työntekijöiden 

tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan merkityksen kasvamiseen. Kuten aikaisemmin on jo todettu, 

käsitys työntekijöiden tiedontarpeista ja siitä miten he käyttäytyvät hankkiessaan tietoa on oleellista 

suunniteltaessa kirjaston toimintaa siihen suuntaan, että toiminnassa otetaan huomioon käyttäjien 

mahdolliset ongelmat, paineet ja tehtävät. (Taylor 1986, 91 – 94). 
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3.2.4 Kentät ja verkostot – Symbolista ja sosiaalista pääomaa 
 
Lars Seldén on pohtinut väitöskirjassaan liiketaloustieteen tutkijoiden tutkimustoimintaa sosiologi-

filosofi Pierre Bourdieun akateemista ihmistä koskevan teorian pohjalta. Yksi keskeinen osa 

Bourdieun teoriaa on akateeminen kenttä. Bourdieu ja Seldén näkevät akateemisen kentän 

olemassaolon silloin, kun erotettavissa oleva ryhmä ihmisiä tai instituutioita väittelee jostakin asiasta 

joka on yhteistä heille, ja vain ja ainoastaan heille. Akateemisella kentällä on oltava tietty määrä 

autonomiaa suhteessa toisiin kenttiin. Ilman autonomiaa kentän sisällä yksilöille ei muodostu 

kunnollisia, tunnustettuja, koskemattomia positioita. Kenttä ei kuitenkaan ole mikään pysyvä ilmiö, 

vaan se muuttuu jatkuvasti tiettyjen kehysten sisällä. Kentällä toimivat yksilöt, agentit,  kamppailevat 

paikasta, mutta heillä kaikilla ei ole samaa mahdollisuutta nousta kentän hierarkkisessa järjestelmässä. 

Tämä yksilöiden välinen suhde perustuu heidän symboliseen pääomaansa. Symbolinen pääoma on 

tunnustusta, sitä mikä yhteisön jäsenet pitävät arvossa. Tämä näkyy kentällä esimerkiksi uuden 

tutkimustyön vastaanottamisessa. Jos yksilöllä ei ole symbolista pääomaa, hänen työtään ei 

vastaanoteta hyvin eikä hän saa hyvää paikkaa akateemiselta kentältä. (Seldén 1999, 91-93). 

On mielenkiintoista, että verrattuna liiketaloustieteeseen kansantaloustiedettä voidaan pitää 

selvästi autonomisena akateemisena kenttänä. Liiketaloustieteen tutkijoihin verrattuna 

kansantaloustieteilijät voivat väittää olevansa teoreettisesti ja metodisesti vahvempia (Seldén 

1999,173). Tämän oppiaineen piirissä kilpailu asemasta kentällä on kovempi. Jos liiketaloustieteen 

puolella tutkimustoiminta voidaan nähdä erityisesti symbolisen pääoman hankkimisena (Seldén 1999, 

230), voidaan olettaa että kansantaloustieteen puolella symbolisen pääoman hankkiminen on aina vain 

korostetumpaa. Tästä seuraa, että ekonomistin tutkimusta varten suorittama tiedonhankinta voidaan 

hyvin nähdä palvelevan hänen oman asemansa parantamista akateemisella kentällä.  

Akateemisella kentällä symbolisen pääoman lisäksi sosiaalisella pääomalla on oma 

merkityksensä. Sosiaalisella pääomalla viitataan ammattikunnan ihmissuhteisiin, jotka muodostavat  

tiedonhankinnalle oman tärkeän kanavansa. Seldén itse puhuu tämän pääoman yhteydessä sosiaalisesti 

suuntautuneesta tiedonhankinnasta, verkostoitumisesta (Seldén 1999, 228-229). Tässä yhteydessä 

tiedonhankinnan ja viestinnän suhde käy läheiseksi. Esimerkiksi yhteisöviestinnän tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita tietyn yhteisön viestinnästä sosiaalisena toimintana ja verkostoitumisena (Åberg 

2000, 94-95). Sosiaaliset suhteet lasketaan yleensä informaaleihin kanaviin ja niiden merkitystä 

tiedonhankinnalle voidaan tarkastella sekä organisaation rajojen sisällä että ulkopuolella. Tutkijoiden 

viestinnän kentässä voidaan huomioida varsinkin tutkijakollegat sekä oman alan tieteelliset 

konferenssit (Meadows 1998, 137 – 143; Folster 1995, 90; Folster 1989, 9 - 10). Konferenssien 

merkitys tutkijan tiedonhankinnassa on moninainen, mutta varsinkin pääsy sellaisiin uusiin 
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tutkimustuloksiin, joita ei vielä ole julkaistu on nähtävä yhtenä hankinnan päätarkoituksista. 

Tutkimusten esittämisen yhteydessä tutkijat myös rakentavat omaa verkostoaan. Oppimalla 

yhdistämään tietyn henkilön tiettyyn aihealueeseen, tutkija helpottaa alansa kehityksen seuraamista. 

(Seldén 1999, 232 - 233). 

Verkostoja pidetään hyvin merkittävinä tiedonhankinnan kanavina (Johnson 1996, 21), mutta 

verkostojen informaalissa viestinnässä tiedonhankinta muuttuu vähemmän kohdentuneeksi. Varsinkin 

selailu on informaalissa viestinnässä usein suunnittelematonta ja vailla päämäärää. Tämä ei tosin  

vähennä sen merkitystä uuden tiedon luomisessa. Selailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä satunnaisia 

sosiaalisia yhteyksiä ja niille altistumista sekä näiden yhteyksien kautta saatua uutta tietoa. Rice, 

McCreadie ja Chang (2001, 203 - 205) näkevät, että selailu voidaan tulkita myös kirjastoanalogian 

avulla. Tällöin yksilön tiedonhankinta ilmenee kirjahyllyjen ja kirjojen sattumanvaraisen selaamisen 

tavoin sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvien satunnaisten kontaktien hyödyntämisenä. Ero on tietysti 

siinä, että ihmisiä ei luokitella kirjallisuuden tavoin eikä heidän hallussaan oleva tieto ole 

muuttumatonta. Näille selailun eri muodoille on kuitenkin yhteistä se, että molemmassa tapauksessa 

yksilö altistuu sellaiselle tiedolle, jota hän ei välttämättä ollut etsimässä tai jonka olemassaolosta hän ei 

ollut tietoinen. Jos selailun haluaa ymmärtää tällä tavalla, tietoon pääsy voidaan käsittää pääsynä 

informaaliin viestintään ja tietyn yhteisön piiriin, kuten esimerkiksi akateemiseen yhteisöön. 

Informaalin kanavan kautta tapahtuvan tiedonhankinnan empiirinen tarkastelu voi olla vaikeaa.  

Tutkijoiden verkostojen yhteydessä puhutaan usein ”näkymättömistä yliopistoista” (invisible colleges), 

joiden tarkka käsitteellinen määrittely jätetään tosin valitettavan usein tekemättä. Peruskuvion 

”näkymättömässä yliopistossa” muodostaa toisiinsa paljon yhteyttä pitävä tieteellinen ydinryhmä, 

jonka jäsenet ovat merkittävässä asemassa omalla kentällään (Price 1988, 119). Ryhmän 

näkymättömyys voidaan ymmärtää kertovan ryhmän jäsenten suhteiden asemasta kentän tai 

organisaation hierarkiassa: ne ovat informaaleja ja informaaleissa suhteissa tietovirrat kulkevat harvoin 

virallisen viestinnän (esimerkiksi asiakirjojen tai muistioiden) polkuja pitkin (Meadows 1998, 144).  

Verkostojen tutkimuksen yhtenä kohteena ovat portinvartijat (gatekeepers). Portinvartija on 

yksilö, joka tuntee oman alansa tavallista paremmin. Hänen kauttaan organisaatioon leviää paljon uutta 

tietoa. Portinvartija on sillanrakentaja eri organisaatioiden välillä ja verkostorakentaja oman 

organisaationsa sisällä, mutta hänen roolinsa ilmenee usein varsinaisen työroolin lisänä. Merkittävästä 

tehtävästään huolimatta portinvartijan asema organisaatiossa onkin pikemminkin epävirallinen kuin 

määritelty ja tunnustettu. Oleellista, ja vaikeasti tutkittavaa ja hallittavaa portinvartijoiden 

rakentamissa verkostoissa onkin se, että verkostot kehittyvät yleensä ilman ylemmän johdon 

puuttumista asiaan. Ne ovat luonteeltaan spontaaneja ja vapaaehtoisia, ja ne voivat muuttaa muotoaan 
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äkillisesti. Vaikka portinvartijoiden funktiota organisaation verkostoissa on tutkittu varsin paljon, 

tutkimusten tuloksista on tämän vuoksi hankala kehittää yleispäteviä, sovellettavia malleja (Meadows 

1998, 143 - 145; Johnson 1996, 21 -  26). 

3.2.5 Ekonomistien tiedonhankinnan erityispiirteitä – Onko niitä? 
 
Ammatillisen tiedon hankinnan tutkimus on tähän mennessä paneutunut yllättävän vähän 

ekonomistien, taloustieteilijöiden, tiedolliseen käyttäytymiseen. Joissakin yhteiskuntatieteellisiä 

tutkijoita koskevissa tutkimuksissa ekonomisteja on ollut mukana (esim. Folster 1989), mutta niiden 

perusteella ei voida sanoa, onko ekonomistien tiedollisessa käyttäytymisessä mitään erityispiirteitä. 

Edellä otaksuttiin, että yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankinta voidaan nähdä samanlaisena. Tätä on 

vaikea arvioida ekonomistien osalta, sillä taloustieteilijöiden tiedonhankintaa kuvaavia kunnollisia 

tutkimuksia ei tähän mennessä ole tietääkseni tehty vain yksi, ts. Lars Seldénin väitöskirja 

liiketaloustieteilijöistä. Se käsittelee mielestäni pikemminkin tiedonhankinnan merkitystä 

tutkimustyölle ja tutkimusyhteisölle kuin tiedonhankinnan varsinaista vaiheittaista kulkua ja piirteitä.  

Marilyn Domas Whiten ekonomisteista tekemä survey-tutkimus 1970-luvulta jaottelee 

tutkijoiden tutkimusprosessin kolmivaiheiseksi prosessin sisältämien eri tehtävien perusteella. 

Ensimmäinen, niin sanottu ongelmavaihe sisältää tutkimusaiheen ja -ongelman sekä hypoteesien 

määrittelyn. Toisessa vaiheessa tutkijoita askarruttavat metodologiset kysymykset sekä 

tutkimusaineiston kerääminen. Kolmannessa ja viimeisessä tutkimusvaiheessa tutkijoiden toiminta 

keskittyy analysoimiseen sekä tulosten tulkitsemiseen. (White 1975, 340). 

Whiten jo varsin vanha tutkimus osoittaa, että akateemisen ekonomistin tiedonhankinta 

tutkimustyötä varten muuttuu tutkimuksen edetessä. Tiedonhankinnan muuttumisen syinä ovat 

erityisesti tutkimusprosessiin sisältyvät erilaiset tutkimustehtävät, tietojärjestelmän kyky välittää 

tutkijalle tietoa, tutkijan käsityksen muuttuminen omasta tutkimusaiheestaan sekä hänen kykynsä 

määritellä hankittavan tiedon relevanssia tutkimusprosessin aikana. (White 1975, 351). 

Näitä varsin itsestäänselvinä pidettäviä seikkoja mielenkiintoisempana pidän Whiten havaintoa 

ekonomistien tavasta ilmaista tiedontarpeitaan. Se näyttää selvästi kytkeytyvän hankittavan tiedon 

tyyppiin. Whiten mukaan näyttää siltä, että ekonomistit kykenevät helpommin muotoilemaan sellaisia 

tiedontarpeitaan, jotka koskevat tutkimusaineistoa tai metodologisia seikkoja kuin käsitteellistä 

informaatiota (conceptual information). White havaitsi tutkimusprosessin toisessa vaiheessa 

taloustieteen muistuttavan enemmän luonnontieteitä kuin yhteiskuntatieteitä. Tämä johtunee 

taloustieteen voimakkaasta teoriasidonnaisuudesta. Vaikka taloustieteen saralla tehdään hyvin 

monenlaista tutkimusta eri menetelmin, taloustiede on nykyisin yleisesti ottaen hyvin matemaattista. 
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Uskoisin, että tämä tieteenalan omaleimaisuus vaikuttaa tutkijoiden tiedontarpeiden ilmaisemiseen. 

White itse on samoilla linjoilla pohtiessaan kirjastojen ongelmia ymmärtää taloustieteilijöiden 

tiedontarpeita: kirjaston henkilökunnan tulisi olla perillä tutkimusaiheista. White painottaa 

informaatikkojen asiantuntemusta sekä kykyä seurata tutkimusprojektien kulkua. White toivoo, että 

kirjastontyöntekijät työskentelisivät tiiviimmin taloustieteen tutkijoiden kanssa, sekä tilajärjestelyiden 

että tutkijoiden tekemän työn puitteissa. Yhteistyön seurauksena tutkijoiden pääsy tietoon parantuisi ja 

nopeutuisi. (White 1975, 344 - 352).  

Whiten toinen mielenkiintoinen havainto koskee taloustieteen tutkijoiden lähde- ja 

kanavavalintaa. Varsinaista tutkimusaineistoa, dataa,  tutkijat hankkivat erityisesti kirjoista. White ei 

kuitenkaan mainitse missä määrin taloustieteilijät käyttävät muiden tieteenalojen kirjallisuutta, mikä 

on tyypillistä yhteiskuntatieteilijöille. Hobohm (1999) sen sijaan toteaa, että taloustieteilijät ovat tässä 

tapauksessa poikkeus. He eivät juuri hanki kirjallisuutta oman alansa ulkopuolelta. Metodologisen 

tiedon hankinnassa kirjojen rinnalle tulivat Whiten tutkimuksessa aikakauslehdet. Kaikissa 

tutkimusvaiheissa sosiaaliset suhteet tarjosivat merkittäviä tiedonhankintakanavia. (White1975, 346 -  

348). 

Whiten tutkimus sisältää mielestäni joitakin perustavanlaatuisia ongelmia. Yksi niistä on 

Whiten käsitys tiedontarpeesta. Tiedontarve määritellään yksilön vastaanottaman informaation 

funktiona, joka puolestaan viittaa siihen roolin joka informaatiolla on tietyssä tutkimusprojektissa 

(White 1975, 341). Tämä on aivan liian yksinkertainen määritelmä tämän päivän 

informaatiotutkimuksessa. Tällaiset tiedontarpeen määrittelyt on kyseenalaistettu jo 1980-luvulta 

lähtien, jonka jälkeen tiedontarpeissa on nähty myös affektiivinen, tilannesidonnainen ja kognitiivinen 

ulottuvuus. Whiten tutkimuksen toinen ongelma on se ikä. Verkkotiedon hankintaa ei tarkastella 

lainkaan. Kolmantena ongelmana pidän tutkijoiden tiedonhankinnan mallintamista kolmivaiheisena. 

Malli on mielestäni aivan liian karkea ja yleisluontoinen tiedonhankinnan eri piirteiden 

huomioimiseksi.  

3.2.6 Tiedonhankinta tietoverkoissa 
 
Tietoverkot ovat nopeasti muuttaneet tiedonhankinnan polkuja ja käytäntöjä. Internetin nopea 

leviäminen ja sen käytön yleistyminen ovat tehneet siitä tärkeän tiedonhankinnan kanavan. Tämän 

lisäksi useat hieman suuremmat sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot ovat 1990-luvun 

kuluessa perustaneet oman sisäisen tietoverkkonsa, intranetin.  

Tietoverkkojen merkitys tiedonhankinnalle on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena 

informaatiotutkimuksessa. Gary Marchionini (1995) muistuttaa, että pohtiessamme elektronisten 
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ympäristöjen vaikutusta tiedonhankintaan meidän tulisi erottaa elektronisessa muodossa olevan 

informaation vaikutus kahdella tasolla, fyysisellä ja älyllisellä. Edellisillä tasolla Marchionini 

tarkoittaa varsin sekalaisia asioita, esimerkiksi etäkäyttöä, informaation välitysnopeuden ja -

kapasiteetin kasvamista, uusien formaattien lisääntymistä sekä investointeja. Jälkimmäisellä tasolla 

hän viittaa muun muassa informaation järjestämisen tapojen muuttumiseen, elektronisten 

hakuapuvälineiden tuloon ja interaktiivisuuden kasvamiseen. Elektroninen informaatio on nopeasti 

hämärtänyt primaarin ja sekundaarin informaation välistä rajaa. Marchionini on sitä mieltä, että koska 

ihmiset työskentelevät mielellään mieluiten primaarin informaation kanssa, he käyttävät samaa 

järjestelmää yhtä mielellään tuon informaation hankkimiseksi. Ihmisillä on entistä suurempi halu saada 

järjestelmästä kokonaisia dokumentteja, ei vain dokumenttien bibliografisia tietoja (Marchionini 1995, 

168) 

 Elektroninen informaatio kiinnittää entistä enemmän huomiota itse tiedonhankintaprosessiin. 

Marchionini uskoo, että nykyinen kehitys on tuonut tehokkaampia ratkaisuja yksilöiden tiedollisiin 

ongelmiin. Samalla ne ovat kuitenkin tehneet tiedonhankinnasta nopeatempoisempaa ja 

muuttuvampaa. Nopeasti kulkevan kehityksen seurauksena elektroniset informaatioympäristöt vaativat 

yksilöiltä jatkuvasti uusia hankintataitoja. Niiden sisältämän valtavan informaatiomäärän johdosta on 

jo pitkään havaittu ihmisten kokevan infoähkyä. Samoin ihmiset joutuvat useasti muuttamaan 

mentaalisia mallejaan tiedonhankintaympäristöstään. Tämä on iso ongelma, koska ihmisen 

tietojenkäsittelykyky on loppujen lopuksi hyvin rajallinen. (Marchionini 1995, 171 ja 183). 

 Tutkimukset ihmisen tietojenkäsittelyn kyvystä ovat päätyneet huomattavasti alhaisempiin 

arvoihin kuin mitä yleisesti ajatellaan olevan mahdollista. Ihminen kykenee käsittelemään esimerkiksi 

kielellistä tietoa vain noin 10 – 40 bittiä sekunnissa. Samoin ihmisen kyky seurata useista eri kanavista 

samanaikaisesti tulevaa tietoa on heikko. Mitä tarkemmin ihminen seuraa yhtä kanavaa, sitä 

vähemmän hän pystyy hyödyntämään samaan aikaa muita kanavia. Toissijaisesta kanavasta lähetetyn 

tai hankitun tiedon sisältöä ei muisteta edes siinä määrin, että pystyttäisiin kertomaan, oliko sanoman 

sisältö mielekäs vai ei. (Wiio 1989, 50 – 51). 

Marchionini katsoo, että elektroniset tiedonhankintaympäristöt vaikuttavat oleellisesti ihmisten 

tekemän työn tuloksiin. Tämä johtuu siitä, että saatavilla olevan tiedon määrän kasvu, tiedonhankinnan 

avuksi tarjotut uudet apuvälineet ja tiedon hyödyntämistä nopeuttavat kehittyneet ohjelmistot ovat 

tehneet tiedonhankinnasta entistä syklisempää (Marchionini 1995, 184). Marchionini painottaa, että 

meidän tulisi kohdistaa huomiomme entistä enemmän tiedonhankintaprosesseihin ja tiedonhankintaan 

kuuluvien seikkojen vuorovaikutukseen kuin itse teknologiaan (Marchionini 1995, 196). 

Myöhemmissäkin tutkimuksissa tietoverkkoa ei ole haluttu mieltää välineeksi. Se nähdään 
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pikemminkin ympäristönä, jossa yksilön käyttäytymistä ohjaavat verkon omat säännönmukaisuudet ja 

sitä koskevat säännöt (Lintilä 2001, 23). Tietoverkon ja elektronisen ympäristön tutkimisen merkitystä 

lisää se, että ne korostavat tiedossa sellaisia piirteitä, jotka tekevät siitä resurssin. Tietoverkoissa ja 

elektronisessa ympäristössä tieto lisääntyy nopeasti sitä käytettäessä, sitä voidaan tiivistää ja 

yhdistellä, sillä voidaan korvata muita voimavaroja, sitä voidaan siirtää ja jakaa, ja sen leviämistä on 

vaikea estää (Lintilä 2001, 24). 

Millä tavalla tietoverkkojen tutkimus sitten istuu ammatillisen tiedonhankinnan 

viitekehykseen? Loppujen lopuksi tietoverkot eivät ratkaisevasti muuta organisaatiotasolla tapahtuvan 

tiedonhankintatutkimuksen tutkimushenkilöiden käyttäytymisen tarkastelua. Lähtökohta täytyy pitää 

tiedonhankinnan synnyttävissä tekijöissä eli organisaatiossa tehtävässä työssä, ei tiedonhankinnan 

kanavassa (Lintilä 2001, 52).  

Jos tietoverkkojen hyödyntäminen tiedonhankintaan on yleistynyt työelämässä ja monessa 

organisaatiossa on oma tietoverkko, mitä tietoverkolla ja sen käytöllä oikeastaan tarkoitetaan? Juha 

Samela (1997) erottaa kolme intranetin määritelmää. Yleisin määritelmä intranetille on ”internet-

tekniikan soveltamista yrityksen sisäiseen tietojenkäsittelyyn”. Tämä merkitsisi sitä, että kyseessä ei 

ole tietty sovellus tai järjestelmä, vaan tietynlaisen teknologialla suoritettua tietojenkäsittelyä. 

Intranetillä voidaan Samelan mukaan tarkoittaa myös ”yrityksen sisäistä tietoavaruutta”. Tämä avaruus 

muodostetaan tietoverkkoon kytketyistä elektronisista kirjastoista ja arkistoista. Samela itse on tämän 

määritelmän kannalla, koska se antaa hänen mukaansa paremman näkökulman organisaation 

kehittämiseen kuin tekninen määritelmä. Tekninen näkökulma vanhenee tekniikan määritelmän myötä. 

Tämän lisäksi voidaan epäillä sitä, missä määrin tekniikka itsessään ylipäätänsä voi olla organisaation 

toimintaa ohjaava isäntä. Samelan käyttämä kolmas määritelmä intranetille on kokonaisuus, joka 

koostuu niistä ”palvelimista, jotka ovat internet-tietoliikennekäytännön mukaan kytketty toisiinsa”. 

Tällöin huomio kiinnittyy tietoliikenneverkon tiedonsiirtoon. (Samela 1997, 4-5). 

Samelan kiinnostus yrityksen sisäiseen tietoavaruuteen tuntuu olevan se, joka kiinnostaa 

kovasti myös muita tutkijoita. Samelan suosima näkökulma korostaa mielestäni järkevästi 

informaatiota teknologian sijaan, mutta sivuuttaa varsinaisen tiedon. Dick Stenmark sen sijaan pohtii 

väitöskirjassaan intranetiä tietojohtamisen (knowledge management) näkökulmasta. Hän huomauttaa, 

että vaikka intranetiä voidaan tarkastella identifioimalla siinä Internetin piirteitä, niin oleellista on 

intranetin rooli organisaation omana sisäisenä verkkona. Intranet tarjoaa sellaista verkkoympäristön 

yhtenäisyyttä ja hallittavuutta, jota sen ulkopuoliselta avoimelta tietoverkolta ei löydy. Tämä on 

ymmärrettävä koskevan myös organisaation sisäistä tietoverkkoa käyttäviä yksilöitä: tietyn intranetin 

käyttäjille voidaan olettaa olevan yhteisiä uskomuksia, arvoja ja tavoitteita. (Stenmark 2002, 12). 
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Organisaation sisäinen tietoverkko on vielä jokseenkin uusi osa organisaatioiden 

informaatioarkkitehtuuria. Tulokset viittaavat siihen, että sisäinen tietoverkko tuo selviä muutoksia 

organisaation tiedonhankintaan ja siten myös organisaation kirjastopalveluiden tarjontaan ja käyttöön 

(Lintilä 2001, 120-123,  Hall & Jones 2000, 129-130). Intranetin arvo organisaatiolle on kuitenkin aina 

vain potentiaalinen. Intranet on yhtä hyvä kuin sen sisältö. Jos sisäinen tietoverkko suunnitellaan 

tehostamaan tiedon käytettävyyttä ja jakamista sekä yksilöiden verkostoitumista, intranet voi tehostaa 

organisaation työntekijöiden tiedonhankintaa (vrt. Curry & Stancich 2000). Tosin hyvä strateginen 

suunnittelukaan ei määrää lopullista käyttötapaa. Työpaikkojen informaatiokulttuuri vaikuttaa 

merkittävästi yksilöiden verkkotyöskentelyn luonteeseen (Lintilä 2001, 187). 

3.2.7 Tutkijat ja tietoverkot 
 
Lukuun ottamatta muutaman kirjasto- ja informaatiotutkimuksen tutkijan tekemää työtä akateemisten 

tutkijoiden tiedonhankintakäyttäytymisen tarkastelu on viime vuosikymmeninä ollut varsin vähäistä. 

Tämä on selvä puute. On ilmeistä, että yhteiskuntatieteilijöiden kiinnostuksen kohteet ja heidän 

käyttämänsä metodologiat muuttuvat. Niin muuttuvat myös tiedolliseen käyttäytymiseen liittyvä 

teknologia ja sen käyttötavat. Vaikka informaatioteknologiaan kohdistetut odotukset tutkijoiden 

tutkimustoiminnan kannalta ovat usein olleet ylimitoitettuja, varsinkin tietoverkot näyttävät selvästi 

muuttavan tutkijoiden tiedollista käyttäytymistä (ks. Hobohm 1999; Savolainen 1999, 12-17; Zhang 

2001, 628). Suomen Pankin kirjasto- ja tietopalveluissa on tapahtunut suunnanmuutos kohti 

elektronisia palvelumuotoja ja kirjaston asiakkaiden lisääntynyttä intranetin käyttöä (ks. luku 4.3). On 

kaikin puolin selvää, että tässä tutkimuksessa on huomioitava myös elektronisessa ympäristössä 

tehtävä tiedonhankinta. 

Jos siirrämme huomiomme intranetin ulkopuolelle, voimme pohtia Internetin asemaa 

tutkijoiden tiedonhankinnassa kokonaisuutena tai valita sieltä tarkasteltavaksi tutkijoiden 

tiedonhankintakäyttäytymiselle tiettyjä keskeisiä kohteita, kuten tieteellisiä aikakauslehtiä tai 

artikkelipalveluita. Reijo Savolainen on sitä mieltä, että pohdittaessa verkkopalvelujen asemaa 

tiedonhankinnassa on huomio kiinnitettävä tiedonlähteeseen liittyviin merkityksiin; mitä merkityksiä 

käyttäjät liittävät tietoverkkoihin. Merkityksiin päästään käsiksi ottamalla tutkimuksessa huomioon 

verkkotiedon luotettavuutta koskevat asenteet, odotukset, pelot ja toiveet. Käyttäjien odotuksien 

vertaaminen todellisen käytön tuomiin kokemuksiin toimii myös merkitysten lähteenä. Lisäksi 

Savolainen pitää tärkeänä verkkopalvelujen suhteuttamisen muihin tiedonlähteisiin ja kanaviin, koska 

verkkopalvelujen käyttäjälle on oleellista se, missä tapauksissa verkko on toisia kanavia hyödyllisempi 

ja missä tapauksissa taas muut kanavat ja lähteet tulevat verkon tilalle. Savolainen uskoo, että kanavien 
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ja lähteiden suhteuttamisen taito ohjautuu yksilöllä merkitysten kautta ja tämä taito kasvaa vain käytön 

tuoman kokemuksen myötä. (Savolainen 1999a, 36). 

Soo Young Rieh on taas pohtinut millä tavalla tutkijat määrittävät relevanssin WWW-

ympäristössä. Pelkkä verkkojulkaisun aihe ei Riehin mukaan riitä tutkijoille relevanssin mittariksi. 

Rieh valitsi tutkijat kohdejoukokseen, koska hän odotti näiden painottavan verkkojulkaisun laatua 

(quality) ja kognitiivista auktoriteettia (authority) muita Webin muita käyttäjäryhmiä enemmän (Rieh 

2002, 148-149). Laadun käsitteen avaamiseksi Rieh käytti Robert S. Taylorin määritelmää: 

 
Quality is a user criterion which has to do with excellence or in some cases truthfullness in labeling.  
(Taylor 1986, 62; Rieh 2002, 146). 

 
 
Laatu on siis käyttäjän antama kriteeri, jolla on tekemistä joko erinomaisuudella tai joissakin 

tapauksissa totuudenmukaisuudella jonkin leimaamisessa tai merkitsemisessä. Käyttäjä siis antaa 

informaatiolle tai sen kantajalle arvon. Taylorin mukaan laadulle ei kuitenkaan voi määritellä vain yhtä 

arvoa. Niitä voi olla useita: 
 
a) The reliability of the data/information or, in grosser terms, of the service (reliability, accuracy, precision). 
 
b) The assumptions made in original selection or generation of data (comprehensiveness, currency, validity) 
(Taylor 1986, 62 – 64). 

 
 
Laadun arvo syntyy Taylorin mukaan siis datan tai informaation luotettavuudesta tai yleisesti ottaen 

palvelun luotettavuudesta ja tarkkuudesta. Se syntyy myös datan valinnassa tai tuottamisessa tehdyistä 

oletuksista, jotka voivat koskea datan kattavuutta, ajankohtaisuutta tai kuvastavuutta sekä validiteettia 

(esim. tilastot ja menetelmät tilastojen keräämiseksi). 

Laadun mittaaminen on käytännössä vaikeaa. Taylor muistuttaa, että laatu koostuu pääasiassa 

koskemattomista (intangible) arvoista. Tällä Taylor tarkoittaa sitä, että sellainen järjestelmä tai viesti, 

joka mainostaa luotettavuuttaan tai tarkkuuttaan sanan voimalla, herättää epäilyä: luotettavuus ja 

tarkkuus eivät ole piirteitä, jotka heti ensimmäisestä käyttöhetkestä lähtien kuvaisivat järjestelmää ja 

sen laatua. Yksilö liittää nämä piirteet järjestelmään vain ajan kuluessa ja sen maineen karttuessa. Ne 

eivät kuvaa järjestelmää, vaikka järjestelmän ylläpitäjä väittäisi niin. Laadun arvot ovat järjestelmälle 

koskemattomia. (Taylor 1986, 62) 

  Rieh on omaksunut tämän näkökulman, sillä hänen tutkimuksessaan laatua tarkasteltiin sen 

perusteella, mitä arvoja käyttäjät ajattelevat tiedolla olevan. Kognitiivisen auktoriteetilla Rieh viittaa 

Patrick Wilsonin (1983) määritelmään, jonka mukaan kognitiivisessa auktoriteetissa on kyse niistä 

tiedon vaikutteista (influences) joita käyttäjä tunnustaa itselleen oikeiksi tai sopiviksi. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät uskovat että he voivat luottaa saamansa tietoon. (Rieh 2002, 146 ; 

Wilson  1983, 15). 

Rieh havaitsi tutkimuksessaan, että tutkijoilla on odotuksia WWW-sivustoista jo ennen kuin he 

lataavat niitä työkoneelleen nähtäväksi. Lisäksi tutkijat tekivät selvästi enemmän tiedon laadun 

määrittelyä hakiessaan tietoa tutkimustehtävää varten. Sen sijaan verkossa olevan lähteen 

kognitiivinen auktoriteetti ei juuri näyttänyt heitä huolettavan. Kognitiivisen auktoriteetin vähäinen 

merkitys tutkijoiden verkkohaussa johtui Riehin mielestä siitä, että hakiessaan tietoa tutkimustehtävää 

varten tutkijat käyttivät pääasiassa kirjastojen sivustoja. Rieh päätteli, että tutkijat luottavat kirjastojen 

tekemiin arvioihin verkkomateriaalin luotettavuudesta. Jos materiaalin ei voisi luottaa, siihen tuskin 

olisi pääsyä kirjastojen sivuilta. Sen sijaan kun tutkijoita pyydettiin hakemaan tietoa omaa 

tutkimustaan varten, he ryhtyivät tarkastamaan myös verkkolähteen kognitiivista auktoriteettia. 

Auktoriteettia ja myös laatua arvioitiin lähteen URL-osoitteen, maineen, formaatin (PowerPoint-kuva, 

kokotekstiartikkeli pdf-muodossa ym.) ja julkaisevan tahon laajuuden perusteella (toisin sanoen oliko 

informaatio yhden henkilön vai useamman henkilön jakama mielipide). Sivuston julkaiseva taho 

merkitsi tutkijoille usein enemmän kuin tieto siitä, kuka henkilö tiedon oli verkkoon laatinut. 

Akateemisille ja julkisen sektorin sivuille annettiin korkea kognitiivinen auktoriteetti, toisin kuin 

kaupallisille sivustoille. Tiedon hyödyllisyyttä ei siis välttämättä voi perustaa tiedon kantajan 

objektiivisten tunnusmerkkien mukaan. Tiedon hyödyllisyyden määrittävät käyttäjät. Riehin (2002, 

150 - 152 ja 155 - 157) tutkimustulosten mukaan tutkijat määrittävät verkkolähteiden auktoriteettia ja 

laatua huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin kuin mitä he tekevät painetuille lähteille. 

Verkkolähteiden laatu on havaittu painavaksi tekijäksi myös Zhangin (2001, 645) tutkimuksessa.  

Tutkijoiden elektronisten lähteiden käyttö on ollut pitkään varsin vähäistä ja vasta viime 

aikoina on saatu tutkimustietoa siitä, että Internetin elektronisten resurssien hyödyntäminen on 

tutkijayhteisössä merkittävästi yleistynyt. Tutkijat näyttävät hyödyntävän verkkoresursseja silloin, kun 

he haluavat kommunikoida kollegoidensa kanssa; onkia ideoita sähköpostilistoilta ja uutisryhmistä, 

ladata työkoneelle artikkeleiden eri versioita, hankkia tutkimukseen liittyvää tausta-aineistoa. 

Tietoverkoissa olevien resurssien hankinnan ja käytön voidaan nähdä palvelevan etenkin tutkimuksen 

taustoittamista, oman alan kehityksen seuraamista ja yhteystietojen hankkimista. (Zhang 2001, 644). 

Elektronisten lähteiden käyttöön on havaittu oleellisesti vaikuttavan se, miten niihin pääsy on 

järjestetty. Lähteisiin pääsyn merkitystä voidaan pohtia sekä formaattien että välineiden ja 

protokollien, toisin sanoen teknisen toteutuksen kautta. Vaikka esimerkiksi intranetiä tulisi 

mieluummin lähestyä ei-teknisestä näkökulmasta, tekniset esteet on kuitenkin huomioitava tutkijoiden 

verkkotiedonhankinnan yhtenä vaikuttavana tekijänä. Pääsyn lisäksi tutkijoiden käsitys omasta 
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verkkotyöskentelystään vaikuttaa oleellisesti verkon käyttöön. Mitä paremmin elektronisiin 

verkkoresursseihin pääsy on järjestetty ja mitä kokeneempi ja itsevarmempi käyttäjä on 

verkkotyöskentelyssään, sitä selvemmin verkon käyttö korreloi tutkimuksen tuottavuuteen. Tällä taas 

on huomattava käytännön merkitys kirjastopalveluiden organisoimiselle. Painettujen tiedonlähteiden 

puolella tutkija kääntyy kirjastoon puoleen vasta tiedonhankintansa myöhemmässä vaiheessa, kun taas 

elektronisiin lähteisiin suuntautuvan tutkija voi ottaa kirjaston elektronisen kokoelman koko 

tiedonhankintansa lähtöpisteeksi tai portiksi (gateway). Vaikuttaa vahvasti siltä, että elektronisten 

kokoelmien järjestämisestä on tulossa tutkijoita palveleville kirjastoille tärkeä tehtävä. Tutkijoiden 

tiedonhankinnan empiirisessä tutkimuksessa tämä edellyttää kvalitatiivisten menetelmien käyttöä, jotta 

saataisiin perusteellisempi käsitys tutkijoiden omista näkemyksistä tietoverkkojen käytöstä. (Zhang 

2001, 645-648). 

 

3.3 Tutkijoiden tiedonhankinnan mallintaminen 
 
David Ellisin (1993) laatima viitekehys tutkijoiden tiedonhankinnasta on käsillä olevan työn yksi 

keskeisimpiä teoreettisia lähtökohtia. Ellisin viitekehyksessä tiedonhankinta ymmärretään prosessina, 

joka kattaa tietyn ajanjakson yksilön työnteossa. Prosessimaisesta näkökulmasta huolimatta 

viitekehystä ei tule nähdä yksiselitteisenä kaaviona, jonka eri vaiheisiin jokaisen tutkijan 

tiedonhankintakäyttäytyminen voidaan istuttaa. Ellisin viitekehyksessä ei niinkään ole kyse 

tiedonhankinnan vaiheista (stages), vaan sen tietyistä piirteistä (features). Tiedonhankinnalle 

luonteenomaisten piirteiden erottelu ja niiden suhteiden määrittely voi yksittäisen tiedonhankkijan 

tasolla vaihdella paljon, ja tämä ei mahdollista tiukkojen vaihekohtaisten mallien laatimista. Piirteitä ja 

niiden suhteita tulisi Ellisin mukaan kuvata mieluummin yleisellä tasolla (Ellis 1993; Ellis, Cox & Hall 

1993). Hänen esittämänsä tiedonhankinnan piirteet ovat siis mallin rakentamista varten. Vasta 

empiiriseen aineistoon suhteutettuna ne voidaan mallintaa tutkittavaa ryhmän tiedonhankinnan 

vaiheita. Näin on toimittu esimerkiksi aivan tuoreessa yhteiskuntatieteilijöitä koskevassa 

tutkimuksessa (ks. Meho & Tibbo 2003).  

Ellisin viitekehystä on kehitetty ja testattu kymmenen viime vuoden aikana paljon. Viitekehys 

on empiirisesti vahva. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu akateemisessa ympäristössä 

tutkimustyötä tekevien yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi humanisteja, fyysikkoja ja kemistejä, 

teollisuuslaitoksessa tutkimus- ja tuotekehittelystä vastaavia insinöörejä ja tutkijoita sekä eri 

yrityksissä työskenteleviä johtajia, IT-asiantuntijoita, markkinoijia ym. (ks. Meho & Tibbo 2003; 

Velander 2002; Choo, Detlor & Turnbull 2000; Ellis & Haugan 1997; Ellis, Cox  & Hall 1993).  
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Aikaisemmissa tutkimuksissa tiedonhankinnan piirteitä on havaittu eri määriä. Eri alojen 

tutkijoiden tiedonhankinnan välillä on siis pieniä poikkeamia. Tutkimusten perusteella Ellisin 

määrittelemät piirteet sopivat pääosin kuitenkin hyvin eri alojen tutkijoiden tiedonhankinnan 

kuvaamiseen ja mallintamiseen. Ellisin alkuperäisessä viitekehyksessä tiedonhankinnan piirteitä oli 

kuusi kappaletta. Tämän jälkeen niitä on tunnistettu lisää (Ellis, Cox & Hall 1993). Myös Meho ja 

Tibbo (2003) löysivät useita uusia piirteitä. Keskeiset tiedonhankinnan piirteet ovat seuraavat: 
 
• Aloittaminen (Starting)  
 
Erityisesti informaalit lähteet ovat tutkijan tiedonhankinnan aloittamisessa tärkeitä. Tiedonhankintaa 

aloittava tutkija kääntyy usein tuttujen ja hyväksi havaittujen tiedonlähteiden puoleen: hän hyödyntää 

pääasiassa joko henkilölähteitä tai tuttuja viitteitä. Näiden ennestään tuttujen lähteiden tarkoitus on 

toimia tutkimuksen kannalta tärkeiden lisälähteiden hankkimisen aloituspisteinä. (Ellis 1993 ; Ellis, 

Cox & Hall 1993 ; Meho & Tibbo 2003)  
 
• Ketjuttaminen (Chaining) 
 
Ketjuttaminen liittyy tutkimusprosessin sellaiseen vaiheeseen, jossa tutkija seuraa julkaisuista 

löytämiään viitteitä hankkiakseen uutta tietoa. Julkaisujen ketjuttaminen toisiinsa voi tapahtua joko 

eteenpäin tai taaksepäin. Eteenpäin ketjuttaminen tarkoittaa sitä, että tutkija identifioi ja seuraa lähteitä 

(esimerkiksi kirja-arvioita),  jotka viittaavat tutkijan haluaman tiedon alkuperäislähteeseen. Taaksepäin 

ketjuttaminen on taas päinvastainen toiminto; tutkija seuraa tiedon alkuperäisestä lähteestä löytämiään 

viitteitä. (Ellis 1993 ; Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 2003)  
 
• Selailu (Browsing) 
 
Monien alojen tutkijoille selailu näyttää olevan tärkeä tiedonhankinnan piirre. Tutkimusprosessin 

alkuvaiheessa selailu ilmenee usein kirjallisuuden hankkimisena ja sen silmäilynä. Kirjallisuuden 

selailemisen tarkoitus on löytää mielenkiintoisia abstrakteja ja  sisällysluetteloita sellaisilta aloilta, 

jotka mahdollisesti koskettavat tutkijan työn aihetta. Elektronisessa ympäristössä selaileminen 

kohdistuu pääasiassa online-tietokantoihin, verkkosivuihin ja viitteisiin. Yleisesti ottaen selailemisen 

aikana tiedonhankinta on vähemmän fokusoitunutta, pikemminkin se on kartoittavaa. Vaikka selailu ei 

paikallistaisikaan kaikkia relevantteja lähteitä, sen myötä tiedonhankkija usein saa käsityksen siitä, 

mitä tietoa hänen aiheestaan löytyy ja miten siihen voisi päästä käsiksi. (Ellis 1993 ; Ellis, Cox & Hall 

1993; Meho & Tibbo 2003) 
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• Seuranta (Monitoring) 
 
Selailun ja seurannan ero voidaan vetää tiedonhankinnan kohdentuneisuuden ja siihen käytetyn ajan 

mukaan. Kun selailu ilmenee yleensä varsin akuuttien ja praktisten tarpeiden yhteydessä, seuraaminen 

liittyy monesti orientoivan tiedon hankintaan. Seurantaa on pitää itsensä säännöllisesti ajan tasalla 

tietystä aiheesta tai aihealueesta. Sekä formaalit että informaalit kanavat tarjoavat runsaasti lähteitä 

tutkijan seurattavaksi. Oman alan tieteellisten aikakauslehtien seuraaminen on tyypillinen esimerkki 

tällaisesta tiedonhankinnasta. (Ellis 1993 ; Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 2003) 
 
• Pääsy tietovarantoon (Accessing) 
 
Jotta tutkijoiden tiedonhankintaprosessi voisi jatkua, tutkijoiden tulee päästä käsiksi löytämäänsä tai 

identifioimaansa informaatioon. Tämä tiedonhankinnan piirre on yksilön kannalta oleellisempi kuin 

aloittaminen, ketjuttaminen tai selaileminen, sillä tietoon pääseminen mahdollistaa tiedonhankinnan 

muut vaiheet ja piirteet. Omien henkilökohtaisten kokoelmien sekä arkistojen käyttö ja kirjastoista 

lainaaminen ovat tutkijoille tyypillisiä keinoja tietoon pääsemiseksi. Lisäksi tutkijat saattavat hankkia 

pääsyn tietoon henkilölähteiden tai tiedon tuottajien kautta. Tietoon käsiksi pääseminen voi olla 

yllättävän hankalaa. Ongelmia voi muodostua esimerkiksi tiedonhankintaan varatun ajan loppumisesta, 

taloudellisista paineista ja lähteiden harvinaisuudesta. Elektronisessa tiedonhankintaympäristössä omat 

hankaluutensa tuottavat vaihtuvat salasanat, laitevaatimukset, käyttäjämäärien rajoitukset, standardien 

ja formaattien runsaus ym. (Meho & Tibbo 2003) 
 
• Erottelu (Differentiating) 
 
Hankitun tiedon käsittely johtaa lähteiden evaluointiin, minkä seurauksena tietyt lähteet tulevat 

tutkijan priorisoimiksi. Tutkijan järjestäessä lähteensä tiettyyn tärkeysjärjestykseen hän painottaa 

lähteiden laatua, luettavuutta, näkökulmia ja käytettyjä metodologioita. Myös aikaisempien 

tutkimusten ikä voi olla se kriteeri, joka vaikuttaa ratkaisevasti tiedonhankkijan määrittelemään 

relevanssiin. (Ellis 1993 ; Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 2003) 
 
• Valikoiminen (Extracting) 
 
Valikoiminen on systemaattista tiedon käsittelyä. Tiettyjen lähteiden läpikäymisen yhteydessä tutkijat 

usein valikoivat niistä tärkeää materiaalia talteen. Valikoiminen voi myös paikata seuraamisessa 

tapahtuneita puutteita. Tietylle tutkimustyölle relevantin tiedon valikoimisen yhteydessä 

tiedonhankkija törmää helposti sellaiseen materiaaliin, joka ei suoranaisesti liity hänen kyseiseen 



 44

työhönsä, mutta herättää hänen mielenkiintonsa. (Ellis 1993 ; Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 

2003) 
 
• Todentaminen (Verifying) 
 
Hankittu tieto ei välttämättä herätä aina yksilössä luottamusta. Tiedon todentaminen voi kuulua 

tutkimuksen rutiineihin. Todentaminen kuitenkin ei kuitenkaan ole osa kaikkien tutkijoiden 

tiedonhankintaa. Todentamisen tarvetta määräävät epäilemättä monet seikat, kuten hankitun tiedon 

keräämiseen ja tuottamiseen käytetyt menetelmät sekä poliittiset ja ideologiset taustavaikutteet. 

Internetin tarjotessa periaatteessa kaikille avoimen julkaisukanavan, verkkotiedon kohdalla 

todentaminen on usein tarpeellista. (Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 2003) 
 
• Verkostoituminen (Networking) 
 
Ellisin määritteli tutkijoiden tiedonhankinnan piirteitä pääasiassa 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun 

alussa, jolloin Internet ei vielä ollut levinnyt kovinkaan laajan käyttöön. Verkostoituminen ei ole uusi 

piirre tutkijoiden tiedonhankinnassa, mutta viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat, että Internet on 

kehittänyt ja kannustanut tutkijoiden sosiaalisia suhteita. Verkosto tarjoaa jäsenilleen pääsyn erilaisiin 

resursseihin ja se antaa mahdollisuuden jakaa ja kerätä tietoa jäsentensä kesken. (Meho & Tibbo 2003) 
 
• Tiedonhallinta (Information managing) 
 
Tutkijoiden on havaittu pitävän tärkeänä hankkimansa tiedon arkistoimista. Hankittua tietoa ei käytetä 

aina heti, vaan se kerätään, suodatetaan, järjestetään ja tallennetaan tulevaa käyttöä varten. Omat 

henkilökohtaiset järjestetyt kokoelmat ovatkin tutkijoille tiedonhankinnassa hyvin tärkeitä kanavia. 

Tämä tiedonhallinta saattaa vaikuttaa olevan kaukana tai erillään tiedonhankinnasta, mutta ilmeisesti 

hankinnan yhteydessä tutkijat myös järjestävät löytämänsä. Tiedonhankintaa ja tiedonhallintaa ei siis 

saisi erotella toisiaan poissulkeviksi tiedollisen käyttäytymisen alueiksi. Tutkijoiden keinot 

informaation ja tiedon hallitsemiseksi saattavat poiketa paljon kirjastojen ja tietopalveluiden 

käytännöistä, ja ne voivat tarjota informaatioalan ammattilaisille uusia ideoita. (Meho & Tibbo 2003) 
 
• Lopettaminen (Ending) 
 
Jotkut tutkijat suorittavat vielä tutkimustyönsä loppuvaiheessa tiedonhankintaa. Lopettamiseen 

kuuluvan tiedonhankinnan syy voi olla esimerkiksi halussa tarkistaa vielä keskeneräiseksi tai 

epäselviksi jääneitä seikkoja, etsiä mahdollisia tuoreita tutkimustuloksia joita voisi verrata omiin 
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tuloksiin. Tiedonhankinta voi myös liittyä työn raportointiin; se mitä vaaditaan jotta paperi saataisiin 

julkaisukuntoon. (Ellis, Cox & Hall 1993; ) 

 

3.3.2 Wilsonin malli  
 
Edellä todettiin, että Ellisin viitekehys tutkijoiden tiedonhankinnasta ei ole varsinainen malli.  Tosin 

sellaisena se joskus ymmärretään (ks. Velander 2002, 21), ja malliksi sitä on myös pyritty 

jäsentämään. Ellisin viitekehyksen taustalla on niin sanottu ”ankkuroitu teoria” (Ellis 1993). Tämä 

teoria voidaan ymmärtää metodologiaksi ”teorian kehittämiseen, joka on ankkuroitu systemaattisesti 

koottuun ja analysoituun dataan” (Hirsjärvi & Hurme 2001, 164). Koska Ellisin lähtökohdat ovat 

tällaisella pohjalla, ei ole ihme, että Ellisin määrittelemät tiedonhankinnan piirteet ovat tulleet mallin- 

ja teorian rakentajien materiaaliksi. Yksi Ellisin viitekehyksen mallintajista on T.D.Wilson. Wilson on 

sitä mieltä, että koska tiedonhankinnan tietyt piirteet hyvin ilmeisesti kuuluvat hankinnan tiettyihin 

vaiheisiin, piirteiden väliset suhteet voidaan esittää kuvion 8 tapaan. 

 

 
 
Kuvio 8. Wilsonin jäsennys Ellisin viitekehyksestä vaiheittaiseksi prosessimalliksi (Wilson 1999, 255).  
 
 
Wilsonin näkee, että selaileminen, ketjuttaminen ja seuraaminen ovat etsintäprosesseja. Erottelu on 

näitä vaiheita seuraava karsintavaihe, jonka jälkeen tapahtuva valikoiminen voidaan ymmärtää 

hankittujen tiedonlähteisiin kohdistuvana toimintana. Jäljelle jäävät vaiheet eivät Wilsonin mukaan 

välttämättä ilmene kuviossa esitetyssä järjestyksessä. Wilsonin näkee Ellisin viitekehyksen sisältävän 

tiedonhaun mikroanalyysin (aloittaminen, ketjuttaminen, valikoiminen, todentaminen, lopettaminen) ja 

yleisemmän tiedonhankintakäyttäytymisen makroanalyysin (selailu, seuranta, erottaminen). (Wilson 

1999, 254 – 255). 
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Wilsonin näkemys Ellisin viitekehyksen piirteistä on oivaltava. Wilsonin uskoo vahvasti Ellisin 

havaitsemien piirteiden täydentävän Carol Kuhlthaun ja hänen omia tiedonhankinnan mallejaan 

(Wilson 1999, 252 ja 255). Ellisin määrittelemät piirteet ovat se, minkä Wilson on jättänyt 

määrittelemättä oman mallinsa (1981) tiedonhankintakäyttäytymisen kohdalla. Ellisin viitekehyksen 

piirteet sopivat uskoakseni myös Leckien ja Pettigrew’n mallissa (1997, 100) selittämättä jätetyn 

tiedonhankinnan kuvaamiseksi. Heidän mallissaan tiedonhankintaa ei oikeastaan määritellä. Heille se 

on kovin epämääräistä toimintaa, joka sijoittuu tiedontarpeiden luonteen, tiedonlähteiden, niistä 

koskevan tietoisuuden, ja hankinnan tulosten välimaastoon. 

 T.D. Wilsonin huomio Ellisin viitekehyksen paikasta tiedonhankintakäyttäytymisessä on 

erinomainen ja hyödyllinen. Sen sijaan hänen tekemänsä jäsennys hankinnan vaiheista ei ole yhtä 

onnistunut. Itse pidän Mehon ja Tibbon mallia (2003) parempana, koska Wilsonin malliin ei sisälly 

minkäänlaisia paluusilmukoita. Vaikka Wilson ei kiellä sitä, että tiedonhankinnan vaiheet eivät olisi 

aina samassa järjestyksessä, hänen mallistaan saa mielestäni liian suoraviivaisen käsityksen 

tiedonhankinnan kulusta. 

 

3.3.3 Mehon ja Tibbon malli  
 
Yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankintaa käsittelevä tuore tutkimus kokosi Ellisin viitekehyksen 

piirteet uudeksi vaiheittaiseksi malliksi. Tämä Mehon ja Tibbon malli poikkeaa merkittävästi Wilsonin 

(1999) jäsennyksestä. 

Meho ja Tibbon malli (kuvio 9) lähtee Ellisin oletuksesta, että tiedonhankinnan vaiheet eivät 

välttämättä ole peräkkäisiä: tutkijat siirtyvät yhdestä tutkimusvaiheesta toiseen lyhyiden ja uudistuvien 

tiedontarpeiden perusteella. Toisin kuin Wilson, Meho ja Tibbo ovat huomioineet tämän seikan 

omassa mallissaan, joka on Wilsonin malliin verrattuna syklisempi.  

Lisäksi Meho ja Tibbo ovat selvästi yhdistäneet tiedonhankinnan tutkimustyöhön, jonka he 

ovat merkinneet mallinsa valmistamisena, analysoimisena ja kirjoittamisena. Yleisellä tasolla Meho ja 

Tibbo pystyvät identifioimaan tiedonhankinnassa neljä tosiinsa liittyvää vaihetta: etsimisen, 

pääsemisen, käsittelemisen ja lopettamisen. Tiedonhankinnan eri piirteet ilmenevät näissä vaiheissa, 

mutta oikeastaan vain etsimisessä ja käsittelemisessä. (Meho & Tibbo 2003, 584 - 585). 

Tiedonhankinnan sykli alkaa mallin yläosasta. Etsiminen (searching) on tiedonhankinnan 

ensimmäinen vaihe. Siinä tutkija identifioi relevanttia tai potentiaalisesti relevanttia materiaalia. Tähän 

aloitusvaiheeseen sisältyy sekä informaation keräämistä että kommunikointia toisten ihmisten ja 
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organisaatioiden edustajien kanssa. Vaiheen tyypillisimmät piirteet ovat ketjuttaminen, selaileminen, 

seuraaminen, erottelu, valikominen ja verkostoituminen. (Meho & Tibbo 2003, 585). 

 

 
       Kuvio 9. Yhteiskuntatieteilijöiden tiedonhankintakäyttäytymisen vaiheita (Meho & Tibbo 2003, 584). 
 
 
Pääsy (accessing) voidaan määritellä vaiheeksi, joka toimii siltana etsimisen ja käsittelemisen 

(processing) välillä. Näin on varsinkin silloinkin, kun tutkija käyttää epäsuoria (indirect) tiedonlähteitä, 

kuten viitetietokantoja, asiasanastoja, abstrakteja, ja bibliografeja. Pääsyvaiheessa tutkija tekee 

päätöksen siirtyykö hän käsittelemään hankkimaansa tietoa vai etsikö hän sitä vielä lisää. Mikäli 

hänellä ei ole pääsyä haluamaansa tietoon, hänen täytyy siirtyä uudelleen etsimisvaiheeseen 

identifioidakseen vaihtoehtoisia lähteitä tai siirtyä käsittelemään sitä tietoa, mitä hänellä jo on 

hankittuna. Jos tutkijalla on suora pääsy tietoon, esimerkiksi tietokoneen verkkoyhteyden avulla 

kokotekstijulkaisuihin, pääsemisvaihe tavallaan sivutetaan. Suorat lähteet vievät tutkijan tämän 

vaiheen ohi. (Meho & Tibbo 2003, 585).  

Käsitteleminen (processing) sisältää joitakin samoja tiedonhankinnan piirteitä kuin 

etsimisvaihe, kuten ketjuttamisen, valikoimisen ja erottelun. Muita tiedonhankinnan piirteitä 

käsittelemisvaiheessa ovat todentaminen ja tiedonhallinta. Varsinainen tutkimus ilmenee hankitun 

tiedon analysoimisena, työn valmistamisena ja kirjoittamisena. Käsittelemisvaiheessa syntyy usein 
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uusia tiedontarpeita, jolloin tutkija palaa etsimisvaiheeseen. Lopettamisvaihe (ending) nimensä 

mukaan päättää tiedonhankinnan kuin myös tutkimustyön. Yleisesti ottaen tutkijat liikkuvat mallin eri 

vaiheissa edestakaisin etsimisen, pääsyn ja käsittelemisen välillä, kunnes tutkimustyö on tullut 

valmiiksi. (Meho & Tibbo 2003, 585). 

Erityisen mielenkiintoista Mehon ja Tibbon mallissa on tietovarantoihin pääsyn korostaminen. 

Tietoon pääsy on monissa tapauksissa tutkijoille välttämätöntä tutkimustyön jatkamiseksi. Meho ja 

Tibbo havaitsivat omassa työssään, että jos pääsy haluttuun tai potentiaalisen tietoon ei onnistunut, 

tutkijat pyrkivät pääsemään käsiksi tietoon vaihtoehtoisten lähteiden tai kanavien kautta (Meho & 

Tibbo 2003, 585).  

Pääsy tietoon herättää monia kysymyksiä ja se on viime vuosina ollut muutaman 

informaatioalan kirjoittajan lempilapsi (ks. varsinkin Rice, McCreadie & Chang 2001; McCreadie & 

Rice 1999a; McCreadie & Rice 1999b). Pääsyn yhteydessä voidaan pohtia sitä, onko siinä kyse 

pääsystä tietoon, teknologiaan, hyödykkeisiin tai palveluihin, organisaation ja yhteisön toimintaan tai 

osallistumisesta viestintään. Tämä on huomioimisen arvoista, sillä Meho ja Tibbon mallista saa 

epäsuorasti sen käsityksen, että pääsy tarkoittaa pääsyä vain tiettyihin lähteisiin, formaaleihin tai ei-

henkilökohtaisiin lähteisiin. Vaikka Meho ja Tibbo toteavat, että etsimisvaiheessa tutkijat saattavat 

keskustella kollegoidensa kanssa, he eivät pohdi tätä asiaa lainkaan pääsyvaiheen osalta. Ihmissuhteet 

ovat tutkijalle siis aina vakio, suora avoin kanava? Meholla ja Tibbolla näyttääkin olevan hyvin 

perinteinen ja teknologiapainotteinen näkemys pääsystä. Aivan kuin pääsy kokotekstijulkaisuihin 

ratkaisisi kaikki pääsyä koskevat ongelmat. Jos pääsyn taas ymmärtää laajemmin, esimerkiksi pääsynä 

mukaan tieteellisen yhteisön toimintaan ja sitä kautta suullisiin, henkilökohtaisiin lähteisiin, ei ole 

lainkaan niin itsestään selvää, että tutkija pääsee tiedonhankinnassaan siirtymään käsittelemään tietoa. 

Hänen sijaintinsa organisaatiossa ja asemansa tutkijayhteisössä voi estää pääsyn tällaisiin lähteisiin. 

Pääsyä koskeviin muuttujiin tulisi ehdottomasti kiinnittää lisää huomiota, sillä ihmisten kokemukset 

pääsystä tietoon tarjoaisi ilman muuta uusia ideoita tietojärjestelmien, tietopalveluiden ja viestinnän 

suunnitteluun, kehittämiseen ja evaluointiin. (Rice, McCreadie & Chang 2001, 6 - 7 ja 47 ).  

Mehon ja Tibbon malli on mielestäni mielenkiintoinen myös siksi, että siinä on mukana 

tiedonkäytön piirteitä (kirjoittaminen, analysoiminen jne.). Tämä on tärkeä seikka, sillä on järkevää 

tutkia tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä yhtenä kokonaisuutena, koska tiedonhankinnan lopullisen 

merkityksen määrittää hankitun tiedon käyttö (Savolainen 1999b, 105). Työni pääpaino tulee kuitenkin 

olemaan nimenomaan tiedonhankinnassa, mutta tarkastelen työssäni myös yleisellä tasolla 

tiedonkäytön piirteitä.  
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3.4 Yhteenveto 
 
Kaikkien edellä esitettyjen teoreettisten mallien, tutkimustulosten ja mielipiteiden perusteella on 

ilmeistä, että ammatillista tiedonhankintaa tutkittaessa on pyrittävä huomioimaan sekä yksilöstä 

itsestään, hänen työroolistaan ja tekemästään työstä riippuvat tekijät että ne erilaiset ja monitasoiset 

tiedonhankintaympäristöt, joiden piirissä hän toimii. Vaikka tiedonhankinta selvästikin noudattaa 

tiettyjä yleisempiä kaavoja, on tutkimusta tehtäessä muistettava, että hankinta on hyvinkin 

tilannekohtaista ja tehtäväriippuvaista ja että hankittava tieto ei ole yksilölle joka hankintakerralla 

samanlaista ja –arvoista. 

Tarkastellessa eri yksilöiden käyttämiä lähteitä ja kanavia on erityisesti kysyttävä, millä tavalle 

edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, minkälaisen merkityksen yksilöt antavat lähteille ja kanaville 

heidän työnsä kannalta ja millä tavalla he kokevat tai eivät koe niitä työnteollensa hyödyllisiksi. 

Lähestymällä tiedonhankintaa yksilöiden työnteon kautta saamme selvyyden siitä, kokevatko he 

tiedonhankinnan olevan joissakin asioissa tai hankinnan vaiheissa ongelmallista. Samoin tällainen 

lähestymistapa auttaa uskoakseni selvittämään, miten työntekijät kokevat heitä varten laadittujen 

järjestelmien kehittyneen ajan kuluessa. Voimme pyrkiä kysymään heiltä, miten heidän työtehtäviensä 

mahdolliset muutokset ovat vaikuttaneet heidän tiedonhankintakäyttäytymiseensä. Jotta onnistuisimme 

tässä työssä on meidän pystyttävä kytkemään edellä mainitut teoriat empiirisen aineiston keruun ja 

analyysin menetelmiin. Näin tutkimustyö pysyisi vankasti uskottavalla pohjalla. 
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4. Tutkimuksen kohdeorganisaatio  
 
 
Ennen syventymistä tutkimusasetelmaan ja tutkimuksen toteuttamiseen esitellään lyhyesti 

tutkimukselle oleellisia taustoittavia ja kontekstuaalisia asioita. Konteksti on hankalasti määriteltävä 

asia. Siihen kannattaa kuitenkin paneutua, sillä tiedontarpeet eivät synny tyhjiössä eikä 

tiedonhankintaa ilmene ilman tiedontarpeita (Case 2002, 226). Kontekstin huomioiminen on erityisen 

tärkeää siksi, että se on sekä tutkimuksen tekemisen että tutkimuksen merkitystulkinnan välttämätön 

lähde (Dervin  1997). Huomioitavia kontekstuaalisia seikkoja tälle tutkimukselle ovat kansainvälisen 

ja kotimaisen tutkimustoiminnan kehityssuunnat 1990-luvun lopulla, mutta ennen kaikkea Suomen 

Pankin tutkimustoiminnan nykytila sekä pankin kirjasto- ja tietopalvelutoiminnassa havaittavissa oleva 

muutos. 

 

4.1 Tieteellinen tutkimus vuosituhannen vaihteessa 
 
Suomen Akatemia laatii kolmen vuoden välein katsauksen maamme tieteen tilaan ja tasoon. Vuoden 

2000 katsauksessa Akatemia totesi maamme tutkimuksen toimintaympäristön olevan muutostilassa. 

Muutoksen takana on kaksi ”megatrendiä”: tutkimuksen muuttuminen teollis-taloudellisen ja 

yhteiskunnallisen kehityksen voimavaraksi sekä globalisaatio ja siihen liittyvän markkinatalouden 

muutokset. Näitä nykyisiä kehityskulkuja voidaan pitää positiivisina. Koska tieteelliselle toiminnalle 

on ominaista kansainvälinen yhteistyö, globalisaation voidaan nähdä tarjoavan parempia 

mahdollisuuksia uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. (Husso, Karjalainen & Parkkari 

2000, 9 – 10 ).  

Kansainvälistyminen on tapahtunut myös yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Tämä näkyy muun 

muassa maamme tutkijoiden ulkomaanvierailujen lisääntymisenä, kansainvälisiin tutkimushankkeisiin 

osallistumisena ja kansainvälisten julkaisujen määrään kasvuna. Taloustieteet, jotka luetaan 

yhteiskuntatieteelliseen tieteenharaan, ovat kokeneet saman kehityksen. Ne ovat kuitenkin hieman 

poikkeavassa asemassa moneen muuhun tieteenalaan verrattuna, kun lähdemme tarkastelemaan niitä 

instituutioita ja organisaatioita, joissa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta harjoitetaan. Taloustieteellistä 

tutkimusta tehdään nimittäin runsaasti myös korkeakoulujen ulkopuolella (Husso, Karjalainen & 

Parkkari 2000,  136 ja 145). Yksi tällainen perinteisistä akateemisesta instituutiosta poikkeava 

taloustieteellisen tutkimuksen harjoittaja on Suomen Pankki. 
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4.2 Suomen Pankki ja sen tutkimustoiminta 
 
Suomen Pankki on Suomen keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsen. Sillä 

on useita päätehtäviä. Suomen Pankin tehtävänä on osallistua Euroopan keskuspankin (EKP) 

päätöksentekoon, rahapolitiikan valmisteluun ja siitä tiedottamiseen, toteuttaa EKPJ:n päättämät 

rahapoliittiset toimenpiteet Suomessa ja vastata maamme rahahuollosta. Lisäksi Suomen Pankki 

huolehtii maamme valuuttavarannosta, maksu- ja rahoitusjärjestelmistä sekä laatii oman toimintansa 

kannalta tärkeät tilastot. Suomen Pankin asiantuntijat osallistuvat EKP:ssä mm. työryhmiin, joissa 

laaditaan euroalueelle talousennuste kahdesti vuodessa. Rahapoliittisen päätöksenteon tueksi pankin 

asiantuntijat analysoivat taloutta laajemminkin tehden euroalueen julkistalouksien seuranta- ja 

raportointijärjestelmiä. Vuoden 2003 alkupuolella Pankin pääkonttorissa sekä sen 5 haarakonttorissa 

työskenteli kaikkiaan noin 670 henkeä. (Suomen Pankin WWW-sivut 01.06.2003; Suomen Pankin 

vuosikertomus 2002, 8 ja 13). 

Suomen Pankin osallistuminen Euroopan keskuspankin päätöksentekoon ja sen valmisteluun 

sekä kotimaan talouspolitiikan tukemiseen on nähty vaativan siltä korkeatasoista taloudellista 

tutkimusta ja politiikka-analyysia (Suomen Pankin vuosikertomus 2002, 8). Tutkimustoiminnasta 

pankilla on pitkät perinteet. Suomen Pankki on toisen maailmansodan jälkeen ollut pitkään yksi 

tärkeimmistä ja tunnetuimmista taloudellisen tutkimustiedon tuottajista Suomessa. Pankin 

tutkimustoimintaa neljä vuotta sitten arvioinut ulkopuolinen lautakunta totesi Pankin ansainneen 

maineensa tutkimuksen hyvän tason ja onnistuneen tutkijakoulutuksen johdosta (Flemming, Miller & 

Widgrén 1999, 3). Suomen Pankki on määrätietoisesti pyrkinyt tutkimustoiminnassaan 

mahdollisimman korkealle, ja tulokset ovat olleet huomattavia myös viime vuosina. Hiljattain EU-

maiden keskuspankkien tutkimustoiminnasta tehdyssä vertailevassa tutkimuksessa Suomen Pankin 

tutkimustoiminta todettiin kaikkein parhaimmaksi. Pankki tuottaa enemmän tutkimusjulkaisuja 

suhteessa henkilöstön määrään kuin mikään toinen keskuspankki Euroopassa (Eijffinger, de Haan & 

Koedijk 2002). 

Keskuspankin kaltaisen organisaation harjoittamalle tutkimustoiminnalle voidaan esittää useita 

perusteluita ja tarkoituksia. Niiden tarkempi pohtiminen ennen tutkijoiden tiedonhankintaan 

syventymistä on mielestäni paikallaan, jotta ymmärtäisimme tutkimuskohteen mahdollisimman hyvin. 

Nähdäkseni on tärkeää huomioida ei vain se, miten tutkimus on organisaatiossa järjestetty, vaan myös 

mitä tarkoitusperiä se palvelee. Ammatillisen tiedon hankinta on päämäärähakuista toimintaa, ja sillä 

voi mielestäni nähdä useita päämääriä kun sitä tarkastelee organisaation eri tasoilla. Koko 

organisaation tasolla tiedonhankinnan tarkoitus on laajempi kuin sillä yksilöllä, joka suorittaa 

hankintaa työtänsä varten. Koko organisaation näkökulmasta tutkimustoiminta ja tiedonhankinta 
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liittyvät oleellisesti uuden organisationaalisen tiedon luomiseen (Choo 1998, 144 - 153). Ylipäätänsä, 

kun on kyse ammatillisen tiedonhankinnan tutkimuksesta, yksilöiden tiedonhankintaa tarkastellaan 

osana työtehtäviä, tässä tapauksessa tutkimusprosessia. Siksi tutkijoiden tiedonhankinnan tarkastelua 

tutkimustyöstä erillään ei voida pitää hedelmällisenä (Lönnqvist 2003, 17; Seldén 1999, 4). 

Vuonna 1999 ulkopuolinen lautakunta esitti Kansainväliseen valuuttarahastoon tukeutuen 

useita syitä, miksi keskuspankkien tulee harjoittaa tutkimustoimintaa. Tutkimuksen harjoittamiseen 

päätarkoitus on se, että tutkimuksen avulla keskuspankki keskittyy rahapolitiikan analysoimiseen, 

kehittämiseen ja sen perusteiden tarkastelemiseen (Flemming, Miller & Widgrén 1999, 6). 

 Mitä sitten tarkoitetaan rahapolitiikalla? Tarkka (1993) määrittelee rahapolitiikan laajasti. 

Hänen mukaansa rahapolitiikka on keskeinen talouspolitiikan osa-alue ja siihen voidaan lukea ”kaikki 

se julkisen vallan toiminta, jolla vaikutetaan rahajärjestelmän rakenteeseen ja toimintaan”. 

Keskuspankin rooli rahapolitiikassa voi vaihdella. Pankin tehtävinä voi olla esimerkiksi rahan määrän, 

korkojen tai valuuttakurssien sääntely ”joidenkin yleisten talouspoliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi”. Rahapolitiikka tarvitsee Tarkan mukaan rahateoriaa, ja kansantaloustieteessä 

rahateoriaa on lähellä makrotaloustiedettä ja rahoitusta. Makroteoria ja rahateoria ovat hänen 

mukaansa osittain päällekkäisiä. (Tarkka 1993, 13 - 14).  

Rahapolitiikka ei kuitenkaan ole ainoa syy tehdä tutkimusta. Vuoden 1999 lautakunta totesi, 

että rahapolitiikan lisäksi tutkimusta tulisi harjoittaa myös seuraavista syistä: 
 
1. Pankin omien ekonomistien taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

2. Uusien taitavien ekonomistien houkuttelemiseksi organisaatioon. 

3. Jotta saatavilla olisi tietoa, joka auttaa pankkia täyttämään sille asetut sellaiset velvoitteet ja 

tehtävät joita se ei voi ulkoistaa tai joiden ulkoistaminen tulisi kalliiksi. 

4. Antaakseen pankille mainetta sen kontakteissa ulkomaisiin ja kotimaisiin instituutioihin. 

5. Synnyttääkseen kulttuuriin, jossa uusista ideoista voi keskustella ja jossa niitä voi kokeilla. 

(Flemming, Miller & Widgrén 1999, 7) 
 
Edellisen perusteella voidaan todeta, että keskuspankin tutkimus liittyy paitsi organisaatiolle keskeisen 

tiedon tuottamiseen, myös uuden tiedon jakamiseen ja edelleen jalostamiseen. Tutkitun tiedon 

leviäminen ja jalostuminen voidaan nähdä tapahtuvan esimerkiksi silloin kun rahapolitiikkaa tutkineet 

henkilöt osallistuvat pankin oman politiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän on todettu myös 

edellä mainitussa keskuspankkien tutkimustoimintojen välillä tehdyssä vertailussa (Eijffinger, de Haan 

& Koedijk 2002). Näin ollen tutkimustyötä varten suoritettu tiedonhankinta voidaan todellakin 

ymmärtää palvelevan koko organisaatiota  eikä vain rajoittuvan tutkijan omaan työn yhdeksi osaksi.  
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Lisäksi, koska Suomen Pankin tavoitteena on olla vaikutusvaltainen jäsen Euroopan 

keskuspankkijärjestelmässä, pankin tutkimustoiminta on nähty oleelliseksi myös tämän tavoitteen 

kannalta (Flemming, Miller & Widgrén 1999, 3). Suomen Pankissa uskotaan, että tutkimustoiminnan 

arvo keskuspankkien työssä tulee lähivuosina merkittävästi kasvamaan (Tutkimusosaston 

tutkimusohjaaja 2003). Tutkimuksen painoarvon lisääntymisestä kertoo myös se, että pankki organisoi 

tutkimustoimintansa uudelleen 1990-luvun puolivälissä, jolloin tutkimuksen harjoittamisesta pyrittiin 

tekemään suunnitelmallisempaa ja keskitetympää. Tutkimustoimintaa on viime aikoina myös pyritty 

verkostoimaan ja tutkimusyhteistyötä EKPJ:ssä lisäämään. Suomen Pankki on käynnistänyt 

yhteistyöhankkeita mm. Euroopan Business Cycle Networkin sekä Euroopan keskuspankin ja 

Frankfurtin yliopiston rahoitustutkimuskeskuksen kanssa (Suomen Pankin vuosikertomus 2002, 41). 

Varsinkin pankin verkostoitumisen ja yhteistyöhankkeiden voi mielestäni nähdä heijastelevan 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen viimeaikaista  kansainvälistä muutosta.  

Pankin tutkimusosasto tekee yhteistyötä myös Helsingin yliopiston kansantaloustieteen 

laitoksen kanssa ja laitokselta saapuu pankkiin tekemään tutkimusta useampi henkilö vuodessa. Tämän 

lisäksi pankkiin otetaan vuosittain useita ulkomaisia tutkijoita määräaikaisiin projekteihin. Tutkimusta 

tekevän väen vaihtelu on siis varsin suurta. (Tutkimusosaston tutkimusohjaaja 2003). 

4.2.1 Tutkimustoiminnan organisointi  
 
Pankin pääasiallinen tutkimustyö on keskitetty Tutkimusosastoon ja erilliseen Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitokseen (BOFIT), mutta tutkimus- ja selvitystyötä tehdään myös muilla osastoilla. 

Ekonomisteja työskentelee esimerkiksi Kansantalous-, Rahoitusmarkkina- ja Tilasto-osastolla. Näillä 

osastoilla tehdään kuitenkin pienimuotoisempaa tutkimusta kuin Tutkimusosastolla tai 

Siirtymätalouksien  tutkimuslaitoksella. Pääasiassa nämä työt ovat lyhyitä selvityksiä. Niihin sisältyy 

harvoin empiiristä osuutta, mutta joskus ekonomisti saa niistä kimmokkeen isomman tutkimuksen 

tekemiseen ja joskus niitä myös pyritään muokkaamaan keskustelualoitteiksi (Tutkimusosaston 

tutkimusohjaaja 2003). Suomen Pankin tutkimustoiminnan kehys voidaan tiivistää seuraavasti: 
 
• 2 kuukauden projektit eri osastoilla 

• 6 ja 12 kuukauden projektit Tutkimusosastolla 

• Väitöskirjat Tutkimusosastolla 

• BOFIT:n tutkimukset sen omien ohjelmien mukaisesti 

(Flemming, Miller & Widgrén 1999; Tutkimusosaston tutkimusohjaaja 2003) 
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Ekonomistit voivat tehdä tutkimusta joko omalla osastollaan työtehtäviensä ohessa tai kahden 

kuukauden mittaisissa projekteissa. Tutkimusosastolla tutkimustyötä tehdään pitemmällä aikavälillä. 

Tutkimukset tehdään toisinaan väitöskirjoihin liittyvinä projekteina, osastoilta tulleen henkilöstön 

toimesta tai organisaation ulkopuolelta kutsuttujen tutkijoiden työnä. BOFIT on näiden järjestelyiden 

suhteen itsenäinen. 

4.2.2 Tutkimusohjelmat  
 
Pankin tekemän tutkimuksen painopiste on aiheissa, jotka  kytkeytyvät keskuspankin tehtäviin sekä 

kotimaassa että Euroopan keskuspankkijärjestelmässä. Pankin tutkimustoiminta on yleisellä tasolla 

jaettu rahataloutta ja siirtymätalouksia koskevaan tutkimukseen. 

Rahataloudellisessa tutkimuksessa on kaksi varsinaista tutkimusohjelmaa: Rahapolitiikan 

mallintaminen ja Rahoituspalvelusektorin tulevaisuus. Edellisessä ohjelmassa kehitetään välineitä 

rahapolitiikan analysoimiseksi ja ennustamiseksi sekä tutkitaan rahapolitiikan strategiaa. Ohjelman 

tuloksena syntyviä välineitä ovat esimerkiksi Suomen kansantalouden sekä euroalueen ennuste- ja 

simulointimallit. Jälkimmäisen ohjelman projekteissa pankin tutkimus on keskittynyt rahoitusalan 

rakennemuutokseen ja sen vaikutukseen keskuspankin ja muiden viranomaisten tehtävissä. Ohjelmassa 

tutkitaan myös, miten informaatioteknologia vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin ja maksujärjestelmiin. 

(Suomen Pankin vuosikertomus 2002, 41). 

Siirtymätalouksiin keskittyvän tutkimuslaitoksen keskeisiä tutkimusalueita ovat Venäjä, Baltia 

ja Kiina. Laitoksella tehdään tutkimuksen lisäksi myös seurantatyötä. Tutkimuksen pääkiinnostuksen 

kohteina ovat näiden alueiden makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kysymykset (Suomen Pankin 

vuosikertomus 2002, 42). Baltian maiden seuranta lopetetaan pian tämän alueen valtioiden tulevasta 

EU-jäsenyydestä johtuen.  

4.2.3 Tutkimusjulkaisut 
 
Kuinka laajasta toiminnasta Suomen Pankin tutkimuksessa on kyse? Tutkimustoiminnan laajuuden 

hahmottamiseksi voimme tarkastella tutkimustoimintaa määrällisesti, esimerkiksi kymmenen 

viimeisen vuoden ajalta (taulukko 3). Pankki on tänä aikana julkaissut tutkimus- ja selvitystoimintansa 

tuloksia runsaasti. Tosin tutkimustyö ei tuota pelkästään keskuspankeille tyypillisiä keskustelualoitteita 

ja työpapereita, vaan myös paljon muunlaista kirjallisuutta. 
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Taulukko 3. Suomen Pankin tutkimusten ja selvitysten lukumäärä vuosilta 1993-2002. 
Lähde: Suomen Pankin tutkimukset ja selvitykset vuonna 2002, 4. 
 

 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

A-sarja 
(yleistajuisia selvityksiä)  3 4 2 5 - 2 - - - 1 

E-sarja 
(laajoja tieteellisiä tutkimuksia)  4 3 3 3 2 6 3 3 2 1 

Keskustelualoitteita  
(lyhyitä tutkimuksia)  16 25 37 31 20 31 23 24 26 29 

BOFIT-keskustelualoitteita  - - - - - - 8 14 19 15 

Työpapereita ja vastaavia  57 32 33 33 30 38 39 17 12 9 

Idäntalouksien katsaukset 
/ BOFIT online *  10 11 9 6 7 6 13 14 17 13 

Bulletin –artikkelit   24 21 19 36 22 27 20 19 16 18 

Euro & talous –artikkelit **  12 15 17 28 22 22 23 21 18 13 
Kasvututkimukset ja 
erillisjulkaisut ***  1 - - - - - - - - - 

Yhteensä  127 79 120 142 103 132 129 112 110 99 

Huom. 
* Sarjan nimeke BOFIT online vuodesta 1999 lähtien. 
** Julkaistu ennen vuotta 1999 nimellä Markka & Talous. 
*** Ulkopuolisten henkilöiden kirjoittamia, mutta Suomen Pankin julkaisemia. 
 

Taulukosta 3 voidaan havaita, että tutkimusten ja selvitysten kokonaismäärä vaihtelee vuosittain varsin 

paljon. Määrä on ollut laskussa vuodesta 1998 lähtien. Ensisijaisesti pankissa tehdyt tutkimukset 

julkaistaan Suomen Pankin tai BOFIT:n keskustelualoitesarjassa. Toisin kuin julkaisujen ja selvitysten 

kokonaismäärä,  keskustelualoitteiden lukumäärä on pysynyt jokseenkin samana tarkastelukauden 

aikana. Tämän lisäksi taulukosta on huomioitava Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen julkaisujen 

määrä tuntuva kasvu vuodesta 1999 lähtien. 
 
Taulukko 4. Suomen Pankin ulkopuolella ilmestyneet julkaisut vuosilta 1993-2002. 
Lähde: Suomen Pankin tutkimukset ja selvitykset vuonna 2002, 4. 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kirjat ja muut monografiat 3 3 2 1 7 7 1 6 13 11 

Artikkelit kotimaisissa 
julkaisuissa 52 47 31 39 40 28 35 34 30 21 

Artikkelit ulkomaisissa 
julkaisuissa 20 27 9 8 16 5 32 37 34 37 

Näistä referoiduissa 
aikakauskirjoissa † 2 9 1 2 1 5 13 16 11 19 

Yhteensä 77 86 43 50 64 45 81 93 88 88 

Huom. 
† Ilmestyneet joko Suomessa tai ulkomailla. 
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Pankin ulkopuolella ilmestyneiden julkaisujen (taulukko 4) yhteismäärä on kolmen viime vuoden 

aikana ollut 90 kappaleen tietämissä. Suomen Pankissa laadittujen kirjojen ja muiden monografioiden 

määrässä on ollut viime vuosina merkittävää kasvua, kun määrää vertaa 1990-luvun alkupuolen 

tilanteeseen. Kotimaisissa julkaisuissa olleiden artikkeleiden määrä on laskenut, kun taas ulkomaisissa 

julkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden määrä on lisääntynyt äkillisesti vuoden 1998 jälkeen. 

Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää referoiduissa aikakauskirjoissa ilmestyneisiin artikkeleihin. 

Niiden määrää on noussut huimasti vuoden 1998 jälkeen. Referoiduissa aikakauslehdissä 

ilmestyneiden artikkeleiden määrä on kasvanut lähes sata prosenttia. Tämä johtuu erityisesti pankin 

ulkopuolelta tulleiden tutkijoiden määrän lisääntymisestä. Varsinkin nämä tutkijat muokkaavat 

mielellään omia pankissa tekemiään töitään tieteellisiksi artikkeleiksi (Tutkimusosaston 

tutkimusohjaaja 2003). 

4.3 Suomen Pankin kirjasto- ja tietopalveluista 
 
Suomen Pankissa toimii kaksi erikoiskirjastoa, Suomen Pankin kirjasto ja Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksen tietopalvelu. Molemmat palvelevat organisaatiossa tehtävää tutkimus- ja 

selvitystyötä, mutta kirjaston ja tietopalvelun välillä on sovittu työnajosta. Suomen Pankin kirjaston 

tarkoitus on palvella kaikkia keskuspankin työntekijöitä, vaikka sen ehkä aktiivisimman 

käyttäjäryhmän muodostavat tutkijat. Kuvaavaa on, että Suomen Pankin kirjasto kuuluu hallinnollisesti 

Tutkimusosastoon. Se on osaston yksi toimisto. Yhtenäisten toimitilojen puuttuessa kirjasto kuitenkin 

sijaitsee muusta osastosta fyysisesti erillään. 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tietopalvelu, joka on Suomen Pankin kirjastoa pienempi, 

sijaitsee oman laitoksensa kanssa samoissa tiloissa. Tietopalvelussa työskentelee kolme 

informaatikkoa, joilla on tietopalvelu- ja kirjastotöiden lisäksi myös muita tehtäviä. He muun muassa 

osallistuvat laitoksensa julkaisujen tuottamiseen ja niiden markkinointiin, hankkivat ja ylläpitävät 

tilastoja sekä aikasarja-aineistoja, vastaavat osaston oman intranetin ylläpidosta ja toisinaan myös 

muusta tietohallinnosta. Tietopalvelutoiminnalla on noin parikymmentä vuotta takanaan. Sen 

alkujuuret ulottuvat entiselle Idänkaupan osastolle. 

Suomen Pankin kirjasto on kansantaloustieteellinen, erityisesti rahataloudelliseen aineistoon 

erikoistunut kirjasto. Kirjastotoimintaa Suomen Pankissa, sen Helsingin pääkonttorissa, on ollut kauan. 

Toiminta alkoi epävirallisesti jo 1800-luvulla. Ensimmäisen kerran kirjasto mainitaan pankin 

johtokunnan pöytäkirjoissa vuonna 1943. Tällä hetkellä kirjastossa työskentelee kuusi henkeä: 

kirjastopäällikkö, kolme informaatikkoa ja kaksi kirjastosihteeriä. Kirjaston kokoelman laajuus on 
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120600 nidettä ja 85300 nimekettä. Kirjasto ei omasta mielestäni ole erikoiskirjastomittakaavassa niitä 

pienimpiä, mutta ei ihan suurimpiakaan. Aikaisempia tutkimuksia sen merkityksestä organisaation 

työntekijöiden tiedonhankinnalle ei ole.  

Suomen Pankilla on oma sisäinen tietoverkko. Tietoverkko pystytettiin vaiheittain ja koko 

organisaation tasolle intranetti Kirstu ulotettiin vuonna 1996. Suomen Pankin kirjasto on pyrkinyt 

tarjoamaan resursseja ja palveluja intranetin kautta asiakkaidensa käyttöön heti siitä lähtien kun 

ensimmäiset tietoverkot asennettiin taloon. Työn tuloksen on Bibliotheca, mittavan kokoinen moniin 

osiin haarautuva elektroninen tiedonhankintakanava, josta käsin käyttäjällä on pääsy kirjaston 

viitetietokantojen hakulomakkeisiin, Internet-linkkikokoelmiin, ulkopuolisiin tietokantoihin, erilaisiin 

elektronisiin julkaisuihin ym. Lisäksi Bibliothecan kautta käyttäjä saa myös kokotekstimuodossa 

olevia työpapereita, erilaisia artikkeleita, tietoa kielikursseista, kirjaston uusimmista hankinnoista ja 

kirjaston käyttösäännöistä. Bibliothecan funktio on siis moninainen, ja sen sisältämä aineisto on hyvin 

heterogeeninen sekä sisällöltään että formaatiltaan.  

Suomen Pankin kirjaston käyttö on viime vuosina kokenut muutoksia. Viideltä viime vuodelta 

kerätyt tilastotiedot kertovat tietoverkkojen tulosta osaksi kirjaston toimintaa: 

  
Taulukko 5. Suomen Pankin kirjaston tietopalvelutilastoja vuosilta 1998-2002. 
Lähteet: Suomen Pankin kirjastoa koskevaa tilastotietoa vuosilta 1992-2002; Suomen Pankin kirjastoa 
koskevaa tilastotietoa vuosilta 1992-2002 , erillinen liite) 

 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Laajat tiedonhaut 1 188 1 137 1 000 709 744 

Kopiopyynnöt 2 461 2 513 2 701 1 794 1 316 

Haut Bibliothecaan * 179 916 311 923 283 468 317 350 

Full-text linkkien käyttö * * 1 523 3 130 3 940 

Elektroniset lehdet - - 74 309 329 

E-lehtikierto - - 29 63 65 

Paperinen lehtikierto 374 386 367 318 269 

Huom. 
* Ei laskettu. 
-  Palvelua ei vielä ollut olemassa. 

 
Mielenkiintoista tilastoissa on se, että elektronisten lehtien kokoelman karttuminen ja full-text –

palvelujen käytön lisääntyminen osuu yksiin tiedonhauissa ja kopiopyynnöissä tapahtuneen laskun 

kanssa. Tilastot voi mielestäni tulkita siten, että pankkilaisten tiedonhankinnassa ja tietoresurssien 

käytössä on tapahtunut suunnanmuutos. Osa pankkilaisten tiedonhankinnasta ja tietoresursseihin 
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pääsystä tapahtuu entistä useammin tietoverkkojen avulla. Tilastojen ongelmana on kuitenkin se, että 

niistä ei voi erottaa eri käyttäjäryhmiä. Tilastot eivät anna tietoa pankin tutkijoiden tiedollisesta 

käyttäytymisestä; heidän verkkotiedonhankinnastaan, esimerkiksi elektronisten lehtien käytöstä. 

Varsinkin artikkeleita verkosta ladataan hyvin paljon, mikä johtuu ainakin osittain kirjaston 

epäedullisesta sijainnista osaston työtiloihin nähden. Tutkijat itse kokevatkin olevansa netin 

”suurkuluttajia” (Tutkimusosaston tutkimusohjaaja 2003). 

Suomen Pankin kirjaston toimintaa mitattiin vuonna 2000 asiakastyytyväisyyskyselyllä. Monet 

kysytyistä palveluista ja toiminnoista saivat varsin korkean arvosanan. Parhaimpana pidettiin 

henkilökunnan ystävällisyyttä ja asiantuntevuutta. Edellä esitettyihin tilastolukuihin suhteutettuina 

mielenkiintoista asiakaskyselyn tuloksissa on erityisesti elektronisen kokoelman saama keskiarvo: 

tyydyttävä (Miettinen & Varhe 2000, 4). Elektronisen kokoelman käyttö on siis kasvussa, mutta 

verrattuna muihin kirjaston palveluihin elektroninen kokoelma ei ole saanut osakseen yhtä suurta 

kiitosta. Toisaalta tämän vanhan tyytyväisyyskyselyn tuloksissa on otettava huomioon se, että 

elektroninen kokoelma oli kyselyn laatimishetkellä  vielä uusi eikä talon väki tuntenut sitä hyvin.  

Vaikka asiakastyytyväisyyskyselystä on jo kolme vuotta, tilastot ja kyselyn tulokset luovat  

varsin hedelmällisen lähtökohdan tälle tutkimukselle. Kuten tilastojen kohdalla, 

asiakastyytyväisyyskyselystä ei selviä mitkä vastauksista ovat pankin tutkijoilta. Tästä syystä 

tutkijoiden elektronisessa ympäristössä tapahtuvaa tiedonhankintaa on tarpeen selvittää lähemmin. 

Tutkimuksen kiinnostavuutta lisää ilman muuta myös se, että informaatiotutkimuksen kirjallisuudessa 

on todettu tietoverkkojen muuttaneen merkittävästi tutkijoiden tiedonhankintaa ja viestintää.  
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5. Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen 
 

5.1 Tutkimusasetelma 
 
Tutkimuksen tavoitteeksi on määritelty selvittää, miten taloustieteelliseen koulutuksen saaneet 

työntekijät, jotka työskentelevät joko tutkijana, tutkimusohjaajana tai ekonomistina, hankkivat tietoa 

työtehtäviään varten. Edellä esitetyn aikaisemman kirjallisuuden perusteella Suomen Pankin 

tutkijoiden tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan tutkimiseksi on laadittavissa mielenkiintoinen asetelma. 

Ammatillisen tiedon hankinnan tutkimuksen kontekstissa Suomen Pankin tutkimustoiminnan voi 

mielestäni nähdä jopa pienenä poikkeuksena.  

Ensinnäkin, kyse on toiminnasta, joka monen työntekijän kohdalla ilman muuta täyttää 

tieteellisen tutkimuksen piirteet, vaikka tätä tutkimustyötä ei harjoitetakaan korkeakoulussa. 

Aikaisemmin informaatiotutkimuksessa yhteiskuntatieteellisiä tutkijoita koskevissa töissä huomion 

keskipisteenä ovat olleet lähes poikkeuksetta akateemisessa organisaatiossa työskentelevät tutkijat.  

Toiseksi, vaikka taloustieteessä on kyse teoreettisesta vahvasta tieteenalasta, sillä ei pyritä vain 

teorian rakentamiseen, vaan tutkimus on hyvin selvästi kytketty käytännön tarpeisiin ja organisaation 

strategisiin tavoitteisiin. Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyö onkin tietyllä tasolla verrattavissa 

yritysten harjoittamaan tutkimus- ja tuotekehittelytyöhön. 

Kolmanneksi, pankin tutkijoiden, tutkimusohjaajien ja ekonomistien työtehtävät eivät rajoitu 

vain tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Heillä voi kenties nähdä useita työrooleja ja tehtäviä, 

varsinkin niillä työntekijöillä jotka tekevät selvitystyötä ns. ekonomistiosastoilla. Siksi on oletettavaa, 

että he hankkivat tietoa tutkimustaan varten myös muissa rooleissa ja työtehtävissä. Tämä sopisi hyvin 

yhteen Leckien ja Pettigrew’n (1997) ammatillisen tiedon hankinnan yleisen mallin kanssa. 

Neljänneksi, tieteellisessä tutkimustoiminnassa tapahtunut muutos, sekä kansainvälisesti että 

teknologisesti, herättää pohtimaan tämän vaikutuksia organisaation työntekijöiden tiedonhankintaan. 

Suomen Pankin oma toiminta viime vuosina viittaa vahvasti siihen, että tämä muutos on koskettanut 

myös sitä. Tästä syystä näen tarpeelliseksi huomioida viime vuosina tehdyt merkittävät havainnot 

tutkijoiden tiedonhankinnan uusista piirteistä. 

5.2 Tutkimusongelmat 
 
Perinteisesti etenevässä tutkimuksessa tulee esittää ennen työhön ryhtymistä tutkimuksen pääongelma. 

Sen tarkempi analysointi luo pääongelmaa täsmentäviä alaongelmia. Tutkimuksen pääkysymys on 

yleisluontoinen ja sen avulla kuvataan tutkittavaa kokonaisuutta. Siihen etsitään ratkaisua alaongelmiin 

vastaamalla. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 114). 
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 Edellä esittelemäni kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimuksen perusteella olen nähnyt 

tarkoituksenmukaiseksi määritellä pääongelmakseni miten Suomen Pankin tutkijat hankkivat tietoa 

tutkimus- ja selvitystyötänsä varten? Sanalla ”tutkijalla” tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkijoita, 

tutkimusohjaajia että ekonomisteja. Pääongelman vastaamiseksi on paneuduttava paitsi siihen, miten 

tutkijoiden tiedonhankinta ilmenee, myös siihen miksi se ilmenee tietyllä tavalla. Pääongelman 

analysoimiseksi ja täsmentämiseksi on  kuusi alaongelmaa: 

 

1. Mitä tiedontarpeita tutkijoilla on? 

2. Minkälaiset ongelmat tai tilanteet ovat tiedontarpeiden taustalla? 

3. Millä tavalla työympäristö, työroolit ja työtehtävät vaikuttavat tiedontarpeiden muotoutumiseen? 

4. Millä keinoin ja millä tavalla tutkijat pyrkivät hankkimaan haluamansa tiedon? Toisin sanoen 

miksi he hyödyntävät tiettyjä lähteitä ja kanavia sekä minkälaisia vaiheita ja piirteitä heidän 

hankintaansa sisältyy? 

5. Minkälaiset tekijät tai esteet vaikuttavat tiedonhankinnan kulkuun? 

6. Millä tavalla tutkijat käyttävät hankkimaansa tietoa? 

 

5.3 Teoreettisen taustan jäsentäminen empiriaa varten  
 
Suomen Pankin tutkijoiden tiedontarpeita ja tiedonhankintaa tarkastellaan Wilsonin (1981),  Leckien ja 

Pettigrew’n (1997) sekä Mehon ja Tibbon mallien (2003) pohjalta. Myös Ellisin (1993) viitekehyksellä 

on tärkeä rooli työssäni. 

Wilsonin malli on mukana siksi, että se ottaa huomioon laajemmat kontekstuaaliset seikat. Se 

huomioi tiedonhankintaan vaikuttavat ympäristöseikat, sitä vaikeuttavat esteet sekä yksilön roolin. 

Wilsonin mallia pidetään kuitenkin yleispiirteisenä (Savolainen 1999b, 90). Siksi näen tarpeelliseksi 

syventää tarkastelua Leckien ja Pettigrew’n mallilla. Leckien ja Pettigrew’n mallin hyödyllisyyden 

näen siinä, että se soveltuu erityisesti ammatilliseen tiedon hankintaan. Lisäksi siinä otetaan 

tarkasteluun tiedontarpeiden luonteen, tiedonlähteiden ja tiedonlähteitä koskevan tietoisuuden vaikutus  

tiedonhankintaan ja sen tuloksiin.  

Kummassakin edellä mainitussa mallissa epäselväksi jäävää tiedonhankintaa, sen piirteitä ja 

vaiheita tarkastelen Ellisin viitekehykseen kautta. Yritän erottaa, kuinka hyvin pankin tutkijoiden 

tiedonhankinnassa on havaittavissa edellä esiteltyjä tiedonhankinnan piirteitä. Samalla näen, kuinka 

hyvin heidän tiedonhankintakäyttäytymisensä sopii yhteen Mehon ja Tibbon mallin kanssa.  
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Mallien hyödyntämisessä en pyri uuden tiedonhankinnan mallin luomiseen. Kyse on työni 

teoreettisen taustan jäsentämisestä empiriaa varten. Vaikka kaikki edellä mainitut mallit käsittelevät 

tiedonhankintaa, ne valottavat mielestäni tiedonhankinnan eri tasoja, puolia tai niihin vaikuttavia 

tekijöitä. Karkeasti kuvattuna työni yhdistelty teoreettinen tausta näyttää seuraavalta:  

 

 
 
Kuvio 10. Teoreettisen taustan jäsentäminen empiriaa varten. 

 
 

Wilsonin malli määrittelee empiirisen aineiston keräämisen ensimmäisen tason, jonka avulla 

tarkastellaan Suomen Pankin tutkijoiden tiedontarpeisiin ja tiedonhankintaan vaikuttavia 

kontekstuaalisia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi haastateltavien henkilöiden ikä, ammatti ja koulutus, 

heidän osastonsa toiminta ja ilmapiiri, heidän suhtautumisensa tiedonhankintaan ja näkemyksensä sen 

merkityksestä heidän työnteolleen kuin myös heidän tiedonhankintaympäristössään olevista eri 

tyyppisistä esteistä.  

Leckien ja  Pettigrew’n malli syventää aineiston keruuta yksilön ammatillisten roolien ja 

työtehtävien tasolle. Tällöin tarkastellaan sitä, miten rooli ja tehtävät yhdessä tutkimusongelmien 

kanssa määrittävät tutkijoiden tiedontarpeiden luonnetta, mistä tiedonlähteistä he ovat tietoisia, ja mitä 
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niistä he käyttävät sekä mitä seurauksia tällä on heidän työnsä lopputulokselle. Tällä tasolla on 

mielenkiintoista nähdä missä määrin tutkimustyön ja selvitystyön väliset erot vaikuttavat eri tyyppisten 

tiedontarpeiden syntymiseen ja lähdevaihtoehtojen hyödyntämiseen.  

Ellisin viitekehyksen ja sen pohjalta laaditun Mehon ja Tibbon mallin kautta tarkastellaan 

varsinaista tiedonhankintaa yksityiskohtaisemmin ja kerätään aineistoa mikrotasolta, tutkijoiden työn 

eri vaiheista ja piirteistä. Tämä teoreettinen puoli auttaa ymmärtämään tutkijoiden tiedonhankinnan 

kulkua tarkemmin. Se paljastaa kenties jotakin tutkijoiden lähteilleen antamasta merkityksestä ja 

arvosta. Tällöin voidaan sanoa jotakin tiedonkäytöstä: auttoiko tietystä lähteestä tullut tieto jollakin 

tavalla tutkijaa ongelmanratkaisussa ja millä tavalla se vei hänen tutkimustaan tai selvitystään 

eteenpäin? Tällaista tutkimusaineistoa analysoidaan Taylorin (1991) käyttöluokkien avulla. Tämä ei 

ole helppoa, sillä tiedon käyttöä tutkittaessa tulee huomioida, että yksilöt eivät pysty ilmaisemaan 

kaikkea kognitiivista toimintaansa, vaan osa siitä jää sanattomaksi tiedoksi praktiselle tasolle, ja lisäksi 

jälkikäteen rekonstruoidut ongelmat eivät ole enää samoja kuin todellisessa tilanteessa (Savolainen 

1994, 115 – 116). Tämä vuoksi tutkimuksen pääpaino on tiedonhankinnassa, ei tiedonkäytössä. 

5.4 Aineiston keruumenetelmät 
 
Tämä tutkimus on kvalitatiivinen työ. Tiedonhankinnan teoreettisissa jäsennyksissä on 1980-luvulta 

lähtien painotettu kvalitatiivisten eli laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä (ks. Wilson 1981; 

Dervin & Nilan 1986). Samoin useissa viime vuosikymmeninä syntyneissä malleissa 

tiedonhankintakäyttäytyminen on haluttu nähdä kokonaisuutena (ks. Case 2002, 115 – 129). 

Tarkasteltaessa tiedonhankintaa laajemmasta perspektiivistä voidaan nähdään miten sen eri vaiheet 

vaikuttavat toisiinsa ja miksi sen kulku ja tulokset vaihtelevat. Se antaa mahdollisuuden lähestyä 

yksilöiden työroolia ja tiedonhankinnan kulkua kattavammin ja yksityiskohtaisemmin.  

Kvalitatiivinen tutkimusote on tässä näkökulmassa hyödyllinen siksi, että sen lähtökohta on 

juuri todellisen elämän kuvaaminen kokonaisuutena. Tutkimusaineisto on ymmärretään ja tarkastellaan 

kokonaisuutena, jotta se paljastaisi sisäisen rakenteensa. (Alasuutari 1994, 28; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2001, 152). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kielen piirteistä, 

säännönmukaisuuksien etsimisestä, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämisestä ja/tai 

reflektiosta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 156 - 157). Tämän tutkimuksen aineiston keruutyössä 

huomio kiinnittyi tiedonhankinnan säännönmukaisuuksiin ja toiminnan merkityksen ymmärtämiseen. 

Säännönmukaisuuksia paljastamalla olen pyrkinyt tiedonhankinnan vaiheiden ja piirteiden sekä niiden 

suhteiden kartoitukseen. Toiminnan ymmärtämiseen olen pyrkinyt selvittämään niitä merkityksiä, joita 

haastatellut henkilöt liittävät kanaviinsa ja tiedonlähteisiinsä. 
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Säännönmukaisuuksilla viitataan toisinaan jonkin prosessin tai teon toistuvuuden tarkasteluun, 

havainnoidaan tapahtuman frekvenssi. Tällaista tehdään usein kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Omassa 

työssäni tarkoitan kuitenkin säännönmukaisuuksien etsimisellä sitä, että tutkimuksessani on kerätty 

havaintoja tiedonlähteiden ja kanavien hyödyntämisestä tietyssä järjestyksessä eikä niiden  

määrällisestä jakautumisesta. Pyrkimyksenäni on ollut selvittää, miksi tietyn tyyppiset lähteet ovat 

tietyssä tutkimusvaiheessa tutkijoiden suosiossa tai tuntuvat heistä tärkeiltä. On selvää, että jo lähteen 

käytön säännöllisyys kertoo jotakin siitä, että se koetaan tärkeäksi. Tutut ja turvalliset rutiinit ovat 

usein mielekkäitä. Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut löytää tällaiselle säännöllisyydelle perustelu, 

tarkempi merkitys. 

Mikä sitten voisi olla tiedonhankinnan yksityiskohtaisempi merkitys? Lähtökohtana 

merkityksen selvittämiselle on se, että tiedonhankinnalle on ominaista sen välineellisyys (Savolainen 

2000, 106). Pertti Alasuutari puhuu merkitysten tutkimisen yhteydessä siitä, että ”todellisuuden 

objektit esiintyvät meille niiden käyttötarkoituksen mukaan”, minkä vuoksi ”esimerkiksi vasara 

hahmotetaan nimenomaan naulojen lyömiseen tarkoitettuna työkaluna” (Alasuutari 1994, 51). 

Vastaavasti voisi olettaa, että tutkija merkitsee tiedonlähteensä ja kanavana niiden käyttötarkoitusten 

mukaan. Kirjasto mielletään kirjavarastona, kirjastonhoitajat kirjojen hyllyttäjinä, Internet 

keskustelualoitteiden julkaisufoorumina jne. Tutkijat mieltävät kanavat ja lähteet eri 

käyttötarkoituksiin sopiviksi ja lähestyttäviksi välineiksi. Tällaiset merkitsemisen tavat kertovat jotakin 

organisaation informaatiokulttuurista ja taloustieteilijöiden asennoitumisesta omaan työhönsä, jonka 

erottamaton osa tiedonhankinta on. 

Haastattelumenetelmiä oli valittavana useita. Itse päädyin teemahaastatteluun, jota toisinaan 

kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Kvalitatiivista menetelmistä juuri 

teemahaastattelut ovat osoittautuneet hyväksi menetelmäksi tutkia tiettyjen ryhmien tiedonhankintaa 

(Meho & Tibbo 2003; Nicholas 1996). Teemahaastattelun käyttöä puoltaa myös se, että David Ellis, 

jonka viitekehys on oleellinen osa työtäni, suosittelee tätä aineiston keruumenetelmää (Ellis 1993). 

Hyvin suunniteltu puolistrukturoitu haastattelu kattaa Ellisin mukaan kaikki oleelliset kysymykset ja 

aiheet ja tuo siten haastattelulle tarvittavaa rakennetta, mutta samalla se jättää haastattelijalle tilaa 

hienosäätää ja tutkailla aihetta haastattelun aikana, jos sellaiseen ilmenee tarvetta. 

Tiedonhankintatutkimuksessa käytetään toisinaan aineiston keruumenetelmänä havainnointia, 

mutta tämä menetelmä ei aina toimi tutkijoiden kohdalla. Ellis ei pidä havainnointia hyvänä 

menetelmänä tutkijoiden tiedonhankinnan selvittämiseksi. Tutkijoiden tiedonhankintaa tarkastellessa 

on muistettava, että tutkijoiden työaika ei välttämättä sisällä vain tutkimista. Heillä on usein muita 

vastuutehtäviä, jotka liittyvät organisaation muuhun toimintaan kuten esim. hallintoon. Tästä johtuen 
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tutkimustyötä varten tehty tiedonhankinta integroituu usein muuhun toimintaan. Tästä taas seuraa se, 

että havainnointi joka kohdistuisi yksilön tekemään tutkimukseen, ei pystyisi kattamaan 

tiedonhankinnan kaikkia eri vaiheita ja tiloja. Siksi havainnointi ei käytännön kannalta ole aina hyvä 

menetelmä tutkijoiden tiedonhankinnan selvittämiseksi, vaikka sitä toisinaan suositellaankin. (Ellis 

1993, 474 - 475). 

5.5 Aineiston keruun toteutus 
 
Käsillä olevan tutkimuksen aineisto kerättiin 18.8 - 17.9.2003 haastattelemalla Suomen Pankissa 

työskenteleviä tutkijoita, ekonomisteja ja tutkimusohjaajia. Haastatteluihin osallistui yhteensä 16 

henkilöä, joista kymmenen oli miehiä ja kuusi naisia. Haastateltujen ikä vaihteli 28 – 56 vuoteen. 

Eniten informantteja sijoittui 30 – 39 vuotiaiden ryhmään (6 kpl). Vähiten haastateltuja henkilöitä oli 

yli 49 -vuotiaiden ryhmässä (2 kpl). Informantit työskentelivät haastatteluhetkellä joko Tutkimus-

osastolla, Kansantalousosastolla, Rahoitusmarkkinaosastolla tai Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksella. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki informanteista olivat Pankin 

vakituisia työntekijöitä. Kuusitoista informanttia on mielestäni hyvä määrä tarpeeksi edustavan 

haastattelumateriaalin keräämiseksi. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa haastateltavien määrä on nykyään 

noin viisitoista (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58). 

 Aineiston keruu toteutettiin siten, että haastateltavat muodostaisivat osastoidensa  perusteella 

kaksi jossakin määrin toisistaan poikkeavaa ryhmää. Ensimmäinen ryhmä muodostui osastoista joiden 

toiminnan pääpaino oli selkeästi tutkimuksessa. Jälkimmäinen ryhmä muodostui taas ns. ekonomisti- 

tai politiikkaosastoista joiden tutkimustyö ajateltiin ilmenevän muun työn rinnalla, pääasiassa 

selvitysten laatimisena. Haastattelut jakautuivat seuraavasti: 

 

- Tutkimusosasto,  5 haastattelua 

- Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, 4 haastattelua 

 

- Kansantalousosasto, 3 haastattelua 

- Rahoitusmarkkinaosasto, 4 haastattelua 

 

Aineiston keruuta ei rajoitettu yksittäisen informantin kohdalla vain siihen osastoon, jossa hän 

haastatteluhetkellä työskenteli. Jokaiselta haastatellulta henkilöltä haettiin vastuksia myös sellaisiin 

kysymyksiin, joiden avulla tarkasteltiin muita osastoja ja koko organisaatiota.  
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Haastattelujen suunnitteluvaiheessa lähetettiin edellä mainituille neljälle osastolle ensin pyyntö 

haastattelulupien saamiseksi. Kaikki osastot vastasivat pyyntöön myöntävästi. Tutkimusosaston ja 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen informantit poimittiin Suomen Pankin intranetin 

puhelinluettelosta. 

 Kansantalousosaston ja Rahoitusmarkkinaosaston johtoportaat taas suosittelivat 

haastateltavaksi tiettyjä työntekijöitä, jotka olivat tehneet tutkimus– ja selvitystyyppisiä työtehtäviä. 

Tämä oli siinä mielessä hyvä asia, että se varmisti, että näiltä osastoilta tulevilla informanteilla oli 

todellakin tutkimus- tai selvitystyyppisiä töitä takanaan tai parhaillaan käynnissä. Kerätystä aineistosta 

tulikin kaikkien osastojen kohdalla runsas.  

Kaikkiin informantteihin otettiin yhteyttä puhelimitse. Puhelinkeskustelussa puhuttiin tulevan 

haastattelun aiheesta ja aikataulusta tarjoamatta tulevalle informantille sen kummemmin keppiä tai 

porkkanaa. Näin ollen informanttien osallistumiseen vaikutti siis hyvin pitkälle heidän oma 

kiinnostuksensa ja halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Suurin ongelma kaikkien haastateltavien 

osalta oli aikapula. Useita haastatteluita jouduttiin siirtämään myöhemmäksi henkilöiden työkiireiden 

vuoksi. 

Haastattelut suoritettiin yleensä työntekijän omassa työhuoneessa. Muutamassa tapauksessa 

käytettiin osaston kokoushuonetta. Haastatteluiden pituudet vaihtelivat jonkin verran. Ajallisesti lyhin 

haastattelu kesti noin 50 minuuttia. Muutama haastattelu taas venyi reilusti yli puolitoistatuntiseksi. 

Useimmat haastattelut sijoittuvat kestoltaan näiden kahden ääripään väliin.  

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja yhteensä nauhoitettua aineistoa kertyi yli 20 tuntia. 

Haastattelunauhat litteroitiin tekstinkäsittelyohjelmalla informanttien puheen osalta 

kokonaisuudessaan. Jokainen haastattelu litteroitiin omaksi tiedostokseen. Tulostettujen tiedostojen 

sisältämän aineiston määrä oli yli 300 sivua tekstiä. 

5.6 Aineiston analyysi 
 
Kvalitatiivinen analyysi koostuu Alasuutarin mukaan kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä 

ja arvoituksen ratkaisemisesta. Vaiheita ei varsinaisesti voi erottaa toisistaan kuin teoriassa.  

Käytännössä ne sisältyvät toisiinsa. (Alasuutari 1994, 28 -  30). 

Havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkastellaan teoreettis-metodisesta näkökulmasta. 

Huomio kiinnitetään tässä vaiheessa siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen 

kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Näin toteutettu pelkistäminen karsii raakahavainnot 

hallittavammaksi aineistoksi. Tämän jälkeen havaintojen määrää vähennetään edelleen niitä 

yhdistämällä, jolloin saadaan aikaiseksi yksi havainto tai havaintojoukko. Havaintojen yhdistämisen ja 
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pelkistämisen lähtökohtana on, että niiden nähdään olevan ”esimerkkejä tai näytteitä samasta ilmiöstä” 

(Alasuutari 1994, 31). Tätä voisi kutsua myös tyypittelyksi. Yksittäisiä tapauksia analysoimalla 

yritetään määritellä ”miten ne voisi ryhmitellä tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella” (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 175). Muita keinoja ryhmitellä aineisto ovat astekointi, teemoittelu, kielen metaforien 

tunnistaminen tai toiminnan kehityskulun tarkastelu (Hirsjärvi & Hurme 2001, 175) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltujen yksilöiden toimintaa tarkastellaan yleisemmällä 

tasolla toiminnan eri variantteina. Tällöin tärkeäksi tulevat ihmisten tai havaintojen välille tehtävät 

erot. Erot yhdisteltyjen havaintoyksiköiden välillä ovat tutkimuksen suola. Ne antavat viitteitä siitä, 

mihin jokin asia perustuu tai miten se tulisi ymmärtää.(Alasuutari 1994, 32 - 35). 

 Arvoituksen ratkaiseminen on Alasuutarille oikeastaan sama kuin tulkinta. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tehdään aineistosta tuotettujen johtolankojen ja vihjeiden perusteella merkitystulkinta 

tutkittavasta ilmiöstä. Johtolankoina käytetään myös niitä raakahavaintoja, joilla eri ihmiset selittävät 

tai ilmaisevat tutkittavan asian. Näiden johtolankojen tarkoitus on antaa paremmat mahdollisuudet 

ratkaista arvoitus. Tässä vaiheessa Alasuutarin mielestä tutkijan tulee esittää miksi ja miten 

kysymyksiä. Tutkija voi esimerkiksi pohtia, miksi ja miten hänen omat havaintonsa voidaan suhteuttaa 

aikaisempaan tutkimukseen, ja perustella miksi hän voi tai ei voi tehdä niin. Tehokas keino tehdä 

tulkinta aineistosta on etsiä siitä normatiivisia lausumia; yksilöiden käsitykset siitä miten jokin pitää 

tehdä tai ei pidä tehdä. Normi merkitsee sitä, että sen vastainen käyttäytyminen on periaatteessa 

mahdollista, ja tällöin tutkijan kannattaa pysähtyä miettimään miksi niin ei tehdäkään. (Alasuutari 

1994, 34 – 39 ja 187 – 202) 

 Alasuutarin mukaan empiirisen aineiston paikallinen selittäminen on aina kvalitatiivisen 

tutkimuksen keskeisin sisältö. Koska sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa toistetaan hyvin harvoin jokin 

aikaisempi tutkimus täsmällisesti sen kaikilta osin, tulosten suhteuttaminen aineiston hankintapaikkaan 

on välttämätöntä. (Alasuutari 1994, 234 - 235). Tässä yhteydessä aineiston hankintapaikka on Suomen 

Pankki ja hankintakonteksti tutkimus- selvitystoiminta. Tässä yhteydessä voidaan ehkä myös kysyä, 

että mikä sitten on tulosten yleistettävyyden aste? Alasuutari vastaa, että varsin harvat 

yhteiskuntatieteilijät etsivät universalismiväitteitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoitus on osoittaa 

juuri ilmiöiden aikariippuvuus ja kulttuurisidonnaisuus, ei niiden universaalisuus. 

Yleistettävyysongelma voidaan Alasuutarin mukaan ratkaista viittaamalla muuhun tutkimukseen ja 

tilastotietoihin (Alasuutari 1994, 215 – 217). 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysin peruslähtökohdaksi on otettu Alasuutarin ajatusten 

mukainen raakahavaintojen pelkistäminen, jolloin käsiteltävä aineisto on saatu suppeammiksi ja eri 

teemoiltaan hallittavammiksi havaintojoukoiksi. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa huomio on 
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kiinnitetty siihen mikä on tutkimusongelmien ja tutkimuksen teoreettisen kehyksen kannalta 

olennaista. Pelkistämisessä on hyödynnetty Alasuutarin faktanäkökulmaa (1994). Aineisto on purettu 

ja analysoitu siten, että siitä on karsittu haastattelutilanteen ja kielenkäytön vivahteet (tauot, tilkesanat, 

äänenpainot yms.). Nämä ovat puheviestintätilanteen rikkauksia, mutta niillä ei oikeastaan ole tämän 

kaltaisessa tiedonhankintatutkimuksessa merkitystä. Tarkoituksena on tutkia haastateltavien 

mielipiteitä, kokemuksia ja käsityksiä eri tiedonhankintatilanteissa. Tällöin analyysin kohteena on 

haastatteluissa tuotettu puhe eikä itse puhetilanne. Haastatteluissa kieli on siis tematisoitu 

todellisuuden kuvaamisen välineeksi tai linssiksi (vrt. Alasuutari 1994, 94). 

Havaintojoukot on järjestetty pääosin teemoittain, jolloin jokaiseen teemakokonaisuuteen on 

haettu vastauksia kaikilta haastatteluihin osallistuneilta. Toinen hyödynnetty aineiston ryhmittelykeino 

on toiminnan kehityskulun tarkastelu. Tiedonhankinnan piirteiden pelkistämisessä ja analysoimisessa 

aineistossa on tarkasteltu tehtävälähtöisen tiedon hankinnan kehityskulkua hankinnan aloittamisesta 

sen päättämiseen. 

Analyysin toisessa vaiheessa keskitytään tulosten tulkintaan. Aineistosta tuotettujen tulosten 

perusteella tehtiin merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten tulkinnassa aineistoa tarkasteltiin 

aikaisemman kirjallisuuden valossa, erityisesti Wilsonin (1981), Leckien ja Pettigrew’n (1997), Ellisin 

(1993) sekä  Mehon ja Tibbon (2003) ajatuksia vasten. Tätä kautta piirtyi laaja ja yksityiskohtainen 

kuva kohdeorganisaatiossa tehtävästä ammatillisen tiedon hankinnasta. Tätä kuvaa voitiin taas 

hyödyntää kohdeorganisaation kirjasto- ja tietopalveluiden toiminnan tarkastelemiseen. 
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6. Suomen Pankin tutkijoiden tiedonhankinta - Tulokset 
 
 
Tutkimustulosten esittely on jaettu siten, että ensiksi tuodaan esille miten informantit näkevät 

työskentelynsä Suomen Pankissa. Sen jälkeen tarkastellaan miksi tutkimus- ja selvitystyötä ylipäätänsä 

tehdään ja miten tärkeäksi se koetaan. Seuraavaksi pureudutaan haastateltujen työrooleihin ja tehtäviin 

ja näistä syntyviin tiedontarpeisiin. Tämän jälkeen siirrytään tiedonhankinnan ja tiedonkäytön 

tarkasteluun. Tutkimus- ja selvitystyöhön vaikuttavat ympäristötekijät on pyritty esittelemään ja 

raportoimaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin tutkijoiden tiedonhankinnan tarkastelua. 

Tulosten esittelyssä tuodaan välillä haastateltujen henkilöiden oman ääni kuuluviin 

haastattelusitaatteina, jos ne kuvaavat erityisen hyvin käsiteltävää teemaa.  

6.1 Töissä Suomen Pankissa 
 
Haastatellut henkilöt ovat korkeasti koulutettuja, erikoistuneita oman alansa ammattilaisia. Valtaosa 

heistä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Neljä informanttia oli väitellyt tohtoriksi. 

Muutama henkilö työsti haastatteluajankohtana parhaillaan jatko-opintojaan. 

 Ennen Suomen Pankkiin tuloaan jotkut haastatelluista ovat työskennelleet yrityksissä, yleensä 

joko liikepankissa tai vakuutusyhtiössä. Aika moni heistä on jossakin elämänsä vaiheessa tehnyt työtä 

taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa, yliopistossa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Pääosin 

Suomen Pankin palvelukseen astuminen on tapahtunut joko hakemalla avointa työpaikkaa tai Pankin 

pyynnöstä. Varsin monessa tapauksessa organisaatioon saapumiseen on vaikuttanut tavalla tai toisella 

joku tuttu henkilö. 
 
Mä jeesasin yhtä tuttua täällä, joka teki väitöskirjaa ja olin kerran lounaalla sen kanssa ja sit silloisen 
Kansantalouden osaston toimistopäällikkö oli samassa pöydässä. Niiltä oli jäämässä yks henkilö 
virkavapaalle ja se pyys mua tulemaan. (H1) 
 
Sixten Korkman käveli käytävällä vastaan, anto puhelinnumeron ja sano, että soita tonne. No, minä soitin 
ja sitten tulin tänne. Se oli aika yksinkertainen juttu. Tänä päivänä se ei ehkä enää käy niin helposti. 
(H14) 

 
 
Kolme henkilöä kertoi työsuhteensa alkaneen  lomasijaisuudesta, joka oli poikinut heille lisää töitä ja 

jossakin vaiheessa vakituisen työsuhteen. Muutama haastatelluista henkilöistä oli saapunut 

organisaation ulkopuolelta tekemään tutkimusta määräajalla.  
 
Täällä on meidän tutkimusyksiköstä kaks ihmistä kerrallaan eli mä oon täällä sen vuoksi. Tää on mun 
ymmärtääkseni tavallaan Suomen Pankin tapa rahoittaa meidän tutkimusyksikköä, että he ottaa meitä 
tänne ja maksaa meille tietenkin palkan, ja tää on tietysti mun mielestä hirveen hyvä järjestely kyllä, että 
pääsee välillä yliopistolta tuulettuun pois ja sitten täällä on asiantuntevia ihmisiä paljon. Mun kokemus 
on ollu, että tää on ihan hyvä juttu. Mä oon nyt ensimmäistä kertaa. (H4) 
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Haastateltavien joukossa on henkilöitä, jotka ovat nähneet työsuhteen Suomen Pankissa houkuttelevaksi 

myös siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja akateemisen maailman toimintaan 

osallistumiseen. 
 
Mä olin valmistumisen jälkeen jonkin aikaa ekonomistina liikepankissa. Sitten mä oikeestaan halusin 
tehdä jatko-opintoja, joka siinä ympäristössä ei oikein ollu niin helppoo. Ja tiesin tai tunsin useita ihmisiä 
täällä Pankissa ja kuulin, että tässä yksikössä on paikka vapaana. Se tuntu mielenkiintoiselta, hain sitä ja 
pääsin sitten aluks määräaikaiseks, mut sit vakinaistettiin. (H9) 
 
 

Suhde omaan lähimpään työyhteisöön koettiin pääasiassa hyväksi ja avoimeksi, varsinkin 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella sekä Rahoitusmarkkinaosastolla. Muutama henkilö piti koko 

organisaatiota hieman jäykkänä ja hitaana. He näyttivät sijoittavan pankin tältä osin 

korkeakoulumaailman ja yritysmaailman välimaastoon. Muutamassa yksittäisessä tapauksessa ilmeni 

pieniä esteitä vaihtaa tietoa oman osaston kollegoiden kesken. Tämä näyttää johtuvan siitä, mitä ihmiset 

odottavat toistensa tietävän ja osaavan.  
 
(Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että et tiedä jotakin työhön liittyvää asiaa, mutta et halua tuoda 
tietämättömyyttäsi esiin? Minkälaisia asioita? Miksi et halua tuoda esiin tätä tiedontarvetta? / PL) No, 
nyt mä en nää tämmöistä ongelmaa, mut silloin ku mä olin ihan siinä [tutkimuksen] alkuvaiheessa, voi 
olla että siinä on sellainen informaatio-ongelma, että TU:lla pysyvästi olevat ihmiset, he on 
ammattipohjasesti tutkijoita siinä mielessä. He kuvittelee, että tällainen keskiverto ekonomisti, joka tulee 
osastolta tai on ollu kauan projekteissa, he kuvittelee, että se vaan voi tehdä enemmän, sillä olis 
vahvemmat analyyttiset mahdollisuudet kuin mitä hänellä onkaan. Ja se tekee, että voi  tulla semmoinen 
informaatio-ongelma, että siinä alkuvaiheessa ei välttämättä tuo tietämättömyyttään ilmi, vaan antaa 
ymmärtää osaavansa enemmän kuin osaakaan. Se voi sitten olla huono, eli tavallaan se työn luonne ja se 
on varmaan tapahtunu vuosien mittaan, työn luonteen muutos suhteessa TU:n työhön, niin se gappi on 
vaan kasvanu. Oli se ennen soveltavaa ja vähemmän sitä analyyttista, akateemiseen maailmaan 
linkkautuvaa. TU taas on lähteny toiseen suuntaan, et se  olis vahvempi analyyttisesti. Se gappi  on vaan 
kasvanu, ja sitä varten ne ihmiset, jotka hoitaa vaan sitä samaa [TU:lla], eivät ymmärrää, vaan sellaiset, 
jotka tuntuu risteilevän tässä välillä niin he näkee tän. (H2) 
 
 

Useimpien informanttien käsitys Suomen Pankista on hyvin pitkälti syntynyt samassa osastossa tai 

yksikössä työskennellessä. Tyypillisimpiä syitä siirtyä omalta osastolta on halu mennä 

Tutkimusosastolle tekemään tutkimusta tai ottaa virkavapaata ja lähteä esimerkiksi ulkomaille vaihtoon. 

Jotkut ekonomistiosastoilla työskentelevät ovat vierailleet Tutkimusosastolla useastikin. Joillakin 

haastatelluista vierailu vasta sisältyy omiin tulevaisuudensuunnitelmiin. 
 
Et sitten se on varmasti se TU loistava paikka. Siellä pystyy keskittymään pelkästään siihen tutkimuksen 
tekoon. (Sä et ole itse ollu vielä TU:lla? / PL)  En oo en. (Meinaatko pyrkiä sinne? / PL) Kyllä mä 
meinaan pyrkiä kunhan mä saan tota lisuria vähän paremmaksi tutkimussuunnitelmaksi. Kyllä jossain 
vaiheessa. Must se on tosi  hieno juttu, että mahdollisuus sellaiseen rauhoitukseen on olemassa. (H13) 
 
 

Tutkimusosaston tavoitteena ja tehtävänä nähdään sellaisen tieteellisen tutkimuksen tekeminen, joka on 

orientoitunut rahapolitiikkaan ja kokonaistaloudelliseen mallintamiseen. Näkemys Tutkimusosastosta 
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on haastateltujen keskuudessa varsin positiivinen, vaikkakin parissa haastattelussa vierastettiin osastolla 

tehtyjen töiden teoreettisuuden korkeaa astetta. Tutkimusosastoa arvostetaan verrattuna 

ekonomistiosastoon erityisesti tutkimustyölle saatavan rauhan ja tutkimuksen ohjauksen takia. Ohjausta 

pidetään asiantuntevana ja sitä koetaan olevan suhteellisen hyvin tarjolla. Jotkut organisaatiossa 

pitempään olleet näkevät ohjauksessa tapahtuneen pientä parannustakin. Ne haastateltavat jotka ovat 

tulleet Tutkimusosastolle talon sisältä pitävät tällä osastolla työskentelyä enemmän itsenäisenä kuin 

vakituisilla osastoillaan. Tutkimusosastolla virallisempi ryhmätyö tapahtuu useimmiten neljän viikon 

välein pidettävissä workshopeissa.  

  Huomionarvoista Tutkimusosastoa koskevissa mielipiteissä on se, että verrattaessa sitä 

tutkimusympäristönä muihin Suomen tutkimuslaitoksiin haastateltujen henkilöiden mielipiteet eivät 

paljonkaan muuttuneet. Useat haastateltavat vertasivat kokemuksiaan tutkimuslaitoksista ja yliopistoista 

ja olivat sitä mieltä, että Tutkimusosasto on näihin nähden poikkeuksellinen paikka tehdä tutkimusta. 
 
 
Sä voit keskittyy erittäin hyvin, joka on itse asiassa aika harvinaista. Jos me mennään yliopistoihin, siellä 
ei pysty keskittymään täysin tutkimukseen. Jos me mennään muihin tutkimuslaitoksiin, niin sama juttu. 
Ei varmasti pysty keskittymään pelkästään tutkimukseen, sulle tulee muita juttuja. Et siinä mielessä tää 
on harvinainen ylellisyys, että saa tehdä näin hyvin tutkimusta.  (H6) 

 

Haastatellut henkilöt korostivat kovasti myös mahdollisuutta kansainvälisten kontaktien luomiseen. 

Jossain määrin mahdollisuuksiin ollaan tyytyväisiä, mutta ei täysin. Tähän vaikuttavat Pankin 

harjoittama tutkijavaihto sekä erilaiset seminaarit ja workshopit. Nykyisestä toiminnasta esitettiin 

joitakin eriäviä mielipiteitä. Kaksi aineistosta selvästi esiin nousevaa teemaa ovat tutkimusprojektien 

pituus ja kriittisen massan tarve. Usein nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, ja kriittisen massan tarve ei 

koske vain Tutkimusosastoa, vaan koko Suomen Pankkia.  
 
 
Sitten mä en oikein tykkää tästä meidän TU-järjestelmästä, et tästä kierrätyksestä. Siinä on paljon hyviä 
puolia, tieto ehkä valuu paljon helpommin tänne politiikkaosastoille. Mut sit taas se on liian 
projektiluontoista. Luotu sillä tavalla, että tietää että tuloksia saa. Siihen voi ehkä jotain. Ehkä pidempiä 
TU-vierailuja tai sitten ois, se mikä puuttuu, on tämmönen kehitysohjelma. Meillä on niinku sateenvarjo, 
mut ne ei ole millään tavalla henkilökohtaisia. Et se tiedon kumulointi ei  tapahdu. [---] Se jää liian 
hajalleen se tieto täällä, yksittäiselle henkilölle eikä tule sillai yhteiseksi, yleiseksi osaamiseksi. Ja vois 
ajatella et se organisaatio on pikkasen haavoittuvampi. Et jos joku sellanen henkilö, avainhenkilö, lähtee 
Pankista pois tai jää auton alle, niin se tieto häviää. Ja toisaalta taas sit me ollaan aika vaikeissa asioissa, 
tosi spesifissä tiedossa. Et ne riskit kasvaa, ketkä sitä hallitsee. Me ei  enää saavuteta kriittistä massaa. 
Mä en osaa esittää, mikä on se ratkaisu siinä tai mitä vois tehdä toisella tavalla. Sitä mä en osaa sanoa. 
(H1) 

 
Yksittäisen ihmisen hankkima ja tuottama tieto on vaarassa jäädä liian helposti vain hänelle itselleen. 

Sen vuoksi haastateltavat pitävät hyvin tärkeänä sitä, että heillä on riittävä määrä osaavia ihmisiä 
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ympärillään, sellaisia jotka jakavat saman mielenkiinnon kohteen. Tämä taas asettaa paineita 

tutkimuksen koordinoinnille.   
 
 

Sitten täällä käy hyvin lyhytaikaisia vierailijoita, joka on varmaan hyvä sellaisen kontaktipinnan ja 
kontaktien ylläpitämisen kannalta. Tämmöisen verkoston ylläpitämisen kannalta. Mutta mulla itsellä on 
semmoinen kokemus, että jos todella haluaa tehdä hyvän tutkimuksen alusta loppuun tai vaikka puolesta 
välistä loppuun asti, niin yleensä se vaatii puoli vuotta. Sen lyhempi oleskelu täällä voi merkitä sitä, että 
se ei valmistukaan se työ ja voi helposti käydä niin, että sieltä ei oikeestaan tule mitään sieltä sitten 
ulos.[---]. Ja paremmin koordinoituna se, että se prosessi, tapa jolla ihmiset rekrytoidaan tänne. Mä en 
tunne hirveen hyvin sitä prosessia, mutta mä uskon että siinä vois olla kehittämistä. Koska se on myös 
tärkeetä, että kun ihmiset tulee tänne, niin ketä täällä on samaan aikaan. Voi muodostua sellasia hyviä 
tiimejä tai vaikkei tiimejä niin pieniä porukoita, jotka tekee samasta aiheesta tutkimusta. Että siinä syntyy 
sitä keskustelua, vähän sitä kriittistä massaa, jolla saadaan tutkimusta aikaan. (H6) 

 
 
Tutkimustyö näyttää olevan nykypäivänä entistä enemmän yhteistyötä. Jos samaa kiinnostuksen 

kohdetta jakavia henkilöitä ei löydy lähimmästä työyhteisöstä, on itse oltava aktiivinen ja etsittävä 

sellaisia henkilöitä organisaation ulkopuolelta. Monet haastateltavat huomauttivatkin, että 

henkilölähteiden kohdalla myös oma aktiivisuus ratkaisee.  
 
 

Mun mielestä tutkimustoiminta Suomen Pankissa on vähän liiankin itsenäistä, eli ryhmätyön määrä on 
liian alhainen, koska tavallaan niin nykyaikainen taloustiede on niin haaroittunut ja laaja, et ei voi ajatella 
kenenkään hallitsevan kuin pientä osaa. Ainakin silloin, kun mennään tarkemmalle tasolle, ja silloin 
tietenkin ois saatavissa synergiaetuja, jos ihmiset silloin kun heillä erilaisia taustoja, osaamista, niin 
pystyis yhdistämään tähän. Ja mun mielestä kyllä taloustieteessä yleisemmin näkyy sellaista ryhmätyötä. 
Näkyy esim siitä, että aika suuri osa nykyään on näitä yhteisartikkeleita. Ja myöskin sitten 
tutkimuslaitoksissa on aika laajoja projekteja suhteessa tutkijoita. Ja tässä tuntuis mun mielestä meillä 
olis selvästi kehittämisen varaa. Ja tässä ryhmässä missä mä olen nyt työskennellyt, niin osasyy on 
tietenkin, et tää ryhmä perustettiin vasta pari vuotta sitten eikä siitä on muotoutunut sellaista. Mut 
ihmisten tutkimusaiheet on kuitenkin ollu sen verran hajanaista, et semmoista kauheen suurta synergiaa 
ei oo tullu, ja siinä mielessä se tutkimus on jääny aika yksinäiseks. Mutta toisaalta siinä alkaa kyllä tulla  
sellaista ryhmätyön, ikään kuin ryhmätyön piirrettä, mutta ehkä enemmän kuitenkin inputtia sitten muilta 
tulee siinä kun pystyy tai siis esittelemään niitä alustavia malleja ja tuloksia ulkopuolisille 
ekonomisteille. Koska aina löytyy sellaisia ihmisiä joilla on jo jonkinlaista näkemystä ja osaamista sillä 
alueella. Ja se edesauttaa, osittain se myös kiinni omasta aktiivisuudesta, kuinka aktiivisesti pyrkii 
esittelemään niitä omia töitään jo aika varhaisessa vaiheessa eri foorumeilla, niin sitä kautta voidaan 
saada sellaista verkostoa. (H2) 

 

Yhteenvetona voisi sanoa, että Tutkimusosastosta pidetään pääasiassa hyvänä ympäristönä tehdä 

tutkimusta, mutta tutkimustoiminnan organisoimista ei pidetä täysin ongelmattomana.  

 Jos ekonomistiosastoilta siirrytään yleensä mielellään Tutkimusosastolle, niin 

ekonomistiosastojen välillä tapahtuvaa siirtymistä ei juurikaan noussut haastatteluissa esiin. 

Haastateltujen henkilöiden kohdalla se ei ole ollut kovinkaan yleistä. Tyypillisin syy ekonomistiosaston 

vaihtoon on ollut Suomen Pankin tekemät organisaatiouudistukset, kun esimerkiksi toimistoja tai 

osastoja on lyöty yhteen. Se miksi ekonomistiosastojen välillä tapahtuva henkilövaihto on muuten 

vähäistä näyttää johtuvan osastojen toisistaan poikkeavista työalueista. Yhteisen työalueiden 
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puuttuminen vaikuttaa esimerkiksi siihen, että toisten ekonomistiosastojen toimintaan on joillakin 

henkilöillä ylipäätänsä vähän kiinnostusta.  

 
 

En mä tiedä mitä RM:llä tehdään. No, ihan jossain asiassa ollu tekemisissä, joku paperi. Ei muuten. 
Kentät on niiden kanssa erilaiset kuitenkin. (H12) 

 
 
Jotkut kokevat tilanteen myös menneen huonompaan suuntaan, mihin on vaikuttanut Suomen Pankin 

huomion keskittyminen Euroopan keskuspankin suuntaan. Yhteisiä kiinnostuksen alueita on eri 

osastojen välillä entistä vähemmän. 
 
 
Tässä osastojen välillä tieto liikkuu erittäin huonosti. Siinä suhteessa on tapahtunu entistä huonompaa. 
Ennen mä tiesin aika hyvin mitä tehdään eri osastoilla, sanotaan ST:n ja KT:n ekonomistit suurin piirtein 
tiesin. Se johtuu osittain siitä, että pankissa ei oo oikein semmoisia foorumeita. Ehkä se on silleen, että 
linkki ei oon enää pankin sisällä, vaan sinne EKP:iin. Mut pankin sisällä on vähemmän sellaisia yhteisiä 
topikkeja. (H2) 

 

Yhteisten kosketuspintojen puuttuminen ja tiedon liikkumisen vähyys ekonomistiosastojen välillä 

näkyy myös siinä, että haastatellut henkilöt kokevat, että ekonomistiosastojen välillä tehdään aika vähän 

yhteistyötä. Omalla osastolla tiedonkulku henkilöiden välillä sen sijaan tuntuu toimivan hyvin. Tämä 

koski kaikkia osastoja, ei vain ekonomistiosastoja. 

 
Tässä osastolla kulkee kyllä tieto aivan loistavasti, mutta ei se kyllä ehkä osastorajojen yli hirveen hyvin  
kulje. [---] Kyllähän varmaan noilla osastopäälliköillä on kaikennäköistä lounasta aina keskenään ja 
muuta semmoista, että se varmaan sit sillä tasolla kulkee. Toisaalta aika harva juttu on varmaan 
semmoinen et tarvikaan hirveesti tehdä yhteistyössä. (H13) 

 
 
Nuoremmilla ja vähemmän aikaa talossa työskenneillä ekonomisteilla on usein havaittavissa hieman 

enemmän mielenkiintoa seurata toisten osastojen toimintaa kuin muilla haastatelluilla. Tämä näkyi 

esimerkiksi kiinnostuksessa seurata yhteistä foorumia, kaikille tarkoitettuja ekonomistiseminaareja. 

Vanhempien haastateltujen henkilöiden vastauksista välittyi kuva, että he käyvät niissä jonkin verran 

harvemmin ja valikoivammin. 

 Ekonomistiosastot koetaan siis olevan toisistaan varsin kaukana. Tämä käy selvästi esiin jo 

ekonomistiosastojen kuvauksissa. Kansantalousosaston keskeisenä tehtävinä mainittiin Suomen 

talouskehityksen ennustaminen, Suomen, euroalueen ja muun maailman talouskehityksen seuraaminen, 

poliittisen kannanottojen valmistelu sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti 

eurojärjestelmän sisällä. Rahoitusmarkkinaosaston tärkeimmiksi työkentiksi koettiin taas 

rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmien valvominen ja niiden vakauden ylläpitäminen, 
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maksujärjestelmien luotettavan ja tehokkaan toiminnan varmistaminen, ja eri tyyppinen 

politiikkatyöskentely kuin myös työskentely Euroopan keskuspankkijärjestelmän puitteissa. 

 Jos osastot ovat toisistaan kaukana, niin jotkut yksittäiset työtehtävät muistuttavat kuitenkin 

toisiaan. Kummallakin osastolla tehtävät selvitystyöt tehdään yleensä kahden kuukauden projekteina. 

Käytännössä tutkimus- ja selvitystyön aikataulu usein venyy, kun muut työtehtävät alkavat painaa 

päälle. Selvitystyyppiset projektit tehdäänkin yleensä jossain määrin aina juoksevan työn ohessa. 

Selvitykset keskittyvät pääasiassa johonkin talouskehityksen liittyvään aiheeseen. Niitä kuvataan 

yleensä itsenäisesti tehtäviksi “puolitutkimuksiksi”, ad hoc –tyyppisiksi töiksi. Työn itsenäisyys ei 

kuitenkaan ole koko totuus. Se näyttää olevan yksilöistä itsestään riippuvainen asia. Jotkut tekevät 

selvityksiä mieluummin kimpassa, toiset taas yksin. Yksi haastateltavista muodosti selvän poikkeuksen. 

Hänen tämänhetkiseen työhönsä ei kuulunut selvitysten tekemistä. Sen sijaan hän oli hyvin pitkään 

laatinut yhdessä erään toisen henkilön kanssa uutta politiikka- ja analyysimallia, jota hän kuvasi koko 

osaston käyttöön tulevaksi työvälineeksi, eräänlaiseksi tietokoneohjelmaksi.  

 Työtilat koetaan ekonomistiosastoilla tarkoituksenmukaisiksi ja omaa työrauhaa arvostetaan. 

Tukea ja apua työnsä tekemiseen haastatellut henkilöt kokevat saavansa oman osastonsa sisältä hyvin. 

Edellä mainittu työyhteisön koettu avoimuus näkyy esimerkiksi siinä, että keskustelua selvitystöistä saa 

yleensä aikaan, jos vain itse haluaa. Yksin ei koskaan tarvitse puurtaa. Näyttää kuitenkin siltä, että 

vaikka henkilöt erikoistuvat tiettyihin tehtäviin, se ei välttämättä tarkoita, että heidän työnkuvansa olisi 

aina selkeästi rajattu. Silloin tällöin saattaa tulla tilanteita, jolloin osaston oma väki ei tunnu riittävän 

avuksi. 
 
Laskentakapasiteettia saa, jos osaa pyytää. Ja varsinkin jos pyytää ajoissa. Aineiston käsittelyyn löytyy 
apua. Se mikä mieltä oikeestaan puuttuu, johtuu ehkä meidän talon jäykästä ja kangistuneesta luonteesta, 
meillä ei oo matemaatikoita täällä. [---] ETLA:ssa, siellä esimerkiksi on matemaatikko, joka tekee 
tiettyjä juttuja tai auttaa siinä. Et tässä joutuu itse tekee asiantuntijan tehtävään liittyen monia osa-alueita. 
Siinä mielessä sitä vois parantaa. (H1) 

 
 
Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella haastateltujen mielipiteet omasta työympäristöstä ja 

työyhteisöstä eivät eroa muusta aineistosta. Haastatteluaineiston perustella laitoksen toiminta muistuttaa 

jossain määrin sekä Tutkimusosaston että ekonomistiosastojen toimintaa: laitoksella tehdään sekä 

akateemista tutkimusta että seurantaa. Kuten Tutkimusosastolla, myös Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksella käy vierailevia tutkijoita kotimaasta ja ulkomailta. Laitoksen tutkimustyötä kuvattiin 

pääosin empiiriseksi tutkimukseksi. Laitoksen toiminta nähtiin siten, että tutkimus ja seuranta tukevat 

toisiaan. 
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Se on mun mielestä yks semmonen vahvuus mikä meillä on, että tässä tämä seuranta ja tutkimus on 
rinnakkain. Mun mielestä ne hyödyttää toisiaan. Jos näkee, että jotain asioita tapahtuu seurantapuolella, 
niin sitten jos on sitä mieltä itse, että selitykset lehdissä on vaikka jotenkin väärin tai vaillinaisia, sä voit 
perehtyä siihen syvemmin ja katsoa sitä vähän. (H9) 
 
 

Joillakin haastatelluista iso osa työajasta menee tutkimuksen tekoon, kun toisilla taas päivittäinen työ 

kohdistuu niiden alueiden seurantaan, joista he ovat vastuussa. Kuten ekonomistiosastoillakin, 

seurantatyössä olevat henkilöt tekevät toisinaan selvityksiä. Selvänä poikkeuksena muiden osastojen 

toiminnasta on laitoksella tehtävä toimitustyö. Laitos julkaisee säännöllisesti katsauksia Venäjästä ja 

Baltiasta. Laajemmin ottaen laitoksen kiinnostuksen kenttänä ovat periaatteessa kaikki merkittävät 

siirtymätaloudet. Huomiota kohdistetaan Venäjän ja Baltian lisäksi myös tuleviin EU-maihin, Itä-

Eurooppaan yleensä ja Kiinaan. Kiinan kehityksen seurantaan ja tutkimukseen tullaan tulevaisuudessa 

panostamaan enemmän ja Baltia jää kokonaan sivuun.  

 Siirtymätalouksien tutkimuslaitos on Suomen Pankissa erillinen yksikkö. Vaikka laitoksen 

asema organisaatiossa ei ole sama kuin muiden osastojen, sen työntekijät kokevat kuitenkin olevansa 

osa pankkia. Laitoksen väkeä osallistuu esimerkiksi EKPJ:n työryhmiin Suomen Pankin edustajana. 

Lisäksi he antavat selontekoja oman toiminta-alueensa eri aihepiireistä. 

 

6.2  Tutkimus- ja selvitystyön tarkoitus 
 
Suomen Pankissa tehtävä tutkimus- ja selvitystyö täyttää keskuspankin koko tehtäväkentästä vain 

yhden osa-alueen. Tämän vuoksi on aluksi paikallaan tarkastella, miten haastateltavat näkevät tämän 

työn merkityksen itselleen ja sille organisaatiolle, jonka palveluksessa he ovat. Tätä kautta alkaa 

nimittäin piirtyä kuva siitä, mitkä tavoitteet vaikuttavat työntekijöiden tiedontarpeiden syntyyn ja millä 

tavalla nämä tarpeet määrittyvät. Sen takia kaikkia haastateltavia pyydettiin kertomaan siitä, miten he 

näkevät tutkimus- ja selvitystoiminnan merkityksen koko keskuspankin toiminnassa riippumatta siitä 

tekivätkö he itse tutkimustyötä tai selvitystyötä. 

Informantit ovat motivoituneita tutkimus- ja selvitystyöhön. Lähes jokainen haastatelluista 

pitää tätä työtä hyvin tärkeänä sekä Suomen Pankille että heille itselleen. Tyypillisesti kummankin 

työn nähdään palvelevan keskuspankin rahapolitiikkaa ja sen valmistelua. 
  
Semmoista tutkimusta, joka suoraan palvelis keskuspankin politiikkatarpeita, käytännön tarpeita, niin sitä 
ei juuri tehdä keskuspankkien ulkopuolella. On olemassa perustutkimusta, johon kyllä voi nojata, mutta 
siitä se kuilu, matka, käytännön sovellutuksiin keskuspankkiin on niin suuri, että kukaan ihminen ei voi 
poimia sieltä. Silloin tarvitaan ikään kuin semmoinen väli, oma tutkimus, joka täyttää sitä 
perustutkimuksen väliä. Sen puhtaan tutkimuksen ja keskuspankin tarpeitten välille, ja se vaatis sitten 
sitä että olis aika voimakas vuorovaikutus molempiin suuntiin tässä tutkimustyössä.  (H2) 
 



 75

Ne on ollu hyvin monet niistä semmoisia politiikkalähtöisiä siinä mielessä, että niille on ollu tarve 
tavallaan, joka on ehkä tullu jostain siitä kun on valmisteltu jotain pienempää  politiikka-asiaa ja todettu, 
että tätä pitää tutkia enemmän tai näin. Että ne ei oo ollu akateemisia harjoitteita esimerkiks. Eli ne on 
rahoitusmarkkinoihin liittyviä, enemmänkin politiikka-orientoituneita kuin teoreettisesti, tieteellisesti 
orientoituneita papereita. (H10) 

 
Se minkä takia se on sit keskuspankissa tärkeetä on se, että sillä saadaan sitten niitä argumentteja kun 
käydään näitä politiikkakeskusteluja eri tasoilla ja eri foorumeilla.  Ja mun mielestä se näkyy ihan 
selvästi siinä, että Saksan keskuspankissa ei pari vuotta sitten ollu juuri tutkimusta. Ei niiden tarvinnu sen 
kummemmin paitsi ehkä saksalaisille perustella miten rahapolitiikka hoidetaan. Nyt nekin jo tarvii vähän 
kättä pidempää. (H9) 

 
 
Haastateltavat kokevat siis oman tutkimus- ja selvitystyönsä selvästi palvelevan Suomen Pankin 

tiedontarpeita. Useat haasteltavat ovat sitä mieltä, että sellaista tietoa mitä pankki tarvitsee ei 

yksinkertaisesti vain ole aina saatavissa organisaation ulkopuolelta. Siksi sitä on hankittava, 

muokattava ja luotava itse. Vaikka keskuspankin toimintakenttään kuuluvista asioista, kuten 

rahapolitiikasta, kirjoitetaan maailmanlaajuisesti paljon, Suomessa tällaisia asioita tutkitaan 

haastateltavien mukaan suhteellisen vähän. Taloustieteellistä tutkimusta tehdään toki maassamme 

monessakin laitoksessa, mutta tätä kautta pankkiin hankittava tieto ei välttämättä ole kovin helposti 

hyödynnettävissä. Ongelma tässä on toisinaan se, että keskuspankin tiedontarpeet ovat varsin 

spesifisiä. 
 
 
Kotimaassa aika vähän, koska yksi tällainen keskuspankkien ongelma on, että keskuspankkien 
kysymykset usein unohtuu. Ne on aika spesifejä ja sen takia keskuspankkien ulkopuoliset tutkijat ei usein 
kovin paljon näitä tutki. (H2) 
 
Sitä tehdään Suomessa jossakin muotoa kaikissa tutkimuslaitoksissa. ETLA, PTT, VATT, ehkä jonkin 
verran Valtiovarainministeriössä. Ja ulkomailla tietysti kaikissa keskuspankeissa, yliopistoissa. Se on 
ihan siinä mielessä joka puolella, se on mainstreamia. (H1) 
 

   

Haastateltujen joukossa on selvästi jonkin verran näkemyseroja siitä, missä määrin samanlaista 

tutkimus- ja selvitystyötä tehdään Suomen Pankin ulkopuolella. Mielipiteiden hajonta johtuu 

mielestäni siitä, minkälaista tutkimusta tai selvitystyötä haastateltava on itse viime aikoina tehnyt. 

Jotkut tutkimus- ja selvitystyön aiheet, esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden tietyt trendit, koetaan olevan 

Suomessa hyvinkin uusia. Toisista aiheista taas on jo kirjoitettu paljonkin. Esimerkiksi 

makromallintaminen ei todellakaan ole mikään uusi asia, vaan se on ollut tärkeä osa taloustiedettä jo 

pitkään. Selkeimmin omaksi ryhmäkseen erottautuvat Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa 

työskentelevät henkilöt.  
 
 



 76

Suomessa meillä ei käytännössä kilpailijoita ole. Me ite määritellään tää meidän tutkimuspuoli on 
soveltavaa makroa.[---]. Ja tän tyyppistä Suomessa ei käytännössä muualla tehdä. Ehkä jotain 
poikkeuksia, yksittäisiä henkilöitä saattaa olla ja yksittäisia projekteja saattaa tulla eteen, mutta mitään 
muuta laitosta ei ole joka tekee vastaavaa työtä. Ja sen takia meidän tuotteille, meidän esityksille on aika 
hyvä kysyntä kotimaassa. Ja ulkomailla Euroopan Keskuspankkijärjestelmän piirissähän me ollaan ainoa 
yksikkö, joka seuraa Venäjää seuraa itäisen Keski-Euroopan maiden kehitystä. (H8) 
 
 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa työskentelevät henkilöt kokevat olevansa osa hyvin 

poikkeuksellista ja erikoistunutta yksikköä. Varsinkin laitoksen harjoittama seurantatoiminta nähdään 

erikoisena toimintana. Laitos tekee paljon yhteistyötä eri tahojen ja viranomaisten kanssa, mutta sillä 

ei ole Suomessa eikä tähän mennessä EKPJ:n puitteissakaan kunnon kilpailijoita seurantatiedon 

tuottamisen alueella.  

Toinen hyvin tyypillinen näkemys tutkimus- ja selvitystyön merkityksestä liittyy 

haastateltaviin itseensä. Varsinkin tutkimustyön koetaan parantavan yksilön omaa osaamista. 

Tutkimuksen tekeminen ei siis koeta vain keinoksi vastata organisaation tiedontarpeisiin.  Tutkimustyö 

lisää haastateltavien mukaan heidän omia taitojaan ja pitää yllä mielenkiintoa heidän työhönsä.  
 
 
Mä oon oppinu asioita, tietoa on tullu lisää, mun ammattitaito on kehittyny. Kyllä mä koen, että se lisää 
valmiuksia ja antaa uutta potkua, antaa uusia ajatuksia ja uutta potkua tehdä niitä hommia mitä sitten 
siellä tekee. (H15) 
 
 

Kolmas hyvin yleinen käsitys joka haastatelluilla on tutkimus- ja selvitystyön merkityksestä 

keskuspankin toiminnassa liittyy Suomen Pankin maineeseen ja vaikutusmahdollisuuksiin.  
 
 
Mä näen sillä sellasen merkityksen, että sillä on tietty prestiisiarvo [---]. Jos sä politiikka-
argumentoinnissa nojaat tutkittuun tietoon, jolla vielä sattuisi olemaan prestiisiä, sitä pidettäis hyvänä, 
niin silloin se argumentti ikään kuin saa voimaa siitä. (H1) 
 
 

Mitä laadukkaampaa tietoa Suomen Pankin tarpeisiin tuotetaan, sitä painavammaksi sen sana koetaan. 

Vaikuttavuuden ja maineen tavoittelu ei rajoitu vain kotimaan piiriin. Suomen liityttyä Euroopan 

Unioniin ja Suomen Pankin tultua pari vuotta myöhemmin Euroopan Keskuspankkijärjestelmän 

jäseneksi, tutkimustyön merkitys on haastateltavien mukaan tämän jälkeen selvästi korostunut. 
 
Silloin –95 Suomi liitty EU:iin. Silloin mä sitten tajusin, että mitä täällä tehdään, ja mä tajusin et meidän 
merkitys oli muotoutunut. Ja se oli se, että ensinnäkin Suomessa ei ollu mitään muuta paikkaa, joka olis 
pystyny pitämään yllä tällaista tutkimuslaitosta. Silloin –90-luvun alussa mä ajattelin, että so what, 
tarvitaanko sitä sitten jos ei kukaan muu pidä yllä. Miks sitten pankkikaan. Mut sitten se oli mulle 
selvinny se kuva, että tällästä tarvitaan. Sen takia, että Venäjä on meille tärkeä. Ja sit se uusi idea, mikä 
on tullu, on pankin profiilin nostaminen, nimenomaan EKP:ssä, jossa ei tehdä tällästä tutkimusta. Nyt 
siellä jotain tehdään jo. Mutta kuitenkin niin se on yks tapa millä Suomi on profiloitunu siellä. (H11) 
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Kun ottaa huomioon miten paljon on joku keskuspankin rooli muuttunu sen myötä kun mentiin EMU:iin 
ja ei oo enää omaa korkopolitiikkaa. Et siis kun se työnkuva on muuttunu, niin mun mielestä tuo kyllä 
ehkä on korostunu sitten. Sit se että pankin pitäis tuottaa korkealaatuista tutkimusta, mitä sitten taas 
julkastaan eri puolilla, journaleissa ja muuta. (Miksi olet sitä mieltä? / PL) No siks, että se näkyy. Ja mun 
mielestä se on aika hyvin onnistunut, koska aina kun käy jossain kokouksessa tai muualla, niin moni 
kertoo, että he on lukeneet Suomen Pankin Discussion Papereita tai jotain muuta sarjaa. (H13)  
 
 

Koska vaikuttavuutta ja mainetta nähdään tulevan omien teosten kautta, teosten julkaiseminen nähdään 

hyvänä asiana ja sitä edesauttava toiminta koetaan muutoksena oikeaan suuntaan.  
 
 
Täällähän oli silleen, että täällä tehtiin paljonkin juttuja [---]. Ne vaan tehtiin ja laitettiin. Ei niitä tuotu 
kunnolla julkisuuteen. Et täs suhteessa tää on vähän tää politiikka muuttunu oikeempaan suuntaan mun 
mielestä, että tästäkin mainitusta teoksesta pidetään tiedotustilaisuus lehdistölle ja sitten toinen tilaisuus 
pidetään alan ammatti-ihmisille. (H14) 
 
 

Tutkimus- ja selvitystyötä on siis pidettävä vaikutuskanavana paitsi yksittäisiin instituutioihin,  myös 

yhteiskuntaan laajemmalti. Sen kautta osallistutaan talousasioita käsittelevään julkiseen keskusteluun. 

Myös oman ammattikunnan arvostuksen hankkimista sekä viranomaisyhteistyötä yleensä voidaan 

käyttää perusteluina tutkimus- ja selvitystyön tekemiseksi. Tutkimustoiminnan merkitys poikkeaa 

kuitenkin sikäli selvitystyön merkityksestä, että edelliseen liitetään usein yhteydenpito akateemiseen 

yhteisöön.  
 
 
Tietysti voi puhua sen tutkimuksen ikään kuin sen julkisesta tiedosta, joka tutkimuksesta syntyy. 
Tutkimustuloksista, niistä voi olla iloa, kun se tieto on luonteeltaan julkista niin siitä harvoin on 
pelkästään iloa Suomen Pankille. Se on osallistumista globaaliin tieteelliseen tutkimukseen, jolloin voi 
ajatella että parhaimmillaan niistä voi olla hyötyä ympäri maailmaa keskuspankeille ja muille, ihan 
tieteelle. (H5) 
 
Se millä tavalla TU on organisoitu täällä, niin se pitää Suomen Pankin kontaktipintaa akateemiseen 
maailmaan ja myöskin ulkopuolelle osittain yllä. Ja totta kai se on hyvin tärkeä asia. Jotkut ei ehkä koe 
sitä niin tärkeäksi, mutta minun mielestä se on. Se on semmoinen strateginen valinta, joka mun mielestä 
on hyvä olla olemassa. (H6) 
 
 

Toisin kuin monien yritysten tutkimus- ja tuotekehittelytoiminnassa, jossa työn hedelmät usein jäävät 

vain organisaatiolle itselleen, Suomen Pankissa organisaation omaa tutkimustoimintaa ei haluta nähdä 

erillään yleisestä tieteellisestä toiminnasta. Selkeimpiä merkkejä tästä ovat luonnollisesti pyrkimys 

julkaista pankissa tehtyjä tutkimuksia referoiduissa aikakauslehdissä sekä osallistuminen alan 

tieteellisiin konferensseihin. Tutkimusosasto ymmärretäänkin toisinaan mieluummin tutkimus-

laitoksena, ei vain keskuspankin yhtenä osastona. Tutkimustyön tarkoitus on siis ilman muuta tuoda 

pankin oma panos alan tieteelliseen keskusteluun. Joillekin haastatelluille henkilöille tutkimustöiden 
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julkaiseminen on henkilökohtaisesti hyvin tärkeä tavoite, jopa tärkeämpi kuin julkaiseminen pankin 

omissa sarjoissa.  
 
Itsellä ainoa ykköstavoite on julkaisuja referoiduissa aikakauskirjoissa, että niitä on viimeiseltä kahdelta 
vuodelta kolme. Sitten on tämmösissä ei-referoiduissa, mitkä ei merkkaa niin paljon, niitä on kolme. 
Sitten on ei-referoiduissa lehdissä tai kirjoissa tulleita juttuja oliskohan niitäkin kolme. Niillä ei oo niin 
paljon merkitystä. (H7) 

 
 

6.3  Työroolit ja -tehtävät  
 
Tutkimus- ja selvitystyötä tekevien työntekijöiden työroolit vaihtelevat jonkin verran osastoittain. 

Joillakin työntekijöillä on rooleja ja niihin liittyviä tehtäviä selvästi enemmän kuin muilla. Roolien 

korostuminen vaihtelee myös henkilöittäin. Tämä on sikäli mielenkiintoista, sillä oma työrooli saattaa 

informantista itsestään näyttää joskus jopa epäselvältä. Työroolien ja –tehtävien tarkastelussa 

käsitellään ensin Tutkimusosastolta ja Siirtymätalouksien tutkimuslaitokselta kerättyä aineistoa, minkä 

jälkeen siirrytään kahden muun ekonomistiosaston tarkasteluun. 

6.3.1 Tutkimus ja tutkimuksen ohjaus  
 
Määräaikaisen tutkimustyön tekeminen Suomen Pankissa tuo mukanaan yksilölle suurempaa vapautta 

muista työtehtävistä. Varsinkin Tutkimusosastolla, jossa työskentely suo yksilölle mahdollisuuden 

keskittyä lähes pelkästään omaan tutkimusprojektiin, tutkijan rooli sisältää pääasiassa kahdenlaisia 

tehtäviä: oman tutkimuksen tekemisen sovitussa ajassa ja muiden avustamisen oman tutkimuksen 

ohessa. 
 
Mun pääasiallinen tehtävä on hoitaa juuri se projekti päätökseen ajallaan, joka on sovittu minun 
tehtäväkseni tänne tullessani. Et se on se aika yksinkertainen asia, että se työ pitää tehdä ajallaan ja hyvin 
ja selviytyä siitä. Näin mä sen näkisin, jolloin on ikään kuin juuri ne monet muut asiat mitkä omalla 
osastolla niinku velvottaa, niin on ikään kuin niistä nyt sivussa. (H15) 

 

Mä näen tärkeimmäksi velvollisuudeks sen, että mä oon luvannu tuottaa kaks keskustelualoitetta. Se on 
päällimmäisenä, ja mä haluun kans varmistaa että ne kaks keskustelualoitetta tulee. Sitten tietenkin 
toinen velvollisuus on se, että pyritään tekemään yhteistyötä muitten tutkijoiden kanssa jotka täällä on tai 
käy vierailulla tai on sitten vakituisena. Ja ohjamaan ja auttamaan, jos ongelmia tulee joillakin muilla, ja 
keskustella ja olla mukana. [---] mä koen velvollisuudeksi olla mahdollisimman paljon mukana näissä 
seminaareissa, workshopeissa, ja sit jos mahdollista niin keskustella ja auttaa muitakin tutkijoita. (H6) 

 
 
Tutkijan työpäivää rytmittävät pääasiassa oman projektin työstäminen, sähköpostin avulla tapahtuva 

viestintä, kollegoiden, tutkimusohjaajien ja osastopäällikön kanssa keskusteleminen sekä toisinaan 

järjestettäviin seminaareihin ja workshopeihin osallistuminen. Näyttää hyvin selvästi siltä, että tutkijan 

tiedontarpeet syntyvät lähes täysin siitä projektista, jota hän on pankissa tekemässä.  
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 Tutkijan roolin rinnalla ilmenee toisinaan myös jatko-opiskelijan rooli. Pankissa tehtävä 

tutkimusprojekti pyritään tällöin yhdistämään yliopistoon tai kauppakorkeakouluun tehtävään 

lisensiaattityöhön tai väitöskirjaan. Jatko-opinnot eivät siis ole itseisarvo. Ne perustellaan siten, että 

opinnoissa on pankin hyötynäkökulma mukana. 
 
 
Teema on sillä tavalla, mä oon pyrkiny sen sillä tavalla rajaan, että se palvelee tätä väitöskirjaprosessia 
sikäli, että mun väitöskirjassa tulee olemaan kolme artikkelia. Ja tämä mitä mä teen täällä on yks niistä. 
Mulla on yks artikkeli jo varsin pitkällä, paljon pitemmällä kuin tämä. Mä en oo ihan varma tuleeko tää 
mun väitöskirjaan loppujen lopuks se mitä täällä teen, mut se mitä mä täällä teen niin sen aihe on valittu 
vähän sillä silmällä pitäen että tää jollakin tavalla hyödyttäis Suomen Pankin tutkimusintressejä. (H4) 
 
 

Opiskelijan rooliin kuuluvat tehtävät ovat varsin tyypillisiä: yliopiston jatkokoulutukseen sisältyviin 

seminaareihin osallistuminen, kurssien suorittaminen, yliopistolla olevan tutkimusohjaajan kanssa 

keskusteleminen jne. Mielenkiintoista tällaisissa tapauksissa on informaatiotutkimuksen kannalta se, 

että yksilön tiedontarpeiden voidaan nähdä yhdistyvän. Tiedontarpeet oletettavasti kumpuavat toisiinsa 

sulautuvasta tutkimusprojektista ja korkeakouluun tehtävästä opinnäytteestä. Tällä taas voi olla 

vaikutuksia yksilön suorittamaan tiedonhankintaan. 

 Tutkijoiden rooleihin kuuluvat tehtävät muuttuvat jonkin verran kun tarkastelun huomio 

kiinnitetään Tutkimusosastolta Siirtymätalouksien tutkimuslaitokseen. Laitoksella työskentelevät eivät 

ilmoittaneet työnimikkeekseen tutkijaa, vaan kertoivat olevansa ekonomisteja. Joillakin ekonomisteista 

painottuu selvästi tutkijan rooli, toisilla heistä taas päärooli ilmenee seuranta- tai toimitustyössä.  
 
 
Nyt mulla on painottunut enemmän tää tutkimuspuoli. Seurantapuoli on nyt taas enemmän muilla. 
Vaikka tää meidän yksikkö perustuu aika lailla tiimityöskentelyyn eli se tarkottaa myös sitä, että 
jokainen joutuu tekemään eri tyyppisiä hommia. [---] Tää tutkimuspuoli on selkeesti se yks osa. Mut sit 
on ilman muuta osallistumista tähän meidän seurantatoimintaan kuitenkin sillä tavalla, että silloin tällöin 
kirjoittelen niihin seurantajulkaisuihin jotain, osallistumista niihin seurantapalavereihin, [---]. Sitten 
meillä on aika paljon erilaisia esityksiä. Sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa, pidetään ihan 
Venäjän taloudesta, siirtymätalousproblematiikasta luentoja. Sitten erilaisilla foorumeilla, yrityksissä, 
kauppakamareissa, tän tyyppisissä paikoissa. Ja sit on kaikennäköisten muitten artikkeleiden 
kirjoittamista. [---] (Kuullostaa siltä, että sulla on monta rautaa tulessa / PL). No, ei mulla mitään 
suurempia työpaineita ole.  (H8) 
 
 

Ekonomistien tehtäviin kuuluu Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella paitsi osallistuminen tutkimus- ja 

seurantatoimintaan myös edustustyyppisten asioiden hoitaminen, kuten osallistuminen erilaisiin 

työryhmiin EKPJ:ssä. Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ekonomistin työ muistuttaa sikäli 

Tutkimusosaston projektitutkijoiden työtä, että ekonomistit voivat tehdä laitoksella akateemista 

tutkimusta sekä jatko-opintojaan. Yksi haastateltavista oli muun työn ohessa viimeistelemässä 

väitöskirjaansa. Muihin osastoihin verrattuna Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella haastatelluilla 
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henkilöillä nousee Pankin ulkopuolella tehtävien töiden vuoksi poikkeuksellisen vahvasti esiin lisäksi 

vielä luennoitsijan/opettajan rooli.  
 
Mehän käydään aika paljon esimerkiks luennoimassa. Kaikenlaisissa tämmöisissä 
aikuiskoulutustilaisuuksissa, yrityksissä, siis tämmöisissä vientikoulutuksissa ja tällaisissa (H11) 
 
 

Luennoiden ja esitelmien näyttää muodostavan joillekin ekonomistilla yhden työroolin lisää, joka 

vaikuttaa heidän tutkimus- ja selvitystyönsä tekemiseen. Yhdelle ekonomistille esitetty esitelmäpyyntö 

muuttui hänelle kimmokkeeksi tehdä esitelmän aiheesta laajempi selvitystyö.  

 Kuvaavinta Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ekonomistien työssä on se, että heillä ei ole 

Tutkimusosaston projektitutkijoiden nauttimaa “rauhoitusta”. Heillä on selvästi useita rooleja ja eri 

tehtäviä, minkä vuoksi heidän työnkuvansa jossain määrin muistuttaa ekonomistiosastoilla 

haastateltujen henkilöiden työkuvaa. Töiden samankaltaisuutta kuvaa se, että eräs haastatelluista 

ekonomisteista osallistuu säännöllisesti Kansantalousosastolla ja Markkinaoperaatioiden osastolla 

pidettäviin kokouksiin. Näiden informanttien tiedontarpeet ovat siis monipuolisempia kuin 

Tutkimusosaston projektitutkijoilla. Tiedontarpeeseen hankitaan tietoa siltä aihealueelta, josta yksilö 

vastaa. Koska yksilöllä on useampia tehtäviä, substanssitiedon tarve voi vaihdella eri tehtävissä.  

 Molemmilla osastoilla haastateltujen tutkimusohjaajien työroolit ovat toistensa kaltaisia. 

Molemmissa tapauksissa työtehtävät ovat pääasiassa muiden tutkijoiden ohjaamista sekä hallinnollisten 

töitä, kuten tutkimustoiminnan suunnittelua. Näiden kahden työtehtävän määrä vaikuttaa kovasti siihen, 

kuinka paljon he itse pystyvät tekemään tutkimustyötä. Eri työtehtävien painotus menee heidän 

mukaansa jonkin verran aalloittain, mutta omalle tutkimuksen tekemiselle jää useimmiten vähemmän 

aikaa kuin muille töille. Joskus omaa tutkimusta voidaan tehdä kunnolla vasta virka-ajan ulkopuolella, 

iltaisin ja viikonloppuisin. Tutkimusohjaajilla on näin ollen ainakin kolme työroolia: tutkija, 

tutkimuksen ohjaaja, ja hallinnollisen työn tekijä. Mikään ei estä, että heillä olisi tämän lisäksi vielä 

myös neljäs rooli, opiskelijan rooli. 

6.3.2 Ekonomistin työt  
 
Tutkijan ja ekonomistin roolin toisistaan erottaminen ei ole helppoa. Erottelu voidaan tehdä 

yksinkertaisimmillaan sen perusteella, mikä on yksilön työnimike, hänen virkansa. Joissakin 

tapauksissa työnimike kertoo työtehtävien määrästä. Varsinkin organisaation sisältä tulevilta 

projektitutkijoilla on huomattavasti vähemmän työtehtäviä kuin mitä heillä on silloin, kun he 

työskentelevät ekonomistina vakituisilla osastoillaan.  
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 Sen sijaan Kansantalousosastolla ja Rahoitusmarkkinaosastolla ekonomisteilla on runsaasti 

työtehtäviä. Tehtävät liittyvät luonnollisesti siihen aihealueeseen, joka yksilölle on määritelty hänen 

vastuulleen. Verrattaessa kaikkia haastateltuja ekonomisteja keskenään työnkuvasta muodostuu 

tehtävätasolla hyvin heterogeeninen. Tämän vuoksi heidän tiedontarpeitaan ei voida myöskään pitää 

samankaltaisina. Ekonomistilla voi olla yksi tai useampi aihealue seurattavanaan tai hänellä voi olla 

vastuu talousennusteisiin kuuluvista tietyistä muuttujista. Hän kirjoittaa omasta aiheestaan raportteja ja 

toisinaan ehkä artikkeleita, osallistuu EKPJ:n puitteissa erilaisiin tehtäviin tai muuhun kansainväliseen 

yhteistyöhön, on mukana erilaisissa työryhmissä, pitää esitelmiä, käy kokouksissa. Jotkut 

ekonomisteista toimivat valvontatehtävissä tai edustavat Pankkia esimerkiksi lainsäädäntötyöryhmissä. 

Tiivistäen voisi sanoa, että ekonomistien henkilökohtaisen työsaran koetaan seuraavan aika tiukasti 

oman osaston ja toimiston rajoja. Jokaisella on oma vastuualueensa. Tämä näkyi kaikkein selvimmin 

Kansantalousosastolla. 
 
Tuntuu, että meillä on paljon ihmisiä, mutta meillä on katettavaa niin paljon, koko kansantalous tällä 
osastolla. Niin, loppujen lopuks jokaisella on joku sektorivastuu. [---] Meillä on eniten resursseja mitä 
koskaan Kansantalousosastolla on ollut. Kun Rahapolitiikan osasto ja tää Kansantalouden osasto 
yhdistettiin Kansantalousosastoksi. Mutta [---] nää yhteiskunnalliset ilmiöt on niin laajoja ja täällä on 
vaan yks ihminen yhdellä tontilla suurin piirtein. Se on silleen aika jännää. (H12) 
 
 

Vaikka yksiselitteistä ekonomistin roolia joka määrittelisi yksilön työtehtävät ei mielestäni ole 

löydettävissä, on mielenkiintoista havaita että ekonomistin tekemä selvitystyö liitetään usein 

vaativampaan tutkimustyöhän.  Näiden kahden työtehtävän nähdään muistuttavan toisiaan. Monet 

haastateltavat nimittäin kokevat, että nämä kaksi työtä täydentävät toisiaan tai ovat eri syvyyteen 

meneviä luotauksia samasta aiheesta. Ekonomistiosastolla tehtävä selvitys ja Tutkimusosastolla tehtävä 

tutkimus voivat siis olla samasta aihepiiristä ja ne molemmat voivat sisältönsä puolesta kuulua yksilön 

henkilökohtaiseen työkenttään. Erottava kriteeri tutkimuksen ja selvityksen kohdalla on monen 

haastateltavan mielestä työn näkökulma tai tieteellisyyden aste, ei niinkään siihen käytetty aika tai 

vaiva. 
 
 
Ekonomistiosastoilla ei ihan aitoo tutkimustyötä tänä päivänä tehdä, siinä mielessä tutkimustyötä kuin 
TU:lla. Mut tää nyt on vähän semmoinen veteen piirretty viiva kans, mikä on tutkimusta, mikä selvitystä. 
[---] aitoa akateemista tutkimusta ei tehdä osastolla, ne tehdään TU:lla sitten. (H14) 

 
Sanotaan mitä politiikkaosastoilla tehdään [---]. Sikäli kun siellä tehdään tiedettä niin ne tyypit mä aika 
hyvin tunnen, jotka yrittää tehdä tieteellistä työtä. Mun työssä se on kuitenkin Rahoitusmarkkinaosasto 
minkä kanssa on eniten yhteistyötä. Niin siellä olevat, jotka yrittää jossain määrin tehdä tieteellistä työtä  
niin mä tunnen ne. Aika hyvin sen saa selville, jos siellä jotain tieteellistä hommaa tapahtuu. (H7) 
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Kun ottaa huomioon sen, että tutkimustyön yhdeksi tarkoitukseksi koetaan yhteydenpito akateemiseen 

maailmaan, tieteellisyyden ottaminen selvityksen ja tutkimuksen erottavaksi tekijäksi on hyvin ilmeinen 

kriteeri. 

 Tutkimus ja selvitystyön samankaltaisuus näkyy mielestäni joidenkin yksilöiden 

työidentiteetissä. Vaikka jotkut haastatellut henkilöt ilmoittavat olevansa ekonomisteja, he saattavat 

kuitenkin mieltää itsensä tutkijoiksi.  
 
 

Työnimike on ekonomisti ja asema, kyll mä oon täällä ihan tutkijana. (H16) 
  
Me ollaan periaatteessa ekonomisteja, mutta meidät on laitettu kaikki tän osaston ekonomistit tutkijaksi. 
Et mä en tiedä oonko mä tutkija vai ekonomisti. (H3) 
 
 

Yksilön pääasiallista työroolia näyttää siis määrittelevän hänen työtehtävänsä. Jos ekonomisti kokee 

tekevänsä tutkimusta paljon, se muokkaa hänen käsitystään siitä roolista mikä hänellä on tutkijan 

kaltaiseksi. Sen sijaan jos yksilö tekee selvitystyötä vähän, esimerkiksi vain kerran vuodessa, 

ekonomistin roolia ei välttämättä koeta tutkijan rooliksi. Pelkkä tutkimus- ja selvitystyön määrä ei 

kuitenkaan ole ainoa vaikuttava tekijä. Myös työn tieteellisyyden aste näyttää toisinaan muokkaavan 

yksilön kokemaa roolia. 
 
Mulla nää nyt, kun ne ei nyt oo ollu akateemissävytteisiä eikä sillä tavalla kauheen tieteellisiä. Ne on 
enemmänkin ollu tämmöisiä politiikkalähtöisiä, että mä koen et ne on ihan osa mun työtä. Et en mä 
silleen koe, et ne olis vienyt asiaa eteen- tai taaksepäin kovinkaan paljoa. Ne on osa mun työtä. (H10) 

 
 
Jos tutkijan rooli voidaan mieltää työn tieteellisyyden asteen perustella, silloin esimerkiksi selvitystyö 

ei korostu, vaan se nähdään vain ekonomistin työn yhtenä osana. 

 Verrattaessa haastateltujen tutkijoiden ja ekonomistien työrooleja ja työtehtäviä keskenään 

voidaan todeta, että vaikka pääosin heidän työtehtävistään syntyvät tiedontarpeet ovat hyvin erilaisia, 

tutkimus- ja selvitystyössä heillä voi olla samankaltaisia tiedontarpeita. Tämä saa pohtimaan, missä 

määrin tutkijoiden ja ekonomistien tiedonhankinnassa voi myöskin olla yhtenäisiä piirteitä ja vaiheita. 

6.4 Tieto ja tiedonhankinta    
 
Kaikki haastatellut henkilöt pitävät tietoa jonakin hyvin tärkeänä, mutta abstraktina asiana. Siihen 

liitetään sellaisia käsitteitä kuin “ymmärrys”, viimeisin vallalla oleva “käsitys” tai “kuvaus”. Toisaalta 

siitä puhutaan myös hieman konkreettisemmin “raaka-aineena” tai oman työn “perustana”. Määritelmät 

näyttävät vahvasti kytkeytyvät siihen minkälaista työtä yksilö kokee tekevänsä. 
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Tieto on mulle on tietynlaista materialia jota mä kerään,  yhdistelen, yritän luoda sitä itse. Ja se on tietysti 
meidän työssä se olennaisin raaka-aine. Me ollaan tiedonkäsittelijöitä, me ollaan, toivottavasti, omista 
intellektuaalisista kyvyistä ja niistä rajoituksista johtuen, niin valitettavasti vähäisessä määrin tiedon 
luojia. Se on kaikenlaista, mikä valuu erilaisia putkia ja aukkoja pitkin huoneeseen ja omaan päähän. 
(H1) 
 
Tieto mulle merkitsee oikeastaan ei pelkästään että se tiedät jonkin asian niin, vaan enemmänkin sen 
asian ymmärtämistä. Ainakin tässä taloustieteellisessä analyysissa, joka nyt on lähempänä sydäntä niin se 
tarkoittaa sitä, että jotenkin pystyy ymmärtämään syvällisemmin jonkun ilmiön taustat. Mistä se johtuu ja 
miten siihen voi vaikuttaa. (Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen työssäsi, siis koko 
työnkuvaasi ajatellen? / PL) Tää mun nykyinen työ, tää on oikeastaan ensimmäinen täysin teoreettinen 
opinnäyte. Tässä erityisesti korostuu, että mallien tehtävä olis auttaa ymmärtämään sitä ilmiötä ja mistä 
se ilmiö johtuu. Ja jollain tavalla ne on aina yksinkertaistuksia reaalimaailmasta, mutta tavallaan 
yksinkertaistusten vahva puoli se, että se vie vähän syvemmin perusasioihin, jotka on siinä taustalla, ja 
ehkä myöskin pystyy ymmärtämään tällaisia ilmiöitä. Sanotaan nyt esimerkiksi, jos mulla on korkojen 
muodostumisesta, mitä siihen vois vaikuttaa noin poliittisesti peruselementteihin. Siinä mallissa saa ne 
ikään kuin yksinkertaisimmin esille kuin käytännön maailmassa. (H2) 
 
 

Hyvin tyypillisesti tiedon merkityksen kuvauksen ohessa monet informantit määrittelivät oman 

suhteensa tietoon. Monet heistä kertoivat olevansa “tiedonkäsittelijöitä”, “tiedon prosessoijia”, tai 

“tiedonvälittäjiä”. Useat haastateltavat ymmärtävätkin tiedon jollakin tavalla jalostettuna tai käsiteltynä 

informaatiota, jota ei kuitenkaan saa rinnastaa totuuteen. Sekä tutkimus- että selvitystyötä tekeville 

henkilöille tiedon kohdalla on tärkeää se, mistä tieto on tullut tai mistä se hankittu ja kuka sen loppujen 

lopuksi on luonut. Tarkasteltaessa yksilön tiedonhankintaympäristöä tiedonlähteen tyypillä ja 

läheisyydellä on tärkeä merkitys.   
 
 
Mut sitten tietoo voi ehkä käsitellä myös sillä tavalla, että on semmosta tietoa, joka on niin sanotusti 
saatavana. Sitten on tavallaan semmoista tietoa, jota on muilla tutkijoilla. Ne antaa sulle vielä 
jalostetummassa muodossa sen tiedon, jonka sä voit lukee jostain. Niin se on totta kai erittäin tärkeetä 
myös. Joskus voi olla joku tutkimusongelma, ja sä voit lukee monta monta kertaa samaa juttua, ja tiedät 
että se juttu tavallaan on siellä, mutta sä et sitä ymmärrä. Siihen sä voit tarvita jonkun toisen henkilön 
jonka kanssa  sä jaat sen ongelman ja  sen toisen henkilön näkemyksen. Se voi olla erittäin tärkeetä, että 
se tavallaan avaa sen ongelman. Jos mä vertaisin että kumpi tieto, niin ei vois sanoo kumpi on 
tärkeempää. Molemmat näissä eri muodoista on tärkeitä. Kaikki aikaisempi kirjallisuus on tärkeetä, 
mutta sen jalostamiseksi me tarvittais vielä joku muu, jonka kanssa siitä vois keskustella. (H6) 

 

 Tutkimusohjaajilla ja muutamalla ekonomistilla on poikkeuksellisesti jonkin verran 

filosofisempi näkemys tiedosta. He ymmärtävät tiedon sen klassisen määritelmän kautta, perusteltuna 

totena uskomuksena (vrt. Niiniluoto 1991). Tähän määritelmään liittyy selvästi tiedon luomisen 

tieteellinen aspekti. 

 
Tieto. Toivottavasti se on jotain tällastä jollain tavalla perusteltua käsitystä ympäröivästä maailmasta. 
(Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen työssäsi, siis koko työnkuvaasi ajatellen? / PL) Ei se 
kyllä muutu sitten siinä mielessä. Jos mä otan triviaalin esimerkin, niin jotain näitä työryhmäraportteja 
tai muita brieffingejä, jopa tälläisissa politiikkasuosituksissa tai –linjauksissa, niin mä pyrin siihen, että 
ne kohdentuu johonkin mihin mä itse uskon, joka on perusteltua tietoa ihan jostain tietyistä asioista.  
(H9) 
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Meidän erehdyksistä, meidän havainnoista, eri ihmisten havainnoista syntyy tietoo, niin siinä on taustalla 
ikään kuin monia tieteenfilosofisia pähkäilyjä ja tieteenaloihin liittyviä pähkäilyjä ennen kuin jostakin 
tulee tietoo. (Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen työssäsi, siis koko työnkuvaasi ajatellen? / 
PL)  No, totta kai tiedolla on hirveen suuri merkitys. [---]. Yks tapa millä voi hyvinkin jäsentää sitä mitä 
mä itse täällä teen, on että on olemassa ajattelumalleja, ajattelutapoja. Esim että talous toimii jotenkin. Sit 
meillä on olemassa ikään kuin tilastoja, ja ikään kuin näitä kahta elementtiä yhdistämällä otetaan 
näkemyksiä siitä, että mikä on tällä hetkellä oleellista talouskehityksessä sen kannalta, minkälaista 
rahapolitiikka pitäis tehdä nyt. Että  jos ajattelee tietoo tällä tavalla suppeesti, et meillä on taloustilastoja, 
mitkä on se tieto, niin silloin sitä voin jäsentää näin. Tietysti minkälaisia, minkälaisilla malleilla me 
päässämme pyöritetään, tietokoneella pyöritetään sitten, joiden avulla me myös tätä maailmaa 
jäsennetään niin tietysti voi ajatella, että nekin on tietoo. Ne sisältää tietoo ja perustuu tietoon. (H5) 
 
 

Tiedon on siis usein oltava jollakin tavalla hyvin perusteltua tai tieteellisillä menetelmillä luotua, jotta 

sitä voisi käyttää esimerkiksi päätöksenteossa. Ilmeisesti tämä tiedon käytännöllisen hyödyn vuoksi 

jotkut henkilöt liittävät tiedon käsitteen myös henkilökohtaiseen osaamiseen tai  taitoon. 
 
 
Et mä en rinnastais tietoo ja totuutta missään tapauksessa, mutta että tieto on sellainen viimeisin vallalla 
oleva. Viimeisin tieto, niin kuin sanotaan. Mutta se on kuitenkin semmoinen asia, joka varassa ihmisten 
pitää elää tai jonka pitää perustaa jotain päätöksiä. (H4) 
 
Se on sitä pääomaa, jota meillä jokaisella on. Jota me yritetään siirtää ja jakaa tässä työssä muille. Tieto 
on hyvin laajasti sitä, että osaa elää yhteiskunnassa (H11). 
 
 

Monet niistä henkilöistä jotka tekivät selvityksiä muun työnsä ohessa antoivat vähemmän tarkempia 

tiedon määritelmiä, vaikka yksilön oma suhde tietoon sinänsä pysyi samana kuin tutkimustyötä 

tekevillä henkilöillä. Useimmat selvitystöitä tekevät ekonomistit eivät juuri nähneet eroa tiedon, 

informaation tai aineiston välillä. Tieto saatetaan ymmärtää vähän kaikenlaisena ympäristöstä tulevana 

vaikutteena tai työssä tarvittavana raaka-aineena. 
 
Työssä [tieto] merkitsee melkein kaikkea. Mä olen tällainen tiedonvälittäjä itse, niin se tieto voi olla 
missä muodossa vaan, ja mitenköhän sitä nyt kuvailisi. (Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen 
työssäsi, siis koko työnkuvaasi ajatellen? / PL)  Se on tärkee. Kaikki se mitä mä teen on tavallaan 
tiedonvälittämistä. Mä muokkaan sitä, muokkaan sen muotoo. Se voi tulla mulle puhuttuna, muutan sen 
kirjalliseksi tai toisinpäin. Mut et kaikki hommat mitä mä teen on sitä, että mä niinkun välitän tietoa. Ja 
sit tietysti luonkin, luon uutta tietoa. (H3) 
 
No, tieto on tutkimuksen pohja tietenkin. Ei se sen kummempaa ole. Se on aikasarjoja mulle pääasiassa, 
ja rakenteita. (Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen työssäsi, siis koko työnkuvaasi ajatellen? / 
PL)  Sillähän se rakentuu. Tieto on sitä mitä prosessoida, eristää ja niin edelleen. Se ei vielä auta, jos on 
paljon tietoa. Sitä on tuolla netissä valtavasti, mutta sitä kootaan itse ja tehdään johtopäätökset. (H12) 

 

Oli tieto sitten määritelty millä tavalla tahansa, sen hankinta koetaan tärkeäksi osaksi tutkijan ja 

ekonomistin työtä. Se ei ole valinnainen osa heidän työtään, vaan tiedonhankintaa pidetään väistämättä 

pakollisena toimintana. Tiedonhankinta ilmenee konkreettisimmillaan yksilön pyrkimyksenä saada 

erilaisia lähteitä ja kanavia käyttöönsä tai näiden lähteiden ja kanavien orientoivana seurantana. Tämän 
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toiminnan nähdään vievän paljon aikaa. Joillakin informanteilla tiedonhankinta vie niin paljon aikaa, 

että he kuvaavat sitä jopa “epätoivoiseksi prosessiksi”. Tietyn aihealueen täydellinen seuraaminen 

saattaa toisinaan tuntua mahdottomalta. Eräät haastatelluista ovat sitä mieltä että tiedonhankinta vie 

myös enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Tämä johtuu paitsi saatavilla olevan tiedon kasvusta, myös 

tiedon jakelun ja levittämisen muuttuneista tekniikoista. 
 
 
Nykyään pitää käyttää huomattavasti enemmän aikaa sen tiedon etsimiseen kuin ennen. (Minkä takia 
siihen menee nykyään enemmän aikaa? / PL)  Siinä on varmasti se yks syy, että tiedon määrä on kasvanu 
niin valtavasti, tutkijoita on hirveen paljon enempi, journaleita on hirveen paljon enempi. Ja sitten se 
tieto, tavallaan se frontier, ei löydy enää journaleista, vaan se löytyy tuolta ihmisten kotisivuilta, paperien 
drafteista, konferenssipapereista, seminaaripapereista. Niitten seulominen on se joka vie aikaa. Sulla voi 
olla joku drafti, mutta sä et tiedä onko sitä referoitu, voiks siihen luottaa, onks se oikein, onks siinä edes 
mitään järkee siinä jutussa. Sun pitää lukee se ja päättää sitten meneeks tää oikein. Vaatii paljon 
ammattitaitoa, pitää tietää ja osata. Se frontieri ei enää löydy painetuista journaleista, koska ne jutut on jo 
pari kolme vuotta vanhoja. Jos sä haluat olla siellä eturintamassa tai lähelläkään sitä, niin on pakko hakea 
sitä tietoa sähköisesti. (H6) 
 
 

Tiedon saatavuuden parantuminen ja sen määrän nopea kasvaminen herättää kysymyksiä tiedon 

laadusta. Yksi haastatelluista tutkijoista totesi, että kun vielä 1980-luvulla pystyi suhteellisen hyvin 

seuraamaan esimerkiksi rahapoliittisen kirjallisuuden kehittymistä, niin nykyisin se on huomattavasti 

vaikeampaa. Hän oli sitä mieltä, että samalla kun tämän tiedon määrä on kasvanut, sen laatu on 

heikentynyt. Sen laatu olisi keskimääräistä alempi kuin mitä se oli kaksikymmentä vuotta sitten. Tosin 

on hyvä muistaa, että tämä on yhden ihmisen mielipide, ei yleistettävissä oleva tutkimustulos. 

 Kuinka merkittävää tai mielenkiintoista työtä tiedonhankinta on sinänsä jakaa haastateltavien 

mielipiteitä. Mielipiteisiin vaikuttaa paljon se minkälaista työtehtävää ja tiedontarvetta varten tietoa 

hankitaan. Seurantatyötä ja tiettyä tutkimus- tai selvitysprojektia varten tehtävä tiedonhankinta ovat eri 

asioita. Ne ekonomistit joiden tehtäviin kuuluu seuranta sekä seurantajulkaisujen ja erilaisten raporttien 

toimitustyö, mikä väistämättä merkitsee mm. joukkoviestinnän jatkuvaa monitorointia, eivät lähde 

kyseenalaistamaan tiedonhankinnan tärkeyttä.  
 
Jos mä olisin tutkimuspuolella, mua varmaan kyllä riepois jos mä joutuisin itse etsimään kaiken tiedon. 
Silloin sellainen tiedonhankinta olisi raastavaa. Mä oon ollu ulkomaisissa organisaatioissa joissa ei tää 
tiedonhankkiminen ole ollu niin hyvin järjestetty kuin Suomen Pankissa, eli että ekonomisteilla, 
tutkijoilla menee siihen paljon aikaa. Mutta kun mä olen seurantapuolella niin mun tavallaan on pakko 
itse tietää mistä se tieto tulee. Et sit mä oisin ihan pihalla, jos mä pyytäisin että hankipa sinä ja etsi 
jostain, koska se on osa sitä tietoa että mä tiedän mistä se on tullu ja missä muodossa se on tullu, ja mitä 
siinä on mahdollisesti taustalla. Mun mielestä tää tiedonhankinta on osa mun työtä ja sen on haastavaa, ja 
se on hauskaa. Joskin se on myöskin raivostuttavaa, kun yrittää venäläisistä lähteistä saada tietoa, joka on 
siis joskus vaikeaa. (H11) 
 
 

Seuranta- ja toimitustehtävissä tiedonhankintaa ei siis koeta pahana pakkopullana, vaan se on osa 

tutkijan ja ekonomistin työnkuvaan. Tämä pätee yli osastorajojen. 
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Se on oleellinen osa tälläista nykyekonomistin työtä. Eikä pelkästään tutkimus- ja selvitystyötä, vaan 
mitä tahansa ekonomistityötä. Sehän on hyvin pitkälle sitä kuitenkin. Se on aina se lähtökohta se 
tiedonhankinta usein.[---]. Se on oleellinen osa, ja aika keskeinen osa siinä mielessä, että sen on 
kuitenkin se pohja sitten. Tai yks niistä kivijaloista tietenkin. (H14) 
 
 

Tiedonhankinnan tärkeydestä huolimatta sitä ei aina tehdä hymyssä suin. Varsinkin jotkut tutkijat 

ilmaisivat kyllästymisen ja väsymyksen tuntemuksia tiedonhankinnasta kysyttäessä. Vaikka tiedon 

kumuloituminen ja oppiminen ovat informanteille tärkeitä, itse tiedonhankintaan eivät välttämättä päde 

“kasvavat rajatuotot”, kuten asia ilmaistiin taloustieteen omalla terminologialla. 
 
Tietenkin siinä tiedonhankinnassa  pätee tämmöiset alenevat rajatuotot myös. Jossakin vaiheessa tästä 
samasta aiheesta tehtävä tiedonhankinta voi tuntua hieman tylsältä, erityisesti siinä vaiheessa kun sen 
perusidean on saanu kirjoitettua paperille ja se on loppuvaiheessa. Siinä vaiheessa pitäis vielä jaksaa 
katsoo, että mitä muut on tehny ja sanonu, pitää tavallaan hioo sitä paperii, niin siinä vaiheessa tiedon 
kerääminen ei enää tunnu kivalta. Se voi olla, että sitä ei enää tee niin intensiivisesti kuin sitä pitäis 
tehdä. Mutta tosiaan silloin kun on uudella tutkimusalueella tai haluaa oppia jotain uutta, niin silloin se 
on kivaa etsiä niitä uusia tietolähteitä, uutta inputia siihen. Se on ihan mukavaa. Siinä jossakin vaiheessa 
käy niin, että vaikka sitä tietoa on valtavasti saatavana, että jos yhtä tutkimusaluetta tutkii niin jossakin 
vaiheessa käy niin, että tietää suunnilleen sen mitä on tehty, ketkä tekee, mistä sitä tietoo saa, ketkä on 
kiinnostunut siitä aiheesta. (H6) 

 

Tiedonhankinnan mielekkyys on siis riippuvainen yksilön tekemästä työstä ja siitä työvaiheesta, missä 

yksilö kulloinkin on. Tiedonhankinnan kulun ja siihen sisältyvien mahdollisten ongelmien 

tarkastelemiseksi on katsottava tiedonhankinnan prosessia tarkemmin. 

6.5 Tiedonhankinta prosessina ja seurantana 
 
Haastatteluissa pyrittiin saamaan aineistoa informanttien sekä tehtävälähtöisen että orientoivan tiedon 

hankinnasta. Tehtävälähtöisen tiedon hankinnan tarkastelemiseksi lähestymistavaksi valittiin ns. critical 

incident –näkökulma, jolloin informantteja pyydettiin kuvailemaan viimeisin valmiiksi tehty tai 

parhaillaan työn alla oleva tutkimus- tai selvitysprojekti. Tällä tavalla henkilöiden tiedonhankinnan 

tarkastelu pysyi varmalla pohjalla, kun heillä vielä oli suhteellisen hyvin muistissa työnsä eri vaiheet ja 

niissä tapahtunut eri lähteiden ja kanavien hyödyntäminen. Tehtävälähtöisen tiedon hankinnan 

yksityiskohtaisemman kulun ja hankinnan eri piirteiden selvittämiseksi haastateltavia pyydettiin 

jakamaan työnsä vaiheisiin. Jokaisen vaiheen kohdalla käytiin läpi haastattelulomakkeeseen merkityt 

tiedonlähteet ja –kanavat ja yritettiin samalla pohtia sitä, miksi hankinta kohdistui niihin ja mitä hyötyä 

niistä oli informantille. Tiedonhankinnasta syntyi prosessimainen kuva, jonka avulla pyrittiin 

selvittämään millainen merkitys lähteillä ja kanavilla on yksilölle hänen eri työvaiheissaan ja millä 

tavalla hän käyttää niistä saamaansa tietoa. Yleisesti ottaen tyypillisten työvaiheiden kuvaaminen 

onnistui haastatelluilta henkilöiltä varsin hyvin. Eri vaiheissa tapahtuvaa tiedonhankintaa tarkasteltiin 

siten kuin se haastatteluhetkellä oli retrospektiivisesti mahdollista.  
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 Orientoivan tiedon hankintaa koskevan aineiston keräämisen yhteydessä pyrittiin selvittämään 

informanttien orientoivan tiedon hankinnan syitä ja sen kohdentumista eri lähteisiin ja kanaviin. 

Orientoivan tiedon hankinnan tulosten tarkastelussa kävi ilmi, että sen erottaminen tehtävälähtöisen, 

praktisen tiedon hankinnasta voidaan tehdään vain teoriassa. Käytännössä nämä kaksi tiedonhankinnan 

eri tyyppiä näyttävät olevan sidoksissa toisiinsa. 

6.5.1 Tehtävälähtöisen tiedon hankinta 
 

 6.5.1.1 Työprosessien vaiheita 
 
Tutkimus- ja selvitystöiden vaiheiden ja piirteiden sekä lähteiden ja kanavien hyödyntämisen tarkastelu 

oli sekä aineiston keruun että tulosten erittelyn vaikein osuus. Nämä tulokset on pelkistetty 

raakahavainnoista omaksi taulukokseen (Taulukko 6). Informanttien suorittama tiedonhankinta on 

jaoteltu taulukossa eri työvaiheisiin. Jokaisessa työvaiheessa ilmenevä tiedonhankintakäyttäytyminen 

on merkitty omiin sarakkeisiin niillä piirteillä joita vaiheesta on voitu tulkita sekä niillä lähteillä ja 

kanavilla joihin hankinta on kyseisessä vaiheessa selvästi kohdentunut.  

 Taulukon jokaisen rivin voi tulkita karkeasti jaotelluksi aikajanaksi informanttien (H1 – H16) 

töiden eri vaiheille (1 – 5). Tarkasteltaessa rivejä vasemmalta oikealle nähdään, millä tavalla yksittäisen 

informantin tiedonhankintakäyttäytyminen ilmenee työn edetessä. Vasemmalla vaiheessa 1 esiintyy 

tyypillisesti työn aloittamiseen kuuluva tiedonhankintakäyttäytyminen. Työn viimeinen vaihe, 

lopettamista kuvaava tiedonhankintakäyttäytyminen esiintyy jossakin oikealla olevissa vaiheissa 2 – 5.  

Työvaiheita vertailtaessa on otettava huomioon se, että yksittäisen työn vaiheiden määrä on informantin 

itsensä määrittelemä. Siksi taulukon eri vaiheiden piirteet ja kohteet eivät ole pystysuorassa täysin 

verrannollisia toisiinsa. Lisäksi täydellistä pystysuoraa vertailua hankaloittaa se, että 

tiedonhankintakäyttäytymisen tarkastelu on rajoitettu siihen, kun henkilöillä on pankissa työsuhde. 

Esimerkiksi  H4:n tekemä tutkimustyö on aloitettu jo ennen kuin hän tuli pankkiin töihin. Tämän 

yksilön työvaiheiden ja tiedonhankintakäyttäytymisen tarkastelussa on lähdetty siitä kun hän saapuu 

organisaatioon. Koska hänen työnsä alkoi jo aikaisemmin, tiedonhankinnan aloittamisen piirteitä (Alo) 

tai sen kohteita ei siis ole merkitty taulukkoon. H4:n aikajana on siis katkaistu, koska sen alkupäätä ei 

ole tarkastelussa mukana. Lisäksi koska työ oli haastatteluhetkellä vielä kesken, myöskään 

tiedonhankinnan lopettamisen piirteitä (Lop) tai kohteita ei ole voitu merkitä. Näin on myös H6:n 

tapauksessa. Informantti H7:n työ on sikäli poikkeuksellinen, että hän halusi puhua sellaisesta työstään, 

jonka hän oli tehnyt ennen kuin hän tuli pankkiin töihin. Tosin tämä ei yhtään vähennä työn tarkastelun 

mielenkiintoa, sillä henkilöllä oli työn aikana kontakteja pankkiin. H16:a työn tarkastelu 

kokonaisuudessaan on vaikeaa, sillä haastattelunauhuriin tuli vika haastatteluhetkellä kesken 
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työvaiheiden tiedonhankinnan tarkastelun. Sen vuoksi tämän työn tiedonhankinnan lopetusta ei voida 

tarkastella. 
Taulukko 6. Tiedonhankinnan piirteet ja kohteet eri työvaiheissa. 

 

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4 VAIHE 5 Hlö Työ 

Piirteet Kohteet Piirteet Kohteet Piirteet Kohteet Piirteet Kohteet Piirteet Kohteet 

H1 Makro- 
Malli 

Alo, Ero 
Sel,Val 
Pää,Tie 

suu,kirj, 
k, www, 
ok  

Ero,Ket, 
Pää,Val 
Ver,Tie   

suu,kirj, 
k, d,sp 
www,ok 

Ero,Lop 
Tie 

suu,kirj, 
k, www, 
ok 

    

H2 Tutkimus Alo,Ket 
Sel,Pää 

suu,kirj, 
k,www  

Ero,Ket 
Pää,Val 

suu,inf 
kirj, k, 
www 

Ero,Ket 
Pää,Val 

suu,inf 
kirj, k, 
www 

Ero,Val,
Pää suu,kirj Lop suu 

H3 Selvitys Alo suu, kirj Ero,Pää
Val,Ver 

suu,sp 
k,kirj,d, 
inf, www 

Ero,Pää 
Val, Ver kirj, k, sp Lop suu   

 
H4 

 
Tutkimus   Ero,Ket 

Pää,Val 
suu,kirj, 
k, www 

Ero,Ket 
Pää,Val 

suu,kirj, 
k, www     

 
H5 

 
Tutkimus 
/ Selvitys 

Alo,Sel 
Pää,  

suu,kirj,k 
int,www 

Ero,Pää 
Val 

suu,d, 
www 

Ero,Ket 
Pää,Val  

suu,inf 
kirj,k, 
www   

Lop suu   

 
H6 

 
Tutkimus 
 

Alo, 
Pää,Sel 

suu,kirj, 
k, www 

Ero,Pää 
Val 

suu, kirj, 
k  

Ero, Val 
Pää 

www,sp
kirj, k     

 
H7  

 
Tutkimus*  
 

Alo,Pää 
Verk,  suu, sp 

Ero,Ket 
Pää,Sel
Val  

www, 
kirj 

Ero, 
Pää,Val 

www, 
kirj Lop suu, 

www   

 
H8 

 
Tutkimus 
 

Alo, Tie suu,kirj, 
inf, ok 

Ero,Ket 
Pää,Val 

suu,inf 
kirj, k 
www   

Ero,Ket 
PääTod 

suu, d, 
inf, kirj, 
k, int 

Ero,Val, 
Pää, 
Lop  

kirj,k,inf  
www   

 
H9 
 

 
Tutkimus 
 

Alo suu, kirj 
Ero,Ket 
Sel,Pää
Val,Ver 

suu,sp 
kirj, k, int 
d, www 

Val suu Ver,Lop suu,d,sp    

 
H10 

 
Selvitys 
 

Alo, Sel 
Ket 

suu, kirj 
www 

Ero,Val 
Ket 

suu, sp 
www,kirj  Lop suu     

 
H11 

 
Kirja-
artikkeli 

Alo,Tie 
Sel, 

suu, inf, 
ok,www  

Ero,Val 
Ver Ket, 
Lop 

sp, www       

 
H12 

 
Lehti-
artikkeli 

Alo, 
Tie,Pää 

kirj, k 
suu, ok  

Ero,Val 
Sel,Ket,
Pää,  

kirj, k, 
ok,       

 
H13 

 
Selvitys 
 

Alo, suu,  
Ero,Val,
Ket,Sel,
Pää 

kirj, k, sp 
www  Lop,Tod suu, sp      

 
H14 

 
Selvitys Alo, Tie   suu,kirj, 

ok   

Ero,Val,
Ket,Sel,
Ver,Pää,
Lop 

suu, kirj, 
k, sp, 
www 

      

 
H15 

 
Tutkimus 

Alo,Ero, 
Ket,Pää 
Sel,Val 

suu,kirj, 
k,sp, 
www,d  

        

 
H16 

 
Selvitys** 
 

Alo, Tie suu, kirj, 
ok 

Ero,Val, 
Sel,Ver, 
Pää,  

suu,kirj, 
k,sp 
www 

      

Huom. 
Seurantaa ei ole merkitty piirteisiin. 
* Tutkimus tehty ennen Pankissa työskentelyä. 
** Tekninen ongelma haastatteluaineiston keräämisessä. Aineistoa saatiin vain kahdesta vaiheesta. 
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  Taulukon lyhenteet :  

 
Tiedonhankinnan piirteet  Tiedonhankinnan kohteet (lähteet ja kanavat) 

Alo: 
Ket: 
Sel: 
Pää: 
Ero :  
Val : 
Tod: 
Ver: 
Tie:  
Lop: 

Aloittaminen 
Ketjuttaminen 
Selailu 
Pääsy 
Erottelu 
Valikoiminen 
Todentaminen 
Verkostoituminen 
Tiedonhallinta 
Lopettaminen 

d: 
 
inf : 
int : 
k :  
 
kirj : 
 
ok : 
sp :  
suu :  
www : 

Data. Esimerkiksi Internetistä, suoraan Pankin omista tietokannoista tai 
sihteerien kautta. 
Informaatikot. 
Intranet. Esimerkiksi PATU-tietojärjestelmän tai oman osaston intranetin käyttö 
Suomen Pankin tai BOFITin kirjasto. Fyysisen tai elektronisen kokoelman 
käyttö. 
Kirjalliset lähteet (kirjat, lehdet, artikkelit, työpaperit, keskustelualoitteet jne.), 
joko fyysisessä tai elektronisessa muodossa. 
Oma henkilökohtainen kokoelma. 
Sähköposti. 
Suulliset lähteet. 
Organisaatioiden, yritysten tai yksittäisten henkilöiden verkkosivuja, 
verkkopalveluita ym. 

 

Täytyy muistaa, että taulukkoon merkityt vaiheet, piirteet, lähteet ja kanavat ovat yksinkertaistus 

todellisuudesta. Todellisuudessa tutkimus- ja selvitystyö ei välttämättä etene niin suoraviivaisesti kuin 

taulukosta voisi olettaa. Eri työvaiheiden välit ovat pikemminkin häilyviä kuin selkeästi rajattuja. 

Työvaiheet ovat limittäisiä, ja joissakin töissä ilmeni myös palaamista edellisiin työvaiheisiin. H1:n 

tapauksessa on nähtävästi parempi puhua jo syklisestä työn etenemisestä. Tämä johtuu ehkä siitä, että 

mallin rakentamista on valmisteltu aika paljon jo ennen kuin mallin varsinaiseen tekemiseen on 

ryhdytty. 
 
 
Se on enemmän tämmöinen spiraali. Kaikkiin vaiheisiin joutuu palaamaan useamman kerran. Ensin 
määritellään jotain, estimoidaan jotain, stilisoidaan tarkastellaan tuloksia. Sit mahdollisesti palataan 
siihen uudestaan. Et se ei oo, se ei tuu kerralla, yhdellä iteroinnilla valmiiksi. Se on niin kuin koulussa, 
samat asiat käydään moneen kertaan läpi, mut sit vain syvennetään sitä tasoo joka kerta. Et mun mielestä 
tää menee samalla lailla. [---] Mun oma tutkimushistoria ja –kokemus näkyy et mä en aloita tyhjältä 
pöydältä. Lukemista on tapahtunut jo aikaisemmin ja yleensä tällaisia projekteja osataan ennakoida, 
jolloin sitä lukee asiaakin vähän sillä silmällä et saattaa tätä tietoo tarvita myöhemminkin. (H1) 
 
 

 Työvaiheiden ajallinen pituus vaihtelee hyvin paljon. Tutkimuksesta puhutaan usein puolen 

vuoden – vuoden mittaisena projektina, selvityksestä ajallisesta lyhyempänä mutta venyvänä työn. 

Selvityksen ajallisen keston määrittämistä hankaloittaa se, että se tehdään muiden ekonomistitöiden 

ohessa. Artikkeleiden kirjoittamisessa ei mene kovinkaan kauan; noin yksi tai kuukautta. Makromallin 

rakentamisessa voi mennä  parikin vuotta.  

 Taulukossa esitettyjen projektien työvaiheiden vertaamista toisiinsa pystysuorassa hankaloittaa 

siis myös se, että töiden ajallinen kesto vaihtelee paljon. Ajallinen kesto ei loppujen lopuksi kuitenkaan 

ole kovinkaan mielenkiintoinen asia, koska informantit tekivät tutkimusten ja selvitystöiden välisen 

eron työn näkökulman ja tieteellisyyden perusteella. Tiettyyn työhön käytetty aika ei oikeastaan sano 

kyseisestä työstä kovinkaan paljon. 
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 Mitä työvaiheet sitten oikeastaan tarkoittavat? Haastatellut henkilöt puhuivat ensimmäisestä 

työvaiheestaan hyvin usein ideointivaiheena, aiheen keksimisenä tai sen määrittelynä. Työtä varten 

tehty tiedonhankinta alkaa joillakin henkilöillä jo ensimmäisessä vaiheessa, mutta monilla se tulee 

aktiivisemmaksi vasta toisessa vaiheessa, jolloin yksilöt alkavat rakentaa omaan työhönsä sopivaa 

mallia. Toisessa tai viimeistään kolmannessa vaiheessa alkaa myös työtä koskevan laajemman 

kirjallisuuden läpikäynti. Jotkut tutkijat kirjoittavat työnsä kirjallisuuskatsauksen niin pitkälle valmiiksi 

kuin vain mahdollista ennen mallinnusvaihettaan. Useimmille tähän tutkimukseen osallistuneille 

varsinaisen kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen tulee kuitenkin vasta oman mallin rakentamisen 

jälkeen, koska he ovat on tätä ennen keskittyneet pääasiassa oman idean jalostamiseen ja esittämiseen. 
 
Yleensä se ensimmäinen vaihe on tämmöinen tutkimusidean saaminen, joka voi yllättää missä tahansa. 
Että mulla on tällä hetkelläkin lukuisia tämmöisiä ideatasolla tutkimusideoita. Oliko se toi Jari Tervo tai 
joku kirjailija, mä en muista kuka se oli joka sano, et hänellä on aina ruutupaperia mukana et jos saa 
jossain taksissa tai pubissa idean niin pitää heti kirjoittaa se heti ylös ettei unohda sitä. Mulla on itse 
asiassa samalla lailla. Mulla on aina laukussa ruutupaperia, et jos mä san kesämökillä kun mä lämmitän 
saunaa jonkun idean, niin se pitää kirjoittaa ylös. Mutta siitä matka tämmöiseksi tutkimusraportiksi on 
tietysti hirveen pitkä. Että se vaihe, kun taloustieteessä puhutaan mallinnuksesta, elikkä yritetään löytää 
mahdollisimman yksinkertainen ja konsistentti tapa esittää muille se idea. Siis kun puhutaan 
teoreettisesta työstä, mitä mä teen, niin rakentaa sellainen malli, jolla pystyy sen oman argumentin sitten 
näyttään, että näin voi olla jos me tehdään sellaiset oletukset että näin on. Niin se on se kaikkein vaikein 
vaihe. Ja siitä vaiheesta ei pääse läheskään kaikki ideat läpi. Ja sit ne ideat, jotka pääsee siitä vaiheesta 
läpi niin sit voi siirtyä tähän kirjoitusprosessiin. Mulla on ihan sellainen tapa, että mä ensin lasken ja 
katson, todistan sen mallin, sen idean. Yritän löytää sen mallin mikä toimii ihan ruutupaperilla. Ja sit 
vasta siirryn siihen kirjoitusprosessiin. Mulla on tällä hetkelläkin ruutupaperilla odottamassa  pari kolme, 
jotka näyttäis siltä, että ne olis läpäisemässä tän mallinnusvaiheen ja sit voi siirtyä siihen 
kirjoitusvaiheeseen. Se kirjoitusvaihekin, kyl sekin vähän riippuu, kuinka pitkä se voi olla. Siihen voi 
mennä, että vasta siinä vaiheessa kun kirjoittaa koneelle, että huomaa ongelmia, jotka pitää ratkasta. Mut 
se kirjoitusprosessi mene joskus tosi nopeestikin. Että tämmöisiä vaiheita mulla on ja mä luulen että aika 
monet jotka tekee teoreettista taloustieteellistä tutkimusta toimii samalla tavalla. (H4) 
 
 

Lähes jokaisella informantilla työn päättää sen esittely oman osastolla, usein workshopissa tai 

palaverissa. Jotkut lähtevät hakemaan kommentteja vielä organisaation ulkopuolelta akateemisista 

konferensseista tai muista tilaisuuksista. Taulukosta 6 voi todeta, että eri töiden vaiheittainen 

jakaantuminen ei kuitenkaan ole samanlainen. Tutkimustyöt jaetaan mieluummin useampaan 

vaiheeseen kuin selvitystyöt. Mitä tieteellisempi työ, sen monipolvisempi työprosessi. 

 
Usein mä aloitan minkä tahansa tutkimuksen tai selvityksen tekemisen lukemalla paljon mitä muut on 
tehneet, minkälaista tutkimusta tai selvitystä on tehty muualla samasta asiasta, siihen liittyvistä asioista. 
Sen lukemisvaihe on ainakin selkee osa sitä prosessia. Sitten yks osa sitä prosessia saattaa olla, jos se on 
empiirinen työ tai empiiristä selvittämistä, niin tämmöistä tilastomateriaalia, sen hankkimista. Sitten jos 
on empiirisestä tutkimuksesta kyse, niin silloin tietysti yks työvaihe on ikään kuin se empiirinen 
mallintaminen. Silloin tilasto-ohjelmilla tai ekonometrisillä ohjelmapaketeilla tehdään tietokoneella 
analyysia. Näihin tieteellisiin projekteihin tyypillisesti, vaikka ne oliskin empiirisiä, niihin tyypillisesti 
liittyy teoreettisten mallien läpikäynti, jotka liittyy siihen  asiaan. Ja niinpä yks työvaihe on 
yksikertaisesti kynän ja paperin kanssa pyöritellä niitä teoreettisia malleja, joita siinä tutkimuksessa 
käytetään tai jota se sivuaa. Sitten yks selkee työvaihe, tämmöisenä loppuvaiheena tietysti, paperin, 
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raportin kirjoittaminen. Tietenkin kaikkia näitä tutkimusvaiheita tai työvaiheita ei oo kaikissa 
projekteissa. Että jos on lyhyt selvitysprojekti niin siihen ei liity näitä ikään kuin tieteelliseen 
tutkimukseen liittyviä työvaiheita. Tietysti vois vielä lisäks sanoa, että työ tyypillisesti näihin 
projekteihin liittyen, semmoinen työvaihe, toiset kommentoi ja tehdään esitys tai esityksiä tästä 
tutkimuksesta tai selvityksestä ja kuullaan toisten mielipiteitä. (H5) 

 
 

Näyttää hyvin pitkälle siltä, että varsinkin ekonomistiosastoilla tehtävissä selvityksissä työn 

jakaantumista on usein määritellyt selvitystöiden käsittelyyn tarkoitetut alku-, väli- ja lopetuspalaverit. 

Joissakin tapauksissa informantin esittelemä työ on ollut aikaisemman työn muunnos esimerkiksi 

vanhoista töistä lehtiartikkeliksi tai osaston työpaperista keskustelualoitteeksi, jolloin työvaiheiden 

määrä rajoittuu vain kahteen.  
 
Tähän oli kaksvaiheinen siinä mielessä, että täs tehtiin ensin hieman suppeempi osaston työpaperi joka 
sitten jossain joku käsitteli ja totes, että tästä vähän täydentämällä voisi tehdä laajemmankin julkaisun. 
Näin se sitten meni. (H14) 
 
 

Joillakin informanteilla työn lopullista esittämistä seuraa vielä oman työn muokkaaminen artikkeliksi 

Pankin omaa lehteä tai tieteellistä aikakauslehteä varten. Tieteellisestä lehdestä tullut palaute johtaa 

oman tutkimuksen uudelleenmuokkaukseen, jolloin tutkimuksen työstäminen ja tiedonhankinta 

käynnistyy jälleen. Tässä voi mennä hyvinkin kauan. 
 
Jossain vaiheessa ollaan jo niin pitkällä, että lähetetään se journaaliin, jonnekin referoituun journaaliin, 
josta se sitten kolmen kuukauden – kahden vuoden sisällä takasin, yleensä hylsynä. Sitten sitä 
parannellaan refereekommenttien takia ja lähetetään uudelleen. Sitten hyvällä säkällä siitä kun joskus 
alotetaan niin viiden  kuuden vuoden päästä se tulle julkastuna jostakin tai sit se ei tuu missään. (H7) 

 
 

 
6.5.1.2 Piirteitä, lähteitä ja kanavia   
 

Taulukossa 6 esitettyjen töiden tiedonhankinnan vaiheittaista kulkua tarkastellaan seuraavaksi 

aikaisemmassa kirjallisuudessa (Ellis, Cox & Hall 1993; Meho & Tibbo 2003) määriteltyjen 

tiedonhankinnan piirteiden, lähteiden ja kanavien kautta. Yksi piirteistä, seuranta, käsitellään 

orientoivan tiedon hankinnan tarkastelussa. 

 Vaikka taulukon 6 eri töitä ei saa verrata toisiinsa suoraan pystysuunnassa, tiedonhankinnassa 

ilmeneviä piirteitä ja kohteita voidaan silti yleistää. Ensinnäkin, vain muutaman työn alkuvaiheessa 

voidaan havaita erottamisen ja valikoimisen piirteitä. Tämä kertoo siitä, että tiedon varsinainen 

käsittely ei ole tässä vaiheessa vielä alkanut. Erottaminen, valikoiminen ja jossakin määrin myös pääsy 

korostuvat vasta myöhemmissä vaiheissa. Toiseksi, tiedonhankinnan kohteita on monissa töissä eniten 

ensimmäisen ja viimeisen vaiheen välissä, jolloin tiedonhankinta on aktiivisinta ja lähde- ja 

kanavamaisema on laajimmillaan. Kolmanneksi, useimpien töiden viimeisessä vaiheessa 
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tiedonhankinnan piirteitä on hyvin vähän. Tyypillisesti tiedonhankinnan piirteet ilmenevät työn 

lopettamisena ja lähdemaisema kutistuu muutamaan lähteeseen, usein vain suullisiin lähteisiin. 

 

• Aloittaminen   

 

Yksilön työprosessin syntyvaiheiseen tulee helposti vaikutteita useista lähteistä. Monessa tapauksessa 

mainittiin paitsi yksilön oman tutkimushistorian, myös oman osaston tekemän seurannan olevan yksi 

niistä taustatekijöistä, jotka tuottavat virikkeitä tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen.  
 
Tää oli siinä mielessä otollinen aihe, että tää [---] on tavattoman näkyvästi ollu esillä Venäjän 
talouspolitiikassa. Se on tullu jatkuvasti eri uutisissa esille, eri ministereitten lausunnoissa, 
kansainvälisten järjestöjen raporteissa. Mut se ongelma oli siinä, että ne oli hyvin tälläsiä tavallaan 
löysillä argumenteilla. [---]  Siinä oli tavallaan tämmöinen aito kysynnän paikka olemassa ja aito 
ongelma olemassa mihin oli ilman muuta meidän omissa julkaisussa kiinnitetty huomiota, koska nää 
meidän seurantajulkaisut on tällaisiä, jossa tällaisiä teemoja nostetaan esille. (Eli tämä idea kumpusi 
paitsi sun vanhoista tutkimuksista, myös niistä keskusteluista, joita sä olet käynyt ja näistä kirjallisista 
lähteistä mihin sä olet törmännyt / PL) Joo. (H8) 
 

Aloittamisessa tiedonhankinta tarkoittaa pääasiassa suullisten  lähteiden hyödyntämistä. Tällöin yksilön 

työprosessiin vaikuttaa lähes aina jollakin tavalla osaston muu väki tai jotkut muut henkilöt 
 
 
Keskustelin muutamien ihmisten kanssa, lähinnä ehkä esimiesten kanssa, tutkimusosaston päällikön Juha 
Tarkan kanssa, miten he kokee tän tutkimusongelman, onko ne relevantteja keskuspankin kannalta 
katsottuna, voidaanko motivoida tällaista tutkimusta ja sitten ehkä saadakseni vähän vinkkiä mihin 
suuntaan, minkälaista asiaa voisi lähteä tarkastelemaan. (H2) 
 
Mulla on niin fiksut työkaverit. Ja kyllä niillä oli arvoa, just se et onks tää aihe järkevä ja mä otin tosi 
paljon huomioon muitten ihmisten kommentteja ja jo siinä vaiheessa mihin suuntaan se kannattaisi  
suunnata ja rajata. Joo, kyllä  ne oli tärkeitä. (H3) 

 

Usein tiedonhankinnan aloittamisessa  hankinta kohdistuu myös tuttuihin kirjallisiin lähteisiin. Ne 

voivat olla yksilön omia vanhoja töitä tai hyväksi havaittuja lähteitä, joita on pistetty tulevia projekteja 

varten syrjään. Joissakin tapauksissa lähdemateriaalia on alussa jo enemmän käsillä, toisissa projekteissa 

työskentely aloitetaan vähemmän runsaasta tietomassasta.   

 

• Selailu 

 

Selailu näyttää olevan tärkeä tiedonhankinnan piirre. Se ilmenee joko ensimmäisessä tai toisessa 

vaiheessa. Tieteellisemmissä töissä selailu kohdistuu alkuvaiheissa selvästi tieteellisen tiedon 

tuottajien ja välittäjien suuntaan, esimerkiksi organisaation kirjastojen fyysisiin tai elektronisiin 

kokoelmiin, Internetissä oleviin taloustieteen tutkijoiden kotisivuihin tai tutkijoille tarkoitettuihin 
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palveluihin, kuten EconLitiin. Joillekin yksilöille Suomen Pankin kirjaston tietokannat ovat tyypillisiä 

selailun aloituspaikkoja. Jotkut tekevät selailussaan hakuja Internetin hakukoneilla.  
 
 
Mä käytin kyllä Bibliothecaa siinä omalta työasemalta. Paitsi että mä etsin tiettyjä artikkeleita, jotain 
kirjojakin mä etsin sieltä, että onko niitä pankin kirjastossa. Ja sitten mä taisin kyllä tehdä Bibliothecassa 
kyllä asiasanoilla ja otsikon sanoilla hakuja, että löytyykö pankin kirjastosta jotain semmoista tietoa tai 
jotain semmoisia kirjoituksia, johon mä en oo törmänny ja josta olis mulle hyötyy. Semmoisia hakuja mä 
tein. Paitsi että mä tein niitä Bibliothecalla niin mä tein niitä ylipäätänsä netissä ja myöskin EconLitissä. 
(Tuntuuko sinusta, että tosta Bibliothecasta löytyy sitten materiaalia, joka liittyy tähän sun työhön? / PL) 
Mä en muista löytyks sieltä tällä kertaa. Saatto löytyä. Kyllä sieltä on joskus kaikkea löytyny tavallaan 
ihan semmoisella summanmutikkahaullakin. (Oliks se sulle itsesään selvää tai kuinka tyypillistä, että sä 
menit Bibliothecasta hakemaan? Tutkimus alkaa ja sä meet kattoo mitä pankin kokoelmasta löytyy? / PL) 
Kyllä mä yleensä teen sen, joo. [---] Kyllä mä usein oon hakenu ihan asiasanoilla, otsikoilla sieltä 
Bibliothecasta. Mutta niin kuin sanottu, myöskin sitten ihan EconLitistä ja Internetistä ja vaikka 
Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmästä vastaavanlaisista hauista. Kyllä mä silti joka kerta kun mulla 
on tutkimus tai tekee on vähän isompaa selvitysprojektia. (H5) 
 
Mä en oo mikään näppärä netin käyttäjä, meen johonkin Yahoo.comiin. Sitten mä otan sieltä sen 
olennaisen hakusanan, joka on juuri sen mun tutkimusongelma, jota nyt parhaillaan tutkitaan paljon. Se 
on tämmöinen mielenkiintoinen tässä tiedeyhteisössä. Niin mä oon ihan ottanu hakusanalla, niin mä oon 
löytäny muutaman. Ihan esimerkiks nyt löysin viikko sitten väitöskirjan, joka on juuri se minun aiheeni. 
[---] Siis tää oli ihan tämmöinen satunnaishaku. (H15) 
 
 

Vähemmän teoreettisissa töissä tehdään myös tunnustelevaa selailua aiheeseen liittyvästä 

kirjallisuudesta, kun yritetään ottaa selvää mitä omasta aiheesta on viime aikoina sanottu. Internetissä 

toisten organisaatioiden verkkosivut WWW-sivut ovat yleisiä tiedonhankinnan lähteitä. Niiden 

selaileminen on joskus kaukana helposta.  
 
Mä kävin aika paljon komission sivuilla. Jos haluat eksyä joskus metsään, niin mene komission sivuille.  
Se on mieletön viidakko. Siellä on kauheesti tietoa, mutta eri sivuilla ne päivittyy eri tavalla. Koskaan ei 
tiedä mikä on viimeisin dokumentti ja onko siinä juuri samat määrittelyt kuin komission toisen osaston 
samaa asiaa omilla sivuillaan käsittelevässä dokumentissa. Se on haastavaa. Ja silloin kun mä en 
ymmärtäny niistä lähteistä mitään, kun ne antaa niin monia erilaisia vastauksia, mä lähetin sähköpostin 
yhdelle tyypille komissioon, joka laittokin alaisensa vastaaman minulle. (Minkälaisen vastauksen sait / 
PL) Mä sain monta sivua selitystä, että miksi nää ei täsmää toisiinsa. Ja se oli ihme juttu. Sellasta ei oo 
koskaan ennen käyny. Mutta en mä silti ymmärtäny lopullisesti sitä siis lopullisesti et miks nää ei 
täsmää. Ei sekään kertonu mikä oli viimeisin tieto. (H11) 
 
 

 
• Ketjuttaminen 

 

Oli odotettavaa, että ketjuttamista löytyisi informanttien työprosesseista paljonkin. Ketjuttamien on 

tyypillisintä niissä vaiheissa, kun tiedonhankinta on jo edennyt niin pitkälle, että yksilö on hankkinut 

häntä kiinnostavaa kirjallisuutta ja sitä on saatava lisää. Jotkut hankkivat ketjuttamisella tietoa 

Internetistä, toiset taas delegoivat viitteiden perusteella tehtävän tiedonhankinnan organisaation 

kirjastolle. 
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Jos se esimerkiks viittaa johonkin kirjaan, joka kiinnostaa, niin silloin tsekkaan sen lähdeluettelosta ja 
pyrin sitten hankkimaan sen itelleni. Ja sit myös kävikin niin. (Pääseekö viitteiden metsästyksellä hyvin 
eteenpäin / PL)  Joissain tapauksissa joo, jossain määrin on tietysti keskustelualoitesarjoja ja muita, ja 
niitä ei tuu tänne. Joskus on viitteitä ihan käsikirjoituksiin, joita ihmiset laittaa omille kotisivuilleen (Että 
kävitte sitten ihmisten kotisivuilla / PL) Joo kyllä, mutta suurin osa tuli kyllä kirjaston kautta. Muutama 
semmonen, niitä tsiigattiin. (H9) 
 
Mä nojaan tohon kirjastoon hyvin paljon, että mulla ei oo aikaa rupee netistä keräileen hirveesti, koska 
yleensä jos mä löydän jonkun uuden jutun, niin joku uus tunnustettu kansainvälinen juttu, ja sieltä 
katotaan lähdeviitteet ja niistä lähetään kelaamaan niitä lähteitä. Sit mä marssi tonne kirjastoon ja sanon, 
että nämä, nämä, nämä. Kyllä tulee välillä katottua laitosten [WWW-]sivuja ja muuta, mutta sieltä on 
niin vaikee loppujen lopuks löytää, siinä menee päiväkausia aikaa.  Koska mähän teen sitä tutkimusta, en 
mä oo sitten se asiantuntija joka parhaiten löytää niitä julkaisuja. [---] Mulla yleensä saattaa olla nopeita 
juttuja, että mulla ei oo aikaa käyttää siihen tiedonhankintaan.  (H12) 
 
 
 

• Pääsy 

 

Pääsyä tarkasteltaessa on painotettu sitä, että yksilön tiedonhankinnassa on voitu havaita tilanteita 

joissa tiettyihin tietoresursseihin pääsy on ollut ratkaisevaa hänen työnteolleen. Pääasiassa pääsy on 

nähty mahdollisuutena hyödyntää joko fyysisessä muodossa olevaa kirjallisuutta tai elektronisia 

lähteitä, varsinkin tieteellisiä aikakauslehtiä ja artikkeleita. Tutkimustyössä on hyvin suuri painoarvo 

aikaisemmalla tieteellisellä kirjallisuudella, sen suhteuttamisella yksilön rakentamaan malliin ja työn 

tuloksiin, ja siksi siihen pääsy on hyvin tärkeää. Tutkimustyötä tekevät ammentavat yhä 

merkittävämmän osan tarvitsemastaan tiedosta elektronisista lähteistä. Tämän lisäksi pääsy voidaan  

myös nähdä pääsynä palveluun, joka säästää yksilöä tiedonhankintaan kuluvalta ajalta ja vaivalta.  
 
(Jos sinun pitäisi korostaa joitakin kirjastopalveluita ja niiden merkitystä tiedonhankinnallesi, mitkä ne 
olisivat ja miksi? / PL) Ihan ylivoimasesti on se, että on tän Kirstun kauttaa pääsee elektronisiin lehtiin, 
että journaaleita on netissä. Et niihin pääsee hyvin. Toinen on sitten nää artikkelit, että sä lähetät 
artikkelipyynnön niin se sitten toimitetaan sulle. Nää on ne keskeisimmät asiat. (H7) 
 
On kiva olla tämmöisessä organisaatiossa töissä et jos tarvii ihan näitä makrotaloustieteen oppikirjoja, 
ekonometrian oppikirjoja, sieltä ne löytyy hyllystä. Tai jos ei löydy, he tilaavat sen. Kun mä olin 
ekonometrian kurssilla liittyen tähän jatko-opintoihin, ja pankissa ei ollu sitä kirjaa, mä esitin 
toivomuksen niin se tilattiin sinne. Varmaan parikin kappaletta. Tää oli yks tämmöinen ihan 
konkreettinen esimerkki, että kirjasto on ollu hyödyllinen näissä opinnoissa. Ja sitten mä oon kirjastosta 
kysyny liittyen, no se liittyy enemmän opintoihin, mutta on ollu joku kirja josta mä oon ollu kiinnostunu, 
joku vähän vanhempi. He ovat etälainannu sen jostakin muualta. Mikä kaukolainaus vai miksi sitä 
sanotaan. Tämmöstä mä oon käyttäny, liittyy ikään kuin tähän opintopuoleen mutta sekin voidaan ikään 
kuin liittää tähän mun projektihommaan. Sitten on ollu ihan joku tämmöinen haku, et mä en oikeen ole 
tiennyt mitä mä oon hakenut. Tämmöinen ja tämmöinen on kirjoittanu tästä ja tästä, mikähän se on. Mä 
oon saanu erittäin ystävällistä palvelua kirjastosta ja heillä on välineet, keinot ja asiantuntemus siihen, 
että oon hyötyny myös siitä. (H15) 

 
Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen kahdelta informanteilta tuli huomionarvoisia mainintoja siitä, 

miten laitoksen kuuluminen juuri keskuspankkiin parantaa sen työntekijöiden tiedonsaantia. Pääsy 
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Suomen Pankin tietojärjestelmiin ja kansainvälisten järjestöjen luottamukselliseen aineistoon koetaan 

eduksi, jota ei ole esimerkiksi yliopistojen yhteydessä olevilla tutkimuslaitoksilla. 

 Joissakin tapauksissa pääsy on nähty tärkeänä tiedonhankinnan piirteenä, kun se on liittynyt 

poikkeuksellisiin henkilötiedonlähteisiin. H7:n Suomen Pankin ulkopuolella tekemässä 

yhteisprojektissa tämä tulee esiin mielenkiintoisella tavalla. Yhteisprojektissa hyödynnetään nimittäin 

Suomen Pankissa sijaitsevia tiedonlähteitä. 

 
Silloin mulla oli mun hyvä kollega Suomen Pankissa .[---] Ruvettiin sitten asiaa pohtimaan siinä ja sitten 
väännettiin siltä istumalta, vähän hahmoteltiin jotakin mallia. Saatiin jotain tehtyä ja sen jälkeen sitä 
asiaa ruvettiin sitten kyselemään puolelta jos toiseltakin, että onks tää yhtään järkevä. Mä siellä 
yliopistolla onks tää tärkeää tää juttu, ja tää mun kollega kyseli sitten Pankissa et mikä tässä on järkevää 
ja oikeestaan myös sitä, että mitä muuta tästä on tehty ja minkälaisia muita artikkeleita on olemassa. 
Aika paljon kysyttiin silloin aluks ihan suullisesti. [---] (Entä kolmannessa vaiheessa kirjallisista lähteitä 
? / PL)  Lähinnä journal-artikkeleita ja muitten tutkijoiden työpapereita, jotka ei ollu vielä journaaleissa. 
Näitä plus sitten, mä en tehny tätä, mut mun kaveri hyödynsi joitakin Maailmanpankin ja Suomen Pankin 
tällaisia selvitystöitä. (H7) 
 
 

Henkilölähteiden hyödyntäminen on vastavuoroista. Samalla tavalla kuin henkilölähteet Suomen 

Pankissa ovat organisaation ulkopuolisille tutkijoille tärkeitä, taas ulkopuoliset henkilölähteet ovat 

oleellisia pankissa työskenteleville yksilöille. 

 
Säännöllisesti pyrin tapaamaan tilastotieteen proffaa, näytän sille jonkun kuvan ja kerron minkälaiseen 
ongelmaan mä oon ajautunut. Ja se on tavallaan samanlaista ohjausta kuin mikään muukin ohjaus. Mä 
heitän sille jonkun empiirisen ongelman ja se ehkä saa siitä ideoita tilastoteoriaan. (H1) 

 

Empiirisissä töissä pääsy voidaan erotella tärkeäksi piirteeksi eteenkin datalähteiden kohdalla. Suora 

pääsy elektronisiin datalähteisiin on oleellinen piirre tiedonhankinnassa, koska data muodostaa raaka-

aineen, jota työntekijä käsittelee tilasto-ohjelmilla ja rakentamallaan mallilla. Jokin yksittäinen 

datalähde voi olla hyvin keskeisessä asemassa yksilön tiedonhankinnassa. 

 
Käytin rahoitusmarkkinadataa, jonka mä downloadasin Bloomberg-päätteeltä, joka meillä on tässä 
osastolla. Se mitä mä sieltä hain niin mä kävin esim EUREX-nimisen Euroopassa toimivan   
johdannaispörssin kotisivuilla. Ja sieltä sitten katoin mitä varsinaisia tuotteita, millä tuotteilla siellä 
käydään kauppaa, joista hinnoista mä voisin olla kiinnostunu, jonka hinnat on sitten ne datat, jotka mä 
sitten downloadasin Bloombergilta. [---] Se oli se mun keskeisin tilastotiedon lähde. Se on Internetin 
kautta käsittääkseni toimiva tietojärjestelmä, jossa tota on hirmuinen määrä tietoa [---]. Se on tarkoitettu 
lähinnä niille ihmisille jotka käy kauppaa osakkeilla ja joukkolainoilla. Ja sitä kautta saa hirmuisen 
määrän erinäköistä tietoo. Osittain reaaliaikaista tietoo markkinahinnoista ja osittain tietoo 
taloustilastoista, ja sitten myöskin kaikenäköisiä kommentteja jota markkinaosapuolet, viralliset tai 
epäviralliset tahot, esittää. Kai sitä voi kutsua tietotoimistoksi sitä Bloombergia. (H5) 
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• Erottelu 

 

Kun kyseessä on tiedonlähteiden evaluointi ja priorisointi, informantit tekevät erottelua pääasiassa 

ensimmäisen ja viimeisen työvaiheen välillä. Ne jotka tekevät erottelua jo ensimmäisessä vaiheessa 

ovat pääasiassa sellaisia yksilöitä, jotka jatkavat tai laajentavat edellistä työtään. Viimeisessä vaiheessa 

ilmenevä erottelu saattaa liittyä työn muuttamiseksi artikkelimuotoon, jolloin tiedonhankinta saattaa 

käynnistyä poikkeuksellisen vahvasti uudelleen.  

 Erottelu vähene varsin säännönmukaisesi työn edetessä. Tämän havaitsi jo aineiston keruussa 

siitä, että maininnat lähteiden ja kanavien hyödyntämisestä tiedonhankintaan vähenivät. Mitä 

pitemmälle työssä edistytään, sitä enemmän keskitytään tiedon prosessointiin. Tyypillisiä mainintoja 

tiedonlähteen relevanssin kriteereistä ovat aihe ja ajankohtaisuus. Löydetystä relevantista materiaalista 

pyritään aluksi löytämään ideoita, sitten tarkastamaan minkälaisessa tilassa aihetta koskeva keskustelu 

on ja etsimään sopivia mallinnuskeinoja. Tämän jälkeen on vuorossa työn varsinainen kirjoittaminen. 

 
(Kirjallisista lähteitä ensimmäisessä vaiheessa? / PL)  Ne kirjalliset lähteet oli siinä vaiheessa pitkälti 
tämmöisiä survey-artikkeleita verkostomaailmasta. Sen mukaan alko sitten kehittyä ideoita [---].  
Sanotaan kun siinä alkuvaiheessa luki survey-artikkelia, niin mitenkään kirkkaana päässä ei ollu miten 
näitä malleja, mitä täällä pyöritellään, niin että voidaan suoraan soveltaa tähän ongelmaan. Koska tunsin 
omasta mielestä ikään kuin käytännön kysymykset, ongelmat ja myöskin näissä survey-artikkeleissa, 
teoreettisessa kirjallisuudessa, on selviä tuloksia, jotka mun mielestä istuu aika hyvin siihen mun 
ennakkokäsitykseen tästä asiasta. [---] Kirjallisista lähteitä toisessa vaiheessa? / PL  Oli kyllä kirjojakin, 
mutta oikeestaan se oli aika artikkelipainoista, koska tän teeman siitä käyty viimeaikainen keskustelu 
kulminoitu tällaiseen, oliko se nyt FEDin järjestämään konferenssiin, jossa oli useita tätä koskevia 
esitelmiä vuonna 2001. Ja tavallaan siitä konferenssista niin siitä kelasin aika pitkälle taaksepäin 
löytyykö relevantteja artikkeleita. Siinä konferenssissa tiivistyy aika pitkälle se sen hetkinen keskustelun 
tila. [---] Kirjallisista lähteitä kolmannessa vaiheessa? / PL  Oikeastaan se oli niin, että mä kävin läpi 
aika pitkän linjan perusasiat näistä kirjoista, ne kävin läpi ensin. Ja sitten kun niistä näytti siltä, että tää 
vois olla hyödyllinen lähestymistapa, niin siirryin artikkeleihin, joka ei aina onnistunu. Joskus mä menin 
vähän väärään suuntaan. Kirjoistahan löytyy joku perusmalli. Useimmitenhan se kyllä onnistu, siinä 
joutu kahlaamaan aika laajan repertuaarin kirjallisuutta. [---] Kirjallisia tai elektronisia lähteitä 
neljännessä vaiheessa / PL ? Katsoin vielä artikkeleita. Toinen oli tää, että vinkkien kautta sain tietää ja 
selatessa uutuusluetteloita saatto tulla. Kirjallisia tai elektronisia lähteitä viidennessä vaiheessa / PL ? 
Luultavasti en enää kovin paljon. Se on tämä aikapuoli. Usein käy niin, että kyse on siitä mulla on 
teoreettinen työ niin sitten kun ne perusmallit on olemassa ja ne on ikään kun läpäissy sellaisen seulan, 
yleisesti ottaen hyväksyttyjä, niin se on sitten sellaista että ikään kuin täydentää sitä, kirjoittaa sinne 
ikään kuin lihaa luiden väliin. Ja mä luulen, että se onnistuu aika paljon siitä käytännön kokemuksesta. 
(H2) 

 
  
• Valikoiminen 

 

Ellis, Cox & Hall (1993) ja Meho & Tibbo (2003) näkevät valikoimisen systemaattisena tiedon 

käsittelynä. Haastatteluaineiston erittelyssä valikoimista voidaan tällöin etsiä sellaisesta 

tiedonhankinnasta, jossa informantit etsivät tärkeää tietoa talteen käsitelläkseen sitä. On selvää, että 
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valikoimisen irrottaminen erottelusta ei ole erityisen järkevää, koska jos jokin lähde tulee yksilön 

priorisoimaksi, tarkoittaa se mitä ilmeisemmin kyseisestä lähteestä löytyvän tiedon käsittelyä. 

Teoreettisessa työssä valikoimisen voidaan nähdä ilmenevän aikaisemman kirjallisuuden 

suhteuttamisessa omaan ideaan ja malliin. Jos kyseessä on empiirinen työ, työntekijät pyrkivät yleensä 

toisessa tai kolmannessa työvaiheessa hyödyntämään sellaisia lähteitä ja kanavia, joista löytyy työhön 

tarvittava data ja sen analysoimiseen sopivat menetelmät. Hyvin monessa tapauksessa tiedonhankinta 

tarkoittaa tällöin pankissa käytössä olevista tietokannoista, tietojärjestelmistä tai Internetistä 

esimerkiksi kansallisten tilastoviranomaisten verkkopalveluista omaan työhön sopivan datan 

valikoimista ja sen käyttämistä tilastollisilla tietokoneohjelmilla. Jotkut tarvitsevat tähän avuksi 

ohjelmistojen opaskirjoja tai tutkimussihteereitä. Tässä vaiheessa yksilö pyrkii myös yhä jossain 

määrin hankkimaan aikaisemmista tutkimuksista ja ekonometrian kirjoista omaan työhönsä liittyviä 

mallinnus- ja laskemistapoja.  
 
(Mistä se data sitten yleensä tulee, pankin tietokannoista, verkosta jostain tietystä palvelusta vai 
kirjallisista lähteistä / PL ) Oikeastaan kaikista niistä. Mä käytin sekä pankin sisällä olevia järjestelmiä, 
pankissa luotuja järjestelmiä eli Patua. Sitten IFS:ää, IMF:n International Financial Statisticsia. Sehän on 
CD-ROM:lla yhteiskäytössä, eli netistä suoraan saatavilla pankin kautta [intranetin romppupalvelimelta]. 
Ja sitten osa tiedoista tuli Venäjältä, eli meidän oman tietopalvelun kautta täältä. Siinä ne olikin. (H8) 

 
 

• Todentaminen 

 

Todentaminen ei ollut tyypillisimpiä piirteitä informanttien tiedonhankinnassa. Muutama selvä tapaus 

voitiin kuitenkin erottaa aineistosta. Tiedonlähteiden luottamuksen tai pikemminkin niiden 

kuvailukyvyn epäily kohdistui yhdessä tapauksessa datalähteisiin, toisessa kaupallisiin verkkosivuihin. 

Yleisesti ottaen informantit kokevat, että heidän verkkotiedonhankintansa kohdentuu pääasiassa 

sellaisiin tiedonlähteisiin, että lähteen kognitiivista auktoriteettia ei ole juuri syytä epäillä. 

 
Kun Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ne vuodet oli niin kaoottiset, niin siellä on ongelmia siinä datan 
alkupäässä. Silloin joutu vähän kattomaan vähän, että mistä ajankohdasta pääsee loppujen lopuks 
pääsekään liikkeelle. Siinä oli joo tämmöisiä kirjallisia lähteitä jo mukana, niistä pystyy määrittelemään, 
että ne aikasarjat on kokolailla yhtäläisillä perusteilla rakennettu. (H8) 
 
Kun me tehtiin sitä yhteistä paperia ja sit kaivettiin firmoihin tietoo netistä, niin kyllä se oli silleen, että 
sit laitettiin niille sähköpostia kun se paperi oli valmistumassa ja menossa painoon et onks tää vielä 
ajankohtaista. Otimme tämän tiedon teidän nettisivuilta ja voitteko tarkistaa, ettei tässä ole mitään 
hassua. Sillä tavalla me tehtiin. Mut  en mä nyt sillä tavalla koskaan oo ajatellu, että tämän paperin täytyy 
olla väärennös. En mä oikeen jaksa uskoo, että kukaan menis vaikka jonnekin FED:in sivuille laittamaan 
jonkun tutkijan nimissä jonkun paperin, mikä olis täyttä soopaa eikä olenkaan sen juttu. En mä oo 
koskaan kyllä sillä tavalla ajatellu, mutta onhan se tietysti varmaan ihan mahdollista. (H13) 
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• Verkostoituminen 

 

Verkostoitumiseksi on laskettu tiedonhankintakäyttäytyminen, jossa yksilö hyödyntää sellaisia 

tiedonlähteitä jotka ovat henkilötiedonlähteitä, mutta joita ei voi luokitella suullisiin lähteisiin. Tällöin 

huomion kohteeksi nousevat elektroniset henkilötiedonlähteet, sähköposti ja keskusteluryhmät. Näistä 

sähköposti on informanttien keskuudessa kovassa käytössä, mutta keskusteluryhmistä ei saatu 

haastatteluissa minkäänlaisia havaintoja. Tyypillisesti sähköpostilla keskustellaan toisen ihmisen 

kanssa työn aiheesta, pyydetään neuvoa omalta osastolta tai organisaation ulkopuolelta tai otetaan 

yhteyttä kirjastoon. 
 
 
Sähköpostia oon käyttäny ihan tämmösiin ajatusten vaihtoon näiden tutkimusohjaajien kanssa. He ovat 
kiireisiä, heillä on paljon ohjattavia, kokouksia. Se on erittäin näppärä tapa kuin häiritä puhelimella tai 
koputtaa oveen. He vastaa silloin kun ehtii. Se on tehokas tapa. Must se on erittäin hyvä. Jos sitä ei olis, 
olis ikään kuin vaikeeta. Kyllä sitä tulee käytettyä. Että se on tavallaan helppo tapa häiritä ihmisiä. Se on 
ihan tämmöistä, vaikka ollaan fyysisesti lähekkäin. Sitten mä oon ollu yhteydessä, en ehkä yliopistoon, ei 
se tähän liity. Mutta ihan tähän talon sisäiseen. Sit kirjastolta oon joskus kysyny sähköpostilla 
välityksellä. Et kyllä sekin tähän liittyy. (H15) 

 
Kyllä sähköpostista on ilman muuta ollu hyötyä sillä tavalla, että mä oon muutamien pohjoismaisten 
kollegoiden kanssa esim keskustellu tästä teemasta sähköpostin välityksellä. Norjan keskuspankissa on 
eräs henkilö joka tästä kirjoittaa semmoista lyhyempää, ihan siis pientä juttua, mutta kuitenkin, mutta 
oon hänen kanssaan keskustellu. Enemmänkin kyllä niin, että mä olen kommentoinut hänelle hänen 
tekstiään ja näin, mutta kuitenkin ollaan käyty keskustelua. Sähköposti ilman muuta on kans hirveen 
tärkee. (H10) 

 
 
Tämän lisäksi sähköpostilla hankintaan työn raaka-aineistoa, esimerkiksi tehdään haastatteluita tai 

hankitaan dataa. Tutkimus- tai selvitystyöhön saatetaan myös hankkia kommentteja tieteellisen 

yhteisön jäseniltä tai muilta kollegoilta jostakin keskuspankista tai korkeakoulusta. 
 
Sähköpostilla tein joo useita tiedusteluita mun tutuille, joita mulla on siellä keskuspankeissa, jotka autto 
löytää mitä on Internetissä ja vuosikirjoissa, ei nyt kirjallisena. He tekee sisäisiä juttuja, ja vaikka niitä 
kaikkee ei ois saanu julkaista, niin mä sain jonkun idean päähäni. Se oli tosi tärkeetä. (Missä vaiheessa 
tätä oli eniten? / PL) No, kyl sekä äskeisessä vaiheessa että tässä. Ei ihan silloin alussa, mut sit kun mä 
aloin, ehkä eniten tässä vaiheessa, koska tässä vaiheessa kävi ilmi se, että puuttu ne tilastotiedot. Tai mä 
en ollu ymmärtäny jotain asiaa. Kun mä otan sinne päin yhteyttä niin mun täytyy tietää itse, mitä mä 
haluun. Ettei tee liian laveita kysymyksiä. (H3) 
 
 

Jos kyseessä on yhteispaperi, saattaa olla että vielä työn loppuvaiheessa tutkijat tai ekonomistit 

pohtivat sähköpostin välityksellä omilla tahoillaan saamaansa palautetta.  

 
 Sitten sinä vaiheessa, me oltiin tietysti jaettu se työt et kumpi kirjoittaa mitäkin, niin kun mä lähdin siitä 
oli tämmöinen eka raakaversio valmis. Sitten me ruvettiin lähettämään sitä eri konferensseihin. Mä 
esittelin sitä Suomessa parissa paikassa, hän Itävallassa. Mä kävin parissa muussakin maassa tässä 
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lähellä. Koko ajan saatiin kommentteja et siinä vaiheessa se oli vähän tämmöistä ping pongia, jatkuvasti 
revisioitiin ja lähettiin aina uus versio toiselle. (H9) 

 
 
• Tiedonhallinta 

 

Tiedonhallinnan tunnistaminen ei ole helppoa. Tämä piirre saattaa esiintyä implisiittisesti muiden 

tiedonhankinnan piirteiden yhteydessä. Se ei ole erityisen hallitseva piirre informanttien 

tiedonhankinnassa. Tyypillisesti mutta samalla jokseenkin muusta tiedonhankinnasta erottumatta 

tiedonhallinta ilmenee yksilön omien vanhojen töiden hyödyntämisenä uuden projektin alussa. Jos 

työtä käytetään uudelleen, se on jossain vaiheessa ilmeisesti pistetty talteenkin. Yhdessä tapauksessa 

kävi kuitenkin ilmi, että yksilön tekemä tiedonhankinta nivoutuu paljonkin tiedonhallintaan. Hankittua 

tietoa järjestetään ja tallennetaan tulevaa käyttöä varten. Vahvimmillaan tämä piirre ilmeni H1:n 

työssä. 
 
Toisaalta mun oma webinkäyttöni, se on surkeeta, ja nykyään jos mä löydän jonkun mielenkiintoisen 
jutun jota mä en kerkiä lukeen, niin mä en printtaa sitä ja laita sitä mappiin, vaan mä itse asiassa, mulla 
on semmonen mitä mä kutsun elektroniseksi kirjahyllyksi, mä laitan sen sinne. Mulla on muutama osa-
alue. Se on [---] kirjasto. Mä en käytä  favoritseja, vaan editoin itse yhtä webbisivua, johon mä pistän 
niitä suoraan. Koska favoritseihin se hukkuu. [---] Se on [---] webbisivu. Siellä on linkkejä, mihin mä 
oon törmännyt, mut siihen vois olla parempia työkaluja. (H1) 

 
 
Joillakin haastatelluilla henkilöillä tiedonhallintaan liittyvät kysymykset ovat tulleet mieleen, vaikka 

konkreettisesti siihen ei ole ryhdytty, koska tiedonhallinta koetaan teknisesti hankalaksi. 

Tiedonhallintaa koskevien ajatusten takana on tällöin yksilön kokema tietotulva. 

 
Siihen tietysti liittyy se, että joskus sitä tietoa tuntuu olevan niin paljon, että sitä on liikaa. [---] Onks se 
teknisesti sit vaikeeta tiedonhallinta, kyllä siihen voi liittyä tämmöisiä teknisiäkin ongelmia. Olis 
mukavaa, jos vois helpommin lukea näitä juttuja suoraan tuosta screenilta, ettei niitä tarttis enää printata. 
Nykyään se vielä on niin, että sen ottaa paperille. Ja siihen tietysti liittyy se, että miten itse organisoi 
tietokoneen. Mä on sitä miettiny, pitäis varmaan vähän muuttaa eri tavalla et ku hakee sitä tietoo, pitäis 
jotenkin klassifioida se omalle tietokoneelle. Mulla se on vielä tekemättä. Että silloin kun tarttee jotakin, 
niin voi olla että on jo hakenut sen tiedon, mutta ei muista että sulla on jo se.  Siihen voi siis mennä turha 
aikaa. Semmonen  joku arkistojärjestelmä omassa koneessa pitäis olla olemassa.  Et jos niitä ei klassifioi, 
niin ei niitä oikein löydä sieltä. Se on tietysti oma ongelma miten sen tekee. (H6) 
 

 
• Lopettaminen 

 

Viimeisessä vaiheessa yksilön työ alkaa olla kirjoitettu ainakin osittain valmiiksi. Lähes jokaisen 

informantin tämän työvaiheen tärkein tieto tulee henkilölähteistä, kun kollegat tai organisaation 

ulkopuoliset henkilöt jollakin tavalla kommentoivat yksilön työtä. Tämä saattaa johtaa enemmän tai 
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vähemmän aktiiviseen lisätiedon hankintaan ja  tällöin tiedonhankinta saattaa suuntautua myös 

kirjallisiin lähteisiin, esimerkiksi sellaisten tutkimusten tarkastelemiseen mitä henkilölähteet ovat 

suositelleet yksilön tekemän työn vertailukohdiksi tai sen täydentämiseksi. 

 
Mä oon esitellyt näitä alustavia tekstejä ikään kuin handoutina seminaareissa Tutkimusosastolla ja 
Kansantalousosastolla. Ja mä oon kuullu ihmisiltä kommentteja. Lähinnä ne kommentit tulee aina siitä, 
jos mä pidän esityksen, niin ihmiset vaan kuntelee mitä mulla on sanottavaa ja kattoo kuvion minkä mä 
näytän eikä niinkään lue sitä raporttia jonka mä oon siihen mennessä kirjoittanu. Joku lukee kuitenkin 
aina ja niiden kommentit vaikuttaa ilman muuta siihen raportin kirjoittamiseen. (H5) 
 
Siinä mielessä se suullinen juttu on tärkeetä, mutta se tulee tavallaan seminaarien kautta. Vois melkein 
sanoo niin, että sä haet tai silloinkin tais olla niin, että me haettiin nää lähialueen kommentit siihen ja 
sitten katottiin mitä siitä oli hyötyä, muutettiin jotakin, saatettiin kattoo netistä jos joku ehdotti jonkun 
uuden lähteen. Jotain tämmöstä. Sit sitä kirjoitettiin vähän lisää ja sitten tehtiin se työpaperiversio. Et se 
meni niin. Kun työpaperi tuli valmiiks niin sit me oikeestaan yritettiin tarjota sitä ulkomaille. (H7) 
 
 

Selvitystyön loppuvaiheessa suullisen tiedon hankinta ei juurikaan poikkea edellisestä paitsi että 

selvitystöissä suullisen tiedon hankinta tapahtuu oikeastaan vain oman osaston sisällä, esimerkiksi 

loppupalaverissa.  
 
Siellä on tarkoitus, että se on omasta mielestä se työ aika valmis siinä vaiheessa. Ei sen nyt tarvitse ihan 
viimeistä pilkkuu ja pistettä myöten olla valmis, mutta silleen suuri piirtein valmis. Ja yleensä se on 
toivottavaa, että se jaetaan tosiaan etukäteen, että ainakin halukkaat ehtis siihen tutustuu sit ennen sitä 
palaveria. Tosiaan esitellään se työ ja sitten se on vapaa keskustelu. Vielä saattaa, jos joku on lukenu 
ensimmäisen kerran, niin saat tulla vielä kommenttejakin. (H10) 

 
 

6.5.2 Seuranta ja orientoivan tiedon hankinta 
 
Orientoivan tiedon hankintaa koskevan aineiston keräämisessä pyrittiin etsimään paitsi tämän 

tiedonhankinnan lähteitä ja kanavia, myös sen syitä. Yksi seikka mikä nousi aineistosta hyvin usein 

esiin oli praktisen tehtävälähtöisen tiedonhankinnan ja orientoivan tiedonhankinnan yhdistyminen.  

 Seuranta on sellainen tehtävälähtöisen tiedonhankinnan piirre, joka pitää yksilöä ajan tasalla 

omasta työstään ja alastaan (Ellis 1993; Ellis, Cox & Hall 1993). Jos yleiseen orientoivan tiedon 

hankintaan ei riitä tarpeeksi aikaa, tehtävälähtöisen tiedonhankinnan yhteydessä tehty seuranta saattaa 

palvella myös sitä. 

 
Siihen jää aikaa valitettavan vähän. Yleensä vaan seurataan tai hankitaan siihen mitä olemassa oleviin 
hankkeisiin yrittää hakee. Et se tapahtuu hirveen ad hoc –tavalla. Melkein pääosassa on nää seminaarit ja 
konferenssit. Muuten netissä, esimerkiks siinä samalla kun sä etsit itselle jotakin sun olemassa olevaan 
tutkimukseen, sä sit katot samalla jonkun kaverin kotisivulta mitä muuta se on tehny. Jostakin 
journaalista kun sä meet hakemaan jotain tiettyä artikkelia niin sä katot uusimmat numerot,  nopeesti läpi 
ne otsikot. Ja sitäkin tietysti yrittää tehdä, että käy säännöllisesti joidenkin journaalien kotisivuilla niiden 
uusimmat numerot  ihan otsikko- ja abstraktitasolla. Sanotan että ne on ne keskeisimmät jutut. Mitään ei 
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enää ala lukemaan tai mitään ei nää lue semmosta mikä on että kiinnostava juttu. Yleensä täällä 
Suomessa on hyvä tietää, mutta sitä ei ehdi. Et se on semmonen keskeinen ongelma itsellä. (H9) 

 

Toisaalta jos työntekijä tekee tietyn selvitysprojektin yhteydessä muuta seurantaa tai hänellä on aikaa 

orientoivan tiedon hankintaan, on luonnollista että jos hän tässä seurannassaan tai orientoivan tiedon 

hankinnassaan törmää käynnissä olevan projektinsa kannalta relevanttiin tietoon, niin hän myös 

hyödyntää sitä saman tien. 

 
Aina kun löytyy joku uus mielenkiintoinen paperi tai joku julkasee jonkun uuden jutun, niin totta kai sen 
aina lukee ja miettii, oliskos tässä jotain jota tähän vois liittää. Yleensä koska ne kestää ne prosessit 
kumminkin aika kauan,  niin ehtii tulla kaikkee jännää sitten. Ettei voi hirttäytyä taas siihen, että nyt 
mulla on tossa toi läjä ja kirjoitan siitä enkä mistään muusta. Täytyy koko aika sillä tavalla seurata mitä 
materiaalia syntyy missäkin. (H13) 
 
 

Orientoivan tiedon hankinnan kanavia on useita. Yhden kanavan muodostaa Internet, sen tietyt 

verkkosivut, kuten tutkimuslaitosten tai yksittäisten tutkijoiden kotisivut, joille palataan tietyin 

väliajoin katsomaan onko niille laitettu uusia töitä luettavaksi. Samoin jotkut haastatelluista henkilöistä 

tilaavat Internetin palveluista sähköpostiinsa itseään kiinnostavista aiheista abstrakteja. Esimerkki 

tällaisesta palvelusta on Economics Research Network. Sähköposti on kaiken kaikkiaan hyvin tärkeä 

seurannan ja orientoivan tiedon hankinnan kanava. Suomen Pankin kirjaston uutuusluettelo, joka 

toimitetaan kerran viikossa omaan hyllyynsä ja jonka viitetiedot lähetetään sähköpostilla pankin 

työntekijöille, on selvästi paljon hyödynnetty ja pidetty orientoiva lähde. Jotkut käyvät läpi 

uutuusluettelon kokonaisuudessaan. 
 
 
Siis kyllä mä luen joka viikko kirjaston uutuusluettelon, sekä sen kirja- että artikkelipuolen. (H9) 

 
 
Toiset yksilöt antoivat tarkempiakin kuvauksia uutuusluettelon funktiosta. Näyttää siltä luetteloa 

hyödynnetään sekä tiettyjen aiheiden seurantaan että omien työvalmiuksien varmistamiseen. 
 
Miten mä käytän pääkirjastoa, niin siinä on lähinnä se että tälläsen perusvalmiuksien ylläpitoon, ja siinä 
mun mielestä kauheen hyvä on toi niiden uutuusluettelo. [---] Ja sieltä mä aina klikkaan, että haluan tuon, 
ja niitä mulla on nyttekin tossa noin. Sieltä kun tulee jotain uuttaa, niin mä otan sen hetkeks ja sit mä 
katon, että haluaisinko mä tän ehkä myöhemmin. Ja se on musta tosi hyvä palvelu, ja sieltä tulee siis 
otettua ihan teoriakirjojakin. (H11) 

 
Mulla on tuolla jossain pinossa odottamassa kirjastosta uutuusluettelosta tilattu Puolaa käsitelly juttu, 
semmoinen vähän paksumpi pruju. Se on nyt esimerkiks hiljattain tilattu kirjaston uutuusluettelon kautta. 
Tässä on esimerkiks pari ISSA:n julkaisuja, tossa Ruotsista, tässä on Suomesta. Niin siis tämmöisiä mä 
plokkaan sieltä, jotka liittyy mun vastuualueeseen, ne mä tilaan. (H10) 
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Ainoastaan kolme informanttia ei tilannut tai käyttänyt uutuusluetteloa. Täsmällisiä syitä tähän ei 

kaikissa tapauksissa voitu erotella. Yksi syy on ainakin luettelon koko ja sen sisältämien viitteiden 

aihealueiden hajaantuminen. 
 
Ton mä olen lopettanut, ton kirjaston uutuusluettelon lukemisen. Se on tavallaan liian laaja, teemoiltaan 
liian laaja. Mulla ei oo aikaa, yksinkertaisesti, käydä sitä kaikkea läpi. Mä tein sitä monta vuotta, sit pari 
kolme vuotta sitten siitä vähitellen luovuin kun en yksinkertaisesti kyenny viikottain kattoo läpi kaikkee. 
(H1) 

 

Mielenkiintoisimpia tuloksia uutuusluettelosta on se, että ne informantit jotka olivat tulleet 

organisaation ulkopuolelta tekemään tutkimusta Suomen Pankkiin määräajalla seurasivat myös 

uutuusluetteloa. Eräs heistä arvioi, että luetteloa pidetään arvossa jopa organisaation ulkopuolella. 
 
Kirjaston uutuusluettelopalvelua yliopistolaisetkin käyttää. Se tulee itse asiassa meille tonne 
yliopistollekin, mutta siellä sitä ei voi käyttää hyvin, sillee klikkaamaalla.  Se on vähän eri muodossa. Et 
sitä mun mielestä ihmiset tuolla yliopistollakin kehuu. Se on vähän vastaava kuin tää Economics 
Research Network. (H4) 

 

Internetin muita tyypillisiä seurantaan käytettyjä lähteitä ovat maksulliset tai julkiset uutispalvelut 

(esim. Starwebb, Factiva ja YLE), verkkolehdet ja toisten keskuspankkien sivut. Näitä lähteitä 

hyödyntävät aktiiviseen seurantaan oikeastaan vain sellaiset henkilöt, joilla seuranta on yhtenä 

pääasiallisena työtehtävänään. Tutkimusosastolla ja Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa 

akateemiseen työhön syventyneet henkilöt eivät maininneet tällaisia elektronisia seurannan lähteitä. 

Mitä tieteellisempi työ, sen tieteellisempi seurannan kanava ja lähde. 

 Lehtikiertojen hyödyntämien orientoivan tiedon hankintaan on haastateltavien mukaan  selvästi 

vähentynyt siitä mitä se oli aikaisemmin. Tämä koskee erityisesti tieteellisiä aikakauslehtiä, joista 

useimpiin on tänä päivänä suora pääsy yksilön omalta työasemalta. Monet haastateltavat käyvät 

säännöllisin väliajoin tarkastamassa onko lehdistä ilmestynyt verkkoon uusi numero. Informanttien 

joukossa oli kuitenkin yksi poikkeus, joka piti lehtikiertoa itselleen hyvin tärkeänä vieläkin. 

Vastaavasti tämä henkilön verkon käyttö oli vähemmän aktiivista. Paperilehtikierron yhdeksi 

ongelmaksi koetaan sen hitaus. Pankin työntekijöiden joukossa on niitä jotka panttaavat lehtiä omilla 

pöydillään, joten kiertolistassa seuraavana tulevat saattavat saada lehden luettavakseen puolikin vuotta 

lehden ilmestymisestä. 

 Yksi tärkeä orientoivan tiedonhankinnan lähde on Suomen Pankin tiedotusyksikön laatima 

kotimainen ja ulkomainen lehtikatsaus. Lehtikatsauksen merkitys on moninainen. Ensinnäkin 

katsauksen merkitys nähdään siinä, että se tekee seurannasta fokusoidumman. Kun tiedotusyksikkö on 

käynyt valmiiksi läpi tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset sanomalehdet ja poiminut niistä pankkia 
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koskevat ja sen toimintaan liittyvät uutiset, yksilön omassa päivittäisessä yleisen tason seurannassa 

säästyy aikaa ja vaivaa. Toiseksi lehtikatsauksen merkitys voidaan nähdään siinä, että se on helppo 

pistää talteen ja ottaa esiin silloin kun siihen on aikaa perehtyä.  
 
On se hyödyllinen, koska siinä tiivistyy sitten kohtalaisen laajan lehtivalikoiman tietyt asiat. Ettei tarvitse 
niitä kaikkia, no kaikkia lehtiä tuliskaan missään tapauksessa luettua. Ei niitä oo saatavillakaan silleen. 
Kyllä mä näen, että se on hyödyllinen, koska sehän on myös semmoinen, että jättää lukematta ja lukee  
sen sit kun aikaa tai katsoo mitä siellä on, ne otsikot. (H14) 

 
 
Määräaikaista akateemista tutkimusprojektia tekevällä Suomen Pankin ulkopuolelta tulevalla tutkijalla 

ei kuitenkaan ole välttämättä tarvetta seurata Suomen Pankkia ja sen toiminta-aluetta koskevaa 

uutisointia, koska hänen huomionsa kohdistuu tutkimukseen eikä keskuspankin toimintaan. 

Lehdistökatsausten hyödyntäminen orientoivan tiedonhankintaan näyttääkin olevan yhteydessä yksilön 

organisaatiossa viettämään aikaan. Mitä pitempään yksilö työskentelee organisaatiossa, sitä 

suuremmalla todennäköisyydellä hänen orientoivan tiedon hankintansa muuttuu. Tällöin 

tutkimustyössäkin olevan yksilön mielenkiinto voi alkaa kohdistua myös itse organisaatioon ja 

organisaation toiminta-alueeseen. Työntekijän tiedonhankintaympäristöön voi kaiken kaikkiaan tulla 

aika paljonkin muutoksia, sekä hyvässä että pahassa. 
 
(Pystytkö vielä arvioimaan mihin suuntaan tiedonhankintasi on muuttunut pankissa sen ajan kun olet 
ollut täällä? Ovatko tietyt kanavat ja lähteet tulleet sinulle tärkeimmiksi ja toiset vähemmän tärkeiksi? 
Miksi? / PL)  Tietysti se on muuttunu, kun mun työkuva on muuttunu jonkun verran. Koska täällä 
tehdään niin paljon soveltampaa tutkimusta, niin siksi se on muuttunu se tiedonhankinta. On tullu tilalle, 
tai siis mä seuraan semmosia lehtiä kuin Economist ja tämmöisiä joita mä en aikasemmin kauheesti 
seurannu. Silloin tällöin ihan siitä syystä, että pysyy jotenkin kärryillä mitä käytännössä tapahtuu. Ja 
joskus luen jotain selvityksiä, vaikka mä en lukenu niitä aikasemmin ollenkaan. Sitten koska täällä on 
kirjastopalvelut niin paljon paremmat kuin yliopistolla, niin ne on ehkä tullu korostuneemmaksi. Et 
joitakin journaaleja, artikkeleita tule ehkä selattua enemmän. Täällä on niin hyvät mahdollisuudet päästä 
nettiin ja sitä tulee käytettyä jopa enemmän, mikä on ollu ehkä pieni yllätys. Tietenkin yhteydenpito 
yliopistokollegoihin on vähentyny ihan näistä fyysistä syistä, mikä on harmillista. Vähemmän sitä 
suullisen tiedon hankintaa, se on vähentyny. Se on pieni ongelma. (H7) 

 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitokselta kerätyssä aineistossa ilmeni sikäli poikkeuksellinen seurannan 

piirre, että jotkut haastatellut henkilöt saavat omaan tutkimustyöhönsä liittyvään seurantaan apua 

laitoksen omilta informaatikoilta. 
 
Me oltiin sovittu, että informaatikot kun kuitenkin tietää että mulla on tää aihe, niin ne tyrkkää mulle 
jatkuvasti tähän liittyviä papereita [---] Sieltä tulee aika paljonkin loppujen lopuksi venäläisistä 
aikakauslehdistä lähtien artikkeleita. Ja ne on hyödyllisiä tällaisinä taustatietoina. Jos sä joudut 
esittelemään tätä asiaa taikka pitämään joidenkin yritysten edustajille esityksen aiheesta, niin se on sen 
typpistä infoa joka on  siinä mielessä hyödyllistä, että taustainfoa. Mutta [---] tutkimuksen kannalta, sit 
sitä on vaikeampi määritellä niin tarkkaan, koska sitten ollaan jo niin syvällä siinä tutkimuksessa. (H8) 
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Informaatikkojen tekemä seuranta ei kuitenkaan ole verrannollinen siihen seurantatyöhön jota 

laitoksen eräät ekonomistit tekevät virallisena työtehtävänään ja vastuualueenaan. Näiden 

ekonomistien orientoiva tiedonhankinta on hyvin laaja-alaista. Se ilmenee erityisesti joukkoviestinnän 

seuraamisena ja tähtää lähteistä löydetyn tiedon hyödyntämiseen säännöllisesti ilmestyviä 

seurantajulkaisuja kirjoitettaessa. Näiden työntekijöiden tapauksessa orientoivan ja praktisen tiedon 

hankinnan erottaminen toisistaan on loppujen lopuksi hyvin vaikeaa. 

 Sekä orientoivan että praktisen tiedon hankinnassa suullisen tiedonlähteiden merkitys on  suuri. 

Erilaiset kokoukset, työryhmätapaamiset ja seminaarit palvelevat oman alan seuraamista siinä missä 

tietyn työtehtävän suorittamistakin.  
 
 
Mä käyn myös näissä järjestöjen tilaisuuksissa, niiden seminaareissa aika paljon, ulkomaillakin. Mitä on 
käyny EKP:ssa kerran vuodessa. Mutta mä oon ollu usein sekä esittämässä että kommentaattorina että 
kuunteluoppilaana. (Minkälaisen merkityksen tai arvon antaisit näille tilaisuuksille ajatellen tätä sun 
työtä? / PL)   Onhan ne tärkeitä, se on ihan ehdottoman tärkeetä aina käydä katsomassa mitä toiset tekee, 
ja jos tekisi oikeesti tutkimusta niin pitäisi jatkuvasti kiertää kansainvälisiä kokouksia, koska sieltä saa 
uusimman tiedon. Sen julkaisemattoman tiedon saa sieltä. Jos olis ihan akateemisessa maailmassa niin se 
olisi aivan välttämätöntä, koska muuten olis koko ajan viive ja myöhässä. Tää menee niin nopeesti 
eteenpäin tää taloustiede. (H12) 
 
 

Orientoivan tiedon hankintaa koskevasta aineistosta voi erottaa, että kokemus on valttia. Yksilön 

asiantuntemus kasvaa vuosien mittaan varsinkin tieteellisessä työssä. Tällöin seuranta voidaan 

mahdollisesti hoitaa tehokkaammin. 
 
Sanoisin niin, että kaikkein vaikein tilanne on tässä silloin, kun sä tulet ikään kuin uutena, tähän uudelle 
alueelle, niin kuin mäkin tulin silloin pari vuotta sitten, jolloin tulee ne taustat selville ja mitkä on ne 
keskeisimmät jutut ja mikä on uutta siihen nähden. Silloin on pahin vaara hukkua siihen tiedon tulvaan. 
Sen sijaan jos sä oot tehny systemaattisesti sillä alueella pitempään, pystyy aika nopeasti näkemään, että 
mitkä näistä on, ainakin mä omasta kuvittelen, että mitkä niistä on relevantteja, mitkä niistä tuo jotakin 
uutta siihen vanhaan. (H2) 
 

Tiedonhankintaan liitetty aikapula on orientoivan tiedon hankinnan kohdalla selvästi akuutimpi 

ongelma kuin praktisessa. Toisin kuin tutkimus- tai selvitystyössä, jossa saatetaan hankkia vanhempaa 

tietoa, seurantatyössä hankinnan painopiste on mahdollisimman tuoreessa tiedossa. Yhteiskunnan ja 

talouden eri sektoreita koskevan ajankohtaisen tiedon tarjonta on kuitenkin runsas. Monet informantit 

pitävät sen seulomista ongelmallisena. 
 
Ongelmahan tietenkin on se, että kaikilla on ikään kuin se tunne että se tiedon tulva on valtava. Pitäis 
aina tietää enemmän ja seurata enemmän. Sit vaan pitää jotenkin karsia ja keskittyä olennaiseen. (Onko 
tämän tietotulvan hallitsemiseen muita keinoja kuin karsiminen tai keskittyminen tiettyyn asiaan? / PL)  
Sehän on se aikapula minkä kanssa taistelee koko ajan, et ikään kuin vois sanoo et kaikesta pitää aina 
tietää jotakin ja olisi hyvä tietää tätäkin, nyt kun tapahtuu kaikkia muutoksia. Se on mun mielestä 
varmaan kaikilla. Sen kanssa vaan pitää oppia elämään. (H15) 
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Tosin seulonnan ongelman yleistäminen koskemaan kaikkia informantteja ei käy päinsä. Orientoivan 

tiedon hankinnan ongelmallisuus näyttää olevan jossain määrin kiinni myös yksilön omasta 

seulontatekniikasta ja halusta jättää suosiolla jotkut asiat vähemmälle huomiolle.   
 
Mä ihmettelen, kun kaikki mammat aina valittaa sitä.  Se pitää vaan opetella suodattamaan. Kyllähän sitä 
syytää joka kanavasta, mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikkia lukee tai ainakaan muistaa. Nopeesti siis 
skannaa läpi, silmäilee et onks tästä mulle hyötyy vai eiks tästä oo. Jos ei oo, niin sit vaan delete –nappia, 
jos se on joku sähköpostin kautta tullu juttu. Tai sit on se et täällä tulee paljon myöskin paperilla esim 
just kaikkia EKP-juttuja, mutta eihän niitä kaikkia tarvii lukee läpi, vaan ne jotka on itselleen oleellisia. 
Ja ne kyllä löytää aika nopeesti. Ja sit se, että pitää olla nopee lukija. Ja sen kyllä oppii, kun vaan viittii 
vähän kehittyä. (H13) 
 
 

6.6 Tiedonkäyttö  
 

Tutkimus- ja selvitystyössä hankitun ja luodun tiedon käyttöä on kuvattu yleisellä tasolla keskuspankin 

toiminnassa ja työntekijöiden tehtäväkentässä luvussa 6.2. Aineiston keruussa haluttiin kuitenkin 

mikäli mahdollista tarkastella tiedonkäyttöä myös osana tiedonhankintaprosessia. 

 Yksilötason tiedonkäyttöä koskeva aineisto rajoittuu henkilötiedonlähteisiin. Tämä johtuu 

pitkälti aineiston keruumenetelmästä. Jos haluttaisiin tarkastella esimerkiksi kirjallisten lähteistä 

saatavan tiedon käyttöä, olisi aineiston keruussa siirryttävä havainnointimenetelmiin tai 

työpäiväkirjamerkintöjen keräämiseen. On kuitenkin syytä kysyä, miksi suulliset lähteet ovat niin 

keskeisessä asemassa informanttien praktisen tiedon hankinnassa? Yksi merkittävä syy näyttää olevan 

tästä tiedosta syntyvä ongelmakohtien ymmärrys tai käsitys. Toisten ihmisten näkemysten ja 

kokemusten kuuleminen auttaa valaisemaan käsiteltävää asiaa. Tämä tapahtuu varsinkin työn 

ohjauksen yhteydessä. 
 
Mä keskustelin sekä osastopäällikön Juha Tarkan kanssa ja sitten projektiohjaaja Tuomas Takalon kanssa 
parikin kertaa silloin kun mä tulin tänne. [---] Nimenomaan tässä tapauksessa oli hyvinkin ratkaiseva tää 
keskustelu minkä mä kävin Tuomas Takalon kanssa, niin sen seurauksena huomasin, hän ei sitä sanonut, 
mutta sen keskustelun jälkeen ymmärsin, että mulla oli menny väärin. Se oli ratkaiseva. Todella tärkeä. 
(H4 ) 
 
Silloin kun siitä teemasta on käytännössä meillä tutkimuspuolella esim ohjaajilla, osastopäälliköillä 
tietoo, niin silloin se on erittäin tärkeetä, koska jos jollain on kokemusta teemasta niin se pystyy ehkä sitä 
karsimaan ennakolta sellaisia piirteitä mitkä voi mennä metsään. [---] Ja sit viime kädessä neuvoo, et jos 
mä meen jumiin johonkin tekniseen ongelmaan, loogiseen ongelmaan, niin sillon se on ihan olennainen 
osas et siitä pääsee eteenpäin. Keskustelemaan jonkun kanssa, jolla on joko kokemusta tai valmiutta 
käsitellä sitä asiaa. (H1) 
 
 

Toinen hyvin tyypillinen syy suullisen tiedon keskeiseen asemaan on tämän tiedon hyödyntäminen 

oman työn varmentamiseen,  peilaamiseen ja sen kontekstin ymmärtämiseen. Tiedon käyttö on tällöin 

myös instrumentaalista, sen avulla pohditaan keinoja eteenpäin pääsemiseksi. Opinnäytteiden 
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ohjauksessa voi käydä niin, että pankissa annettava ohjaus voi mennä korkeakoulun antaman 

ohjauksen edelle. 
 
Toisaalta siinä tuli myös ehkä itselle selvemmäksi  ne suhteet, sen asian suhteet. Koska eri ihmiset katsoo 
sitä asiaa tavallaan eri kannalta, niin silloin siihen tulee erilaisia näkökulmia ja sitten saa samalla sellasen 
ahaa-elämyksen, että ai niin tosiaan, sitähän voi myös kattoo tolta kannalta, kirjataanpas ylös. (H16) 
 
Ne keskustelut joita mä käyn näiden ohjaajien kanssa, ne on erittäin hyödyllisiä. Niissä pyritään  
keskittymään olennaiseen ja he ikään kuin ohjaa oikeeseen suuntaan ja antaa ideoita. [---] Mulla on myös 
laitoksella ohjaaja, mutta mä luulen, että pääasiassa se ohjaus tulee kyllä tästä talosta. (H15) 

 
 
Myös organisaation ulkopuoliset henkilötiedonlähteet voivat olla todella tärkeitä. Kyseessä ei 

välttämättä tarvitse olla ongelman ratkaisuun tarvittavasta tietoa. Yksilö voi tarvita työhönsä useita 

erilaisia näkemyksiä tai painotuksia. Silloin omasta organisaatiosta saatavat näkökulmat eivät ehkä 

riitä. 
 
(Miten tämä ulkopuolisten tuoma panos sekä suullisesti että sähköpostin avulla, millä tavalla se vei työtä 
eteenpäin / PL) No, siellä on yks osa oikeestaan, joka kokonaan perustuu niitten haastatteluihin. 
Sinällään se vei sitä työtä aika paljonkin eteenpäin. Ja sit se, että meillä ei välttämättä pysty 
muodostamaan täällä talon sisällä sellasta käsitystä, minkä ne pysty muodostamaan tuolla talon 
ulkopuolella. Et sen takia mun mielestä näitten eri näkökulmien saanti mukaan on äärimmäisen tärkeää. 
(H16) 

 

Suullisen tiedon käyttöä tapahtuu yleensä koko työprosessin aikana, mutta erityisen tärkeää se voi olla 

työn alussa ja lopussa. Itse asiassa se saattaa olla täysin välttämätöntä, koska muuten yksilö voi jäädä 

epävarmaan tilaan työnsä tarkoituksesta. Jos ihmiset voivat löytää yhteisiä mielenkiinnon aiheita, 

motivoi se yksilöä tekemään työtänsä eteenpäin ja lopulta esittämään sen muita kiinnostavalla tavalla. 
 
Siinä vaiheessa kun alkaa miettiä, että mitä haluaa tehdä, niin siinä vaiheessa sen suullisen tiedon rooli 
korostuu. Se mitä siinä itse asiassa tehdään, siinä keskustellaan siitä aiheesta ja haetaan ikään kuin sitä 
mielenkiinnon kohdetta tai sä yrität keskustella, että olisiko tää mielenkiintoinen ja mitä nää muut 
ajattelee siitä. Ja ne muut tuo siihen sitä omaa näkökulmaansa. Todennäköisesti olis hyvin vaikeeta saada 
yhtäkään tutkimusta valmiiksi, jos tätä suullisen tiedon vaihtoo ei olisi olemassa. Et se on siinä lopussa ja 
alussa erittäin tärkeetä. Se on tärkeetä se interaktio, että keskustelet siitä asiasta. (H6) 
 
 

Suullisen tiedon käyttö saattaa toisinaan liittyä enemmän tiedonhankintaongelmiin kuin varsinaisiin 

tutkimus- tai selvitysongelmiin. Se joka on asiantuntija omalla alallaan on usein myös se, joka tietää 

parhaimmat tiedonhankinnan lähteet ja kanavat 

 
Nimenomaan siis kirjoitusvaiheeseen liittyy tää kirjallisuuteen ankkuroiminen, että sen oman jutun 
ankkuroi kirjallisuuteen. Siinä vaiheessa kyllä toi professori Erkki Koskelan, niin hänen kanssaan olen 
keskustellut, koska hänellä on sillä tavalla valmiiksi tietoa, että mihin tätä voi linkittää tätä juttua. (H4) 
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Sit se [---] joka oli täällä tekemässä vastaavan selvityksen pari vuotta aikasemmin.[---] Hän oli sit apuna 
enemmän niin kun siinä tiedon keräämisessä. Eli mitä siitä on kirjoitettu ja mistä sen löytää, ne uudet 
tiedot ja tilastot. (H3) 
 
 

Suullisen tiedon käyttö voi siis olla keino paikallistaa muita lähteitä ja sitä kautta myös keino vähentää 

oman tiedonhankinnan kuormittavuutta. Suullisen käyttö onkin useassa tapauksessa nähtävä ns. 

portinvartijoiden puoleen kääntymisenä. Portinvartijoiden kautta työntekijä pääsee käsiksi tai tulee 

tietoiseksi sellaisista tiedonlähteistä, jotka ovat hänen työlleen oleellisia. 

 

6.7  Tiedonhankintaa tukevia ja estäviä ympäristötekijöitä 

6.7.1 Kirjasto- ja tietopalvelut 
 
Taulukosta 6 (s. 86 ) voi havaita, että hyvin monen henkilön suorittama tiedonhankinta on useassakin 

työvaiheessa kohdistunut jollakin tavalla organisaation kirjasto- ja tietopalveluihin. Tämän perusteella 

voisi olettaa, että palveluiden merkitys on informanteille suuri. Haastateltujen henkilöiden oma käsitys 

palveluista on, että ne ovat heille tarpeelliset ja toimivat pääasiassa hyvin. Itse asiassa kirjasto- ja 

tietopalvelut tukevat merkittävästi tutkimus- ja selvitystyön tekemistä. 
 
Ihmiset on yleisesti ottaen tyytyväisiä. Tässä organisaatiossa tää tiedonhankkiminen tai -löytäminen on 
aika hyvin järjestetty. Tää tutkimustoiminta on mahdollista, kun on hyvät kirjastopalvelut. Siis ne liittyy 
olennaisesti toisiinsa. Ja yleensä se työ mitä me tehdään muutenkin, ei vain tutkimustoiminta. Mutta 
täällähän se vielä korostuu. (H15) 

 
 
Miksi organisaation kirjasto- ja tietopalvelut mahdollistavat hyvän tutkimus- ja selvitystyön johtuu 

monesta asiasta. Yksi hallitseva tutkimustulos on tietoon pääsyyn ja tiedon saatavuuden korostuminen. 

Kuten taulukosta 6 voi todeta, pääsy tietoon on todella oleellinen tiedonhankinnan piirre. Tämä piirre 

esiintyy hyvin monen informantin haastattelussa, kun he kuvaavat organisaation kirjasto- ja 

tietopalveluita 
 
Ne on tehny sitä taustatyötä, että se on teknisesti mahdollista. Kirjaston kautta mä pääsen journaaleihin 
käsiksi, tai siis JSTOR:iin. Ne on luonu sen infrastruktuurin. (H1) 
 
Mä luulen, että täällä on parempi kirjasto kuin missään Suomessa, tavallaan. Siis jos ajatellaan mihin 
kaikkeen tietoo mä pääsen kirjaston kautta käsiks, niin se on ihan keskeinen. (H9) 
 
 

Toiseksi merkittäväksi syyksi kirjasto- ja tietopalveluiden hyvään arvosanaan on erotettavissa palvelun 

laatu ja sen toimintanopeus. Organisaation kahden erikoiskirjaston kyky auttaa työntekijää hänen 

tiedonhankinnassaan on tärkeä siksi, että tiedonhankinta vie usein hyvin paljon työntekijän aikaa. Aika 

on niukka resurssi, ja varsinkin silloin kun työntekijällä ei ole tutkimustyöhön annettua rauhoitusta 
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muilta tehtäviltä. Aikaa säästävä nopea toiminta kuin myös ystävällinen palvelu eivät ole 

itsestäänselvyyksiä. Ne eivät kuulu jokaiseen kirjaston palvelukuvaan, ja useimmat informantit ovat 

tästä hyvinkin tietoisia. Aikaisempi kokemus muiden kirjastojen suhteesta asiakkaisiinsa välittyy 

selvällä tavalla monen informantin haastattelussa. Usealla työntekijällä on käsitys, että kirjasto- ja 

tietopalvelut ovat korkeatasoisia myös lyhytaikaisten vierailijoiden mielestä. 
 
Mua viehättää se nopeus, ja sitten kauheen ystävällinen palvelu. [---] Sellainen palvelualtis meininki mä 
sanoisin. Kun on oppinu koulun kirjaston, niin ero on niin kuin yöllä ja päivällä.  (H13) 
 
(Mitä mieltä kollegasi ovat kirjasto- ja tietopalveluista? / PL) No, kaikki on ihastuksissaan. Kaikki on 
addiktoituneita siihen. Mä oon joskus ollu ETLA:ssa ja siellä se oli ihan kamalaa. (H1) 
 
Kyllä mitä mä on kuullu, ja varsinkin meidän vierailevilta tutkijoilta, niin ne pitää sekä tätä meidän omaa 
tietopalvelua että pääkirjastoa varsin korkealaatuisena. (H9) 
 
 

Kirjasto- ja tietopalveluiden merkitystä keskuspankin työntekijöille korostaa mielestäni vielä se, että 

jotkut haastatellut henkilöt ovat aidosti huolissaan siitä saavatko he vastaisuudessakin tarvitsemansa ja 

arvostamansa palvelun. Pelko jonkun asiasta puolesta kertoo yleensä siitä, että sitä pidetään tärkeänä. 

Joiden informanttien pelkona on, että tietoresurssien hankintaan tarkoitettuun budjettiin kohdistuu 

liikaa leikkauksia. Jotkut taas pelkäävät, että Suomen Pankin kirjasto- ja tietopalvelut lakkautetaan 

kokonaan. Tällöin tiedonhankinnan ja työnteon uskotaan pahasti vaikeutuvan. Koska informanteilla on 

runsaasti kokemuksia muista kirjastoista ja niiden ongelmista, kirjasto- ja tietopalveluiden palvelun 

saaminen tulevaisuudessa organisaation ulkopuolelta ei nähdä kovin toimivaksi vaihtoehdoksi: 

tiedonhankinnan kuormittavuus kasvaisi, jolloin hankintaan käytettävä aikaa kuluu myös enemmän. 

Lisäksi tarvittavan tiedon saatavuuden pelätään heikkenevän. 
 
Mä en tiedä mihin toi kirjasto nyt muuttuu, mutta kai se kirjasto pysyy? Sitähän on moneen kertaan 
yritetty kaupata pois täältä, mutta sehän olis ollu ihan älytöntä. (Koet että kirjaston siirtäminen pois 
pankista oli paha asia? / PL)  Ehdottomasti. Sehän lisäisi kustannuksia hankkia tietoo. Se on aivan selvä. 
Sitähän ei aina ylempänä nähdä tässä talossa mikä sen arvo on. (H12)  
 
Mitä mieltä kollegasi ovat kirjasto- ja tietopalveluista?  Meillähän se on poikkeuksellisen hyvää, koska 
meillä on tää meidän oma kirjasto. Ja me kehutaan sitä aamusta iltaan. Ja ne jotka meillä tekee 
väitöskirjaa, meillä on nyt kolme sellasta nuorta, kaksi on just loppuunsaattanut työnsä, niin ne on sitten 
käyttänyt enemmän pääkirjastoakin. Et mä en tiedä niiden kokemuksista, mutta kyllä mä sen tiedän, että 
ne on erittäin tyytyväisiä verrattuna siihen, että jos he tekis jossakin yliopistolla tätä tutkimusta.[---] Ja se 
mikä on huolestuttanu paljon on ne puheet, kun ihan tosissaan oltiin lakkauttamassa. Muutaman kerran 
on –90-luvulla oltu lakkauttamassa pankin kirjastoa. [---]  Se vois tapahtua, että se ainakin tätä minun 
teoreettisten tietojen päivittämistäni se haittaisi huomattavasti. Koska ne kirjat jota mä käytän sieltä, ne 
on juuri tällaisia, mä voisin kuvitella että kaikki opiskelijat ja muut ryntäis niiden perään. Sit mä voisin 
sanoo hyvästi tällaiselle itsensä kehittämiselle. Ja joillenkin tällasille laajemmille selvityksille, missä 
tarvii jotain semmoista muuta kuin spesifiä tätä siirtymätalouksien tietoa. Tai se olisi paljon vaikeempaa. 
Kyllä mä voisin kuvitella että meidän kirjasto menis yliopistolla kuin kuumille kiville. Toisaalta jos mä 
olisin sosiaalinen, että mä ajattelisin että ne opiskelijaparat, miksei me anneta meidän kirjastoa niille, 
miten paljon onnellisempia ne olis ja miten  Suomen yleinen hyvinvointi siitä lisääntyis huomattavasti. 
Mutta mä en nyt ole sellainen. (H11) 
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Kohdeorganisaation kirjastopalveluissa tapahtunut muutos kohti elektronista palvelumuotoa tuli esiin 

hyvin monessa haastattelussa. Muutos koetaan siinä mielessä hyväksi, että se on vähentänyt tarvetta 

käydä akuuteissa tapauksissa Suomen Pankin kirjaston tiloissa. Sähköpostin kautta tapahtuva 

yhteydenpito kirjaston henkilökuntaan, kirjastojärjestelmän käyttö intranetissä ja järjestelmässä 

haluttuun aineistoon kohdistettavat varaus- tai kopiopyynnöt sekä uutuusluettelon toimittaminen 

elektronisessa muodossa helpottavat työntekijöiden tiedonhankintaa. Kirjastossa asioiminen ei 

kuitenkaan näytä väistyvän elektronisen palvelun myötä. Pankin kirjastoissa käynti ei välttämättä liity 

aina akuuttiin praktiseen tiedontarpeeseen. Kirjastoon voidaan mennä rauhoittumaan, selaamaan 

hyllyjä, tapamaan vieraita, pitämään pientä epävirallista kokousta tai vaikkapa juomaan kahvia ja 

lukemaan lehtiä. Muutamat haastateltavat matkustavat varsin paljon ja he kokevat matkaoppaiden ja 

kaupunkikarttojen saatavuuden kirjastosta tarpeelliseksi.  

 Työntekijöiden oman työhuoneen sijainti pankin tiloissa näyttää kovasti vaikuttavan siihen, 

kuinka helposti kirjastossa tai tietopalvelussa asioidaan. Ne haastatelluista jotka työskentelevät 

Kansantalousosastolla, joka sijaitsee Suomen Pankin kirjaston yläkerrassa, käyvät jonkin verran 

useammin kirjastossa kuin Tutkimusosaston tai Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen työntekijät 

joiden työtilat sijaitsevat suhteellisen kaukana Suomen Pankin kirjastosta.  
 
(Vaikuttaako kirjaston etäisyys sinun työhuoneeseesi  kirjastokäyntiesi määrään? / PL)  Joo, se vaikuttaa. 
Yliopistolla oli silleen, että jos halusi pitää jonkun breikin, oli pitkät päivät, niin yliopistolla ja muissakin 
yliopistoissa missä mä oon ollu maailmalla töissä, niin usein pidin sellaisia breikkejä ja menin kirjastoon 
selailemaan journaaleja fyysisesti. Tämmönen on jääny pois. Sitä mä en enää tee, ja sitä kyllä tekis jos se 
olis lähempänä. (H7) 

 

Välimatkalla on väliä. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, 

että sen kirjasto ja tietopalvelu sijaitsevat samassa tilassa kuin missä laitoksen työntekijät 

työskentelevät. Laitokselta kerätystä aineistosta käy esille se, että laitoksen oman kirjaston käyttö ja 

tietopalvelun kanssa asioiminen tapahtuu hyvin tiiviisti ja varsin monipuolisten tiedontarpeiden 

tyydyttämiseksi. Mielenkiintoista näissä haastatteluissa on se, että mitä lähempänä palvelua ollaan, sitä 

nopeammaksi se koetaan. Vaikka Suomen Pankin kirjaston keskeisimpiin palveluihin pääsee suoraan 

intranetistä, jotkut Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen työntekijät kokevat silti oman 

henkilökohtaisen ja välittömän tietopalvelunsa itselleen läheisemmäksi ja nopeinta palvelua 

tarjoavaksi. Välimatkalla on siis todellakin väliä, sitä kaventavista tietoverkoista huolimatta.  

 Mutta entä ne työt, joissa kirjasto ei hyödynnetä tiedonhankintaan? Miksi joissakin töissä 

kirjastoa ei käytetä ammatillisen tiedon tarpeiden tyydyttämiseen? Tuloksissa on havaittavissa 

merkkejä siitä, että kirjaston hyödyntämiseen tai hyödyntämisen jättämiseen vaikuttaa ainakin jossakin 
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määrin informantin tietoisuus hänen käytettävissään olevista tiedonlähteistä ja kanavista. Esimerkiksi 

H10 ei selvitystyössään tehnyt tiedonhakuja Bibliotheca –kirjastojärjestelmään, koska hänellä on 

sellainen käsitys että järjestelmän tietokannoissa ei ole viitteitä häntä kiinnostavasta aiheesta. 
 
Ne ei nyt istunu, koska siellä ei yksinkertaisesti ole ollut juttuja, jotka kauheen hyvin linkkais tähän.  
(Teit sä lainakaan hakuja Bibliothecaan? / PL ) En tehny, mutta aikasemmin olen kyllä tehnyt. Mä olen 
hyödyntänyt tosiaan näitä elektronisia pankin kirjastossa ja sitten ihan pankin kirjaston henkilökuntaa 
vaivannut. Mutta tähän liittyen en ole. (H10) 

 
 
Toisessa selvitystyössä oli vastaavanlainen tilanne, jossa haastateltu uskoi ettei Suomen Pankin  

kirjaston tietokannoista löydy tietoa hänen työhönsä liittyvistä julkaisuista, mutta hän huomasikin 

olevansa väärässä. Tarkemmat haut muuttivat hänen käsitystään kyseisestä tiedonhankintakanavasta.  
 
Yllättäen pankilla oli kirjastossa noita kirjoja muutama aiheeseen liittyen.  Mut sit oikeestaan kun rupes 
kattomaan vähän tarkemmin niin kyllähän sieltä nyt löyty. [---] Et sinänsä täytyy kyll sanoo, että kun 
miettii sitä kirjallisuutta, niin se on vasta ihan viime vuosina lähteny ulkomailla kasvamaan, et siitä on 
tehty tosi paljon kirjoja. Niin siinä mielessä kun miettii, että meidän kirjastossa niitä on. Tää ei 
kuitenkaan oo Suomessa kauheen pop-aihe, niin kirjastossa oli kyllä yllättävän hyvin niitä kirjoja. (H16) 

 

Koska suurin osa haastatelluista henkilöistä käyttää elektronisia tiedonlähteitä hyvin paljon, on 

mielenkiintoista yrittää erottaa, mikä on työntekijöiden käsitys Bibliothecan käytettävyydestä. 

Aktiivisina tietokantojen käyttäjinä heillä on oletettavasti oma käsityksensä Bibliothecasta, kuinka 

hyvin se toimii tai kuinka hyvä järjestelmän käyttöliittymä on. Yksityiskohtaisempaa tutkimustietoa 

järjestelmän käytöstä ei ole tässä tutkimuksessa voinut tuottaa, koska se olisi vaatinut 

tiedonhakututkimuksen teorian ja menetelmien puoleen kääntymistä, mikä ei aiheen rajauksen 

kannalta olisi ollut tarkoituksenmukaista. Tosin jonkin verran havaintoja järjestelmän käytöstä 

tiedonhankintaan saatiin haastattelumenetelmälläkin.  

  Ainoastaan yksi informantti ilmoitti, että hän ei ole koskaan käyttänyt Suomen Pankin kirjaston 

elektronisia palveluita. Useimpien informanttien vastauksien perusteella näyttää siltä, että 

järjestelmään tehdään pääasiassa hyvin rajattuja hakuja, jolloin työntekijällä on jo tiedossa hakemansa 

julkaisun tekijä tai nimeke. Pääosin informantit hakevat kirjoja ja sarjajulkaisuja, mutta neljä heistä 

kuitenkin ilmoitti hakevansa järjestelmästä myös sinne indeksoituja artikkeleita. 

 Neljä haastatelluista mainitsi tekevänsä aihehakuja. Tällöin haku tehdään vapaatekstihakuna tai 

kirjaston oman asiasanaston termejä hyödyntäen. Hakutuloksissa huomio kiinnittyy luonnollisesti 

eniten tekijään ja nimekkeeseen, mutta varsin monet informantit ilmoittivat lukevansa myös mielellään 

viitteestä abstraktin sekä asiasanat tai avainsanat. Asiasanojen kuvaavuudesta ei saatu 

tutkimusaineistoa. 
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 Jotkut informantit totesivat kirjastojärjestelmää koskevien kysymysten kohdalla, että he 

kokevat itsensä peruskäyttäjiksi, joita eivät kovin monimutkaiset tiedonhaun välineet kiinnosta. 

Järjestelmää pidetään nykyisellään kohtalaisen helppokäyttöisenä. Kiinnostusta hakuominaisuuksien 

laajentamiseen ei haastatteluissa ilmennyt.  

6.7.2 Tietotekniikka  
 
Yksi iso käytännönläheinen muutos joka 1990-luvulla muokkasi Suomen Pankissa tehtävää päivittäistä 

työtä oli tietotekniikan esiinmarssi. Tämä muutos on ratkaisevasti vaikuttanut työntekijöiden 

tiedonhankintaan. Tiedonhankinta on nykyään hyvin pitkälle riippuvainen tietotekniikan ja 

tietoverkkojen toimintakyvystä. Koska tietoa hankitaan verkkojen välityksellä pankin omista 

järjestelmistä, tietokannoista, Internetistä erilaisista verkkopalveluista ja sivustoista työntekijän omalle 

päätteelle käsiteltäväksi, on hyvä tarkastella miten tämän ympäristön koetaan tehostavan tai 

hankaloittavan tiedonhankintaa.  

 Lähestulkoon jokaisessa haastattelussa elektronista tiedonhankintaa koskevissa kysymyksissä 

törmää jollakin tavalla verkkoselaimen ja sähköpostin käytölle asetettuihin rajoituksiin. Työasemien 

perusselaimilla ei voi käyttää sellaisia WWW-sivuja, jotka sisältävät JavaScriptiä tai muita objekteja, 

jotka vaatisivat selaimen laajennuksia. Palomuurit taas ovat tiukkoja, tiettyjä tiedostomuotoja ei 

päästetä niistä läpi (esim. Scientific Workplace –tekstinkäsittelyohjelman tiedostot). Rajoitukset 

haittaavat myös maksullisten uutispalveluiden käyttöä. 
 
Meillä on uutispalveluiden kanssa ongelmii, koska me joudutaan jättään käyttämättä niitä. Vaikka me 
maksetaan niistä monista palveluista, me ei päästä hyötymään niistä, kun esimerkiks meidän sähköposti 
ei ymmärrä linkkejä uutistoimistoihin. Sillä lailla, et kun mulle joka aamu tulee Reutersilta tai mikä 
Factiva se nykyään on, niin mulle tulee lähetys uutisista sähköpostiin. Jos mä luen sen tästä omasta 
sähköpostista, niin siellä on ne linkit, mut mun kone ei ymmärrä Factivaa ja Javaa mitä se Factiva 
käyttää. Ne linkit menee ihan hukkaan, ja sit mun täytyy mennä tonne [erilliselle surffikoneelle] ja sit 
mun täytyy ettii niin kun uudelleen se uutinen.[---]. Ja sit, vielä viikko sitten mulla oli hotmaili, johon 
tulee joka aamu Factivat, koska sieltä mulla on suorat linkit, niin en mä nyt oo uskaltanu kun siinä on se 
virushomma nyt. (H3) 

 

Organisaation ulkopuolelta tulleissa henkilöissä tietoverkkojen käytön tiukka säätely herättää 

ihmetystä. Rajoitusten koetaan haittaavan työtä todella paljon. Huomionarvoista on, että ongelmat 

koskevat usein tietoon pääsyä.  
 
Oikeestaan ainoot semmoiset ongelmat, jotka tähän tiedonhankintaan liittyy on teknisiä ongelmia. Voi 
olla tämmöisiä tapauksia, että mä meen joillekin kotisivuille, kotisivu aukee hyvin, mutta mä en pääse 
siellä kotisivulla eteenpäin. Tai mä en saa downloadattua sitä paperia sieltä sen takia, että on Javaa. 
Yleensä se on sen palomuurin takia. Tai sitten kirjastosta sanotaan, että nyt meillä on käytössä 
esimerkiks SourceOECD, niin mä haluun jotain numerotietoo sieltä ja menen sinne mut mä en saakaan 
sitä ulos sieltä. Sit mä saatan mennä tonne surffikoneelle ja se saattaa toimia tai se ei toimi. Eli ne 
yleensä ollu tämmöisiä teknisluonteisia ongelmia. Harmillisia ongelmia siinä mielessä, että nykyään ei 
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oikeestaan odota törmäävänsä tollasiin ongelmiin lainkaan. Niin et sä tiedät, että se tieto on siellä, mutta 
sun välissä on jokin joka sanoo et sä et voi sitä saada. Se on hirveen harmillista, koska sä tiedät että sä et 
tee mitään väärää. Sä et oo väärän tyyppisillä sivuilla, vaan se liittyy sun työhön ja tarvitsisit sen tiedon, 
niin se on rasittavaa. (Sulla kun kokemusta muualtakin niin jos vertaat tätä tietoverkkojen käyttöä täällä,  
kuinka paljon se haittaa tutkimustyötä täällä kuin jossain muualla / PL) Mun täytyy sanoo, että jos ihan 
puhutaan vaan siitä verkonkäytöstä, niin tavallaan tää palomuuri ei oo turvallisuusongelma. Mä en oo 
missään törmänny tämmöiseen ongelmaan. Mä oon ollu Suomessa tutkimuslaitoksissa, Englannissa 
tutkimuslaitoksissa, enkä oo missään törmäänu  vastaavaan ongelmaan. En tiedä muista keskuspankeista 
onko semmoista olemassa, mutta missään mä en ole koskaan kokenut sitä niin turhauttavaksi kuin 
joissain tilanteissa täällä. Mä toivon, että siihen tulee joku muutos. Mä annan sulle esimerkin. Jos mulla 
on vaikka kannettava tietokone, mun oma, jossa mulla on paljon ohjelmia ja paljon tietoa, ja jos mä 
haluaisin siirtää sen pöytäkoneelle sen koko matskun, niin mä en voi sitä tehdä. Ja totta kai se rasittaa. 
Jos meillä on käytössä tietokoneet ja meillä on tavat millä me vältetään turvallisuusongelmat, niin mä en 
oikein ymmärrä minkä takia tutkijoiden tarvii siitä maksaa sen takia kun sä et voi tehdä sitä. Se on 
rasittavaa, ei sellaista haluais. Sitten ne tiedonsaantimahdollisuudet jotka täällä on. Esimerkiks se, että sä 
voit kirjaston Bibliothecasta katsoo artikkelin, joka ei oo sähköisessä muodossa, voit lähettää viestin että 
tarvitsen artikkelin ja se tulee sinulle paperikopiona tai pdf:nä, niin se on aivan loistavaa. Semmosta 
vastaavaa ei oo taas kokenu missään muualla. Sitten kaikki kaukolainapyynnöt, jos on jotain erityisiä 
kirjoja. Ne on todella loistavasti toiminnut. Se on tietysti hirveen positiivista. Mut sitten, että on 
tämmöstä välittömään tiedonhankintaan liittyvää, niin sitä ihan selkeesti estetään, se vaikeuttaa ihan jopa 
meidän päivittäistä työtä. (H6) 

 

Tämän informantin poikkeukselliseksi kokema tietotekniikkapolitiikka on varsin tyypillinen esimerkki 

Tutkimusosastolta ja Siirtymätalouksien tutkimuslaitokselta saaduista vastauksista. Niistä ilmeni usein 

suurempaa tyytymättömyyttä tietotekniikkaan kuin kahdelta ekonomistiosastolta kerätyssä aineistossa. 

Yleisesti ottaen ekonomistiosastojen työntekijät eivät nähneet palomuuria tai tulostamista lukuun 

ottamatta juuri valittamisen aihetta tietotekniikassa. Sen sijaan Tutkimusosastolla ja Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksella valituksia tuli sekä nuoremmilta että kokeneemmilta työntekijöiltä, tosin ei aivan 

kaikilta mutta selvästi enemmän kuin ekonomistiosastoilta. Yksi syy tutkimustulosten jakaantumiseen 

saattaa piillä osastojen toiminnassa: tutkimustoiminta ja keskuspankkitoiminta ovat tietoteknisesti 

vaikeasti yhteen sovitettavissa. 
 
Kun tää Pankin tietokonejärjestelmä on tehty keskuspankille eikä tutkimuslaitokselle. Nämä 
turvallisuusjärjestelmät, turvallisuusvaatimukset on kuulemma niin tärkeitä, että jos sä olisit 
tutkimuslaitoksessa töissä niin ei olis niin paljon niitä palomuureja ja seiniä, jotka meillä estää 
pääsemästä johonkin aina joskus. [---] Nekin on nyt ehkä vähentyneet, mutta käytävällä kuulen, että 
ihmisillä on vaikeuksia. Mutta mulla ei oo nyt juuri sellaisia. Ne on vähentynyt, mutta niitä on edelleen. 
Tää on tää yhteensopimattomuus. Keskuspankin erittäin tiukat turvajärjestelmät ja meidän semmoinen 
tiedontarve, ne ei aina sovi yhteen. (H11)  
 
 

Kuten taulukosta 6 (s. 86) voi todeta, laajamittainen tutkimustyö vaatii usein selvästi enemmän 

työvaiheita kuin useimmat ekonomistiosastoilla laaditut selvitystyöt. Koska tietoverkkojen avulla 

hankitaan oleellinen osa tutkimustyöhön tarvittavasta tiedosta, Tutkimusosastolla ja Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksella työskentelevät törmäävät työssään useammin tietoteknisiin esteisiin kuin 

ekonomistiosastojen työntekijät. Ärsytyskynnyksen madaltuminen näillä kahdella osastolla saattaa 

johtua myös pettymyksestä, kun asian tilasta Tietojenkäsittelyosastolle tehty valitus ei ole johtanut 
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toivottuihin tuloksiin. Lisäksi yhdessä haastattelussa koettiin, että tietotekniikkaa koskevassa 

tiedottamisessa on parantamisen varaa. 
 
Sit mulla suuria ongelmia kyllä palomuurin kanssa, koska tää Suomen Pankin palomuuri ei tunnista 
sellasta juttua mitä kirjoitettin tällasella Scientific Workplace –tekstinkäsittelyohjelmalla, jossa on paljon 
tällaisia käteviä matematiikkaominaisuuksia. Meidän palomuuri ei tunnista sitä, vaan se jää tonne 
palomuuriin kiinni. (Siis se tiedosto ? / PL) Niin, se liitetiedosto. Mulle tulee vaan herjaa, että se on 
jääny. Käytännössä tapahtuu sit sillä tavalla, että mun täytyy aina soittaa tonne TK-tukeen, että voitteko 
vapauttaa tän tiedoston. (Onko näin aina sen kyseisen ohjelman tiedostojen kanssa? / PL ). Se on aina, se 
on tähän päivään. Itse asiassa siitä on valitettu, mutta se ei oo tuottanu tulosta. (H9) 
 
(Mitä sääntöjä verkon käytölle on asetettu?  Miten näitä sääntöjä mielestäsi perustellaan? / PL) En mä 
tiedä mitään sääntöjä, mä yritän olla tietämättä säännöistä. Mutta sekin on suuri ongelma nää palomuurit. 
En mä oikein tiedä muista säännöistä kuin että sanotaan on joitakin Internetin käyttöön liittyviä juttuja. 
Mut kaikki liittyy tähän palomuuriin, siitä on paljon ongelmia. Siitä on ollu yhteydessä TK-tukeen. Et sit 
kun ne suuttu mun valituksiin, niin asiasta keskusteltiin ja sit sai jossain määrin ihan hyvin perusteet 
miksi asiat on näin. (Mitä ongelmia tässä palomuurissa sitten on ? / PL) Esimerkiks se, että mulla on 
kolme eri nettiä käytössä. Kaks työasemaa, kolme nettiä, ja joudun niitä kaikkia käyttämään. Mulla on 
Citrix -vapaasurffi, ja se on vähän parantanu tilannetta. Sitten on tää työasemalla oleva nettiselain, jolla 
pääsee Kirstuun ja sitten vielä tää surffikone. Mä hyödynnän näitä kaikkia, et se on ihan käsittämätön 
systeemi. Tietysti se on ikävää kun sä asioit pankin ulkopuolisten ihmisten kanssa, niin ne filet jää sitten 
joskus välillä kiinni. (Minkälaisia odotuksia sinulla Kirstun suhteet tulevaisuudessa; sisältö ja 
sovellukset? / PL ) Sen mä haluaisin aina tietää kun tietokoneet menee, kun niille tehdään jotakin. Silloin 
ei pysty tekeen hommia ja sen mä haluaisin tietää jotenkin. Liian usein tapahtuu tällästä. (H7) 

 

Ne informantit, jotka kokevat tietotekniikan ongelmalliseksi sanovat Citrix –vapaasurffin, jonka avulla 

voi selata Internetin JavaScriptiä sisältäviä sivuja mutta ei Kirstu-intranetiä, helpottaneen hieman 

heidän tilannettaan. Ongelmia tietoon pääsyssä on kuitenkin vielä jäljellä. Tutkimustoiminnassa on 

datan hankinnassa usein käännyttävä kansainvälisten tai kansallisten viranomaisten puoleen ja tällä 

sektorilla on yhä tiettyjä tärkeiksi koettuja verkkoresursseja joihin pääsy on estetty.  
 
Vielä on tietolähteitä, tietokantoja, joihin pankin koneelta ei pääse näitten tietoturva-, virusongelmien sun 
muitten takia. (Vaikka te ootte saannu omat surffikoneet ja Citrixit, niin siitä huolimatta se on vielä 
ongelma? / PL)  On. Siellä on joitain esimerkiks ECE, eli tää Economic Comission for Europe, joka 
toimii Genevessä. Niillä on datapankit, joitten käyttö pankissa on lähes tulkoon mahdotonta. Eli TK-
osasto ei ilmeisesti sitten oo valmis joustamaan tällaisissä ratkaisuissa, ja ehkä jotain muitakin tän 
tyyppisiä kysymyksiä siellä tuntuu olevan. (H8) 
 
 

Jos ongelmaksi ei koeta tietotekniikkaa itsessään, joissakin haastattelussa nousi esiin datan hankinnan 

vaikeus. Ongelmana voi olla, että työntekijällä ei ole käsitystä mistä hän voisi saada käsiinsä 

tarvitsemansa datan. Haastatteluissa esiintyi jopa tapauksissa, joissa käytettyjä data-aineistoja ei 

virallisesti ollut edes olemassa, koska ne olivat vain kansallisten keskuspankkien omia arvioita eivätkä 

tilastoviranomaisten laatimia virallisia lukuja.  
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7. Tiedonhankinnan prosessi - Tulkinta 
 
 
Tutkimustulosten analyysi jakaantuu neljään osaan. Ensiksi pohditaan ympäristöseikkojen sekä 

työntekijöiden roolien ja työtehtävien vaikutusta tiedontarpeiden syntymiseen. Toiseksi analysoidaan 

tehtäväkohtaisen sekä orientoivan tiedon hankintaa. Tällöin keskitytään hankinnan eri piirteiden 

ilmenemiseen sekä hankinnan kohdentumiseen eri kanaviin ja lähteisiin. Kolmanneksi tarkastellaan 

lyhyesti tiedonkäyttöä. Neljänneksi ja viimeiseksi etsitään kohdeorganisaation kirjasto- ja 

tietopalveluiden merkitystä Suomen Pankin työntekijöiden tiedonhankinnalle. 

7.1 Roolit ja tehtävät - tiedontarpeisiin vaikuttavat tekijät 
 
Ekonomistien, tutkijoiden ja tutkimusohjaajien ammatillisen tiedon tarpeet syntyvät pääasiassa 

keskuspankin toiminnan vaikutuksesta ja heidän omista työrooleistaan ja työtehtävistään. Monien 

haastateltujen henkilöiden omien käsitysten mukaan useimpien tutkimus- ja selvitystöiden taustalla 

olevat tarpeet liittyvät viime kädessä koko organisaation tiedontarpeisiin.  

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole pohtia koko kohdeorganisaation yleisiä 

tiedontarpeita, vaan sen tietyn työntekijäryhmän tiedonhankintaa virittäviä tekijöitä ja tarpeita. Sekä 

Wilson (1981) että Leckie ja Pettigrew (1997) painottavat tiedontarpeiden synnyssä työntekijän 

työroolia. Tässä tutkimuksessa on löydetty seuraavat työroolit ja niiden tehtävistä syntyvät 

tiedontarpeet. 

 

1. Tutkijan rooli – tutkimustyöhön kuuluvien tehtävien suorittaminen. 

Teoreettisesta tai empiirisestä akateemisesta työstä syntyvä substanssitiedontarve, joka tarkoittaa 

pääasiassa työn aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimustietoa, mallinnukseen tarvittavaa 

menetelmätietoa, dataa sekä työn eri ongelmien ratkaisemiksi henkilölähteistä tulevia neuvoja tai 

ongelmanratkaisun keinoja.  

 

2. Opiskelijan rooli – opiskelijan tehtävien suorittaminen. 

Korkeakoulussa tehtävän lisensiaattityön tai väitöskirjan substanssitiedontarve, joka lähes 

poikkeuksetta yhdistyy tutkijan tiedontarpeisiin. Opiskelijan roolissa tiedontarve liittyy yksilön itsensä 

kehittämiseen, mikä näkyy erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja kursseille osallistumisena. Jatko-

opiskelijan roolissa tiedontarve voi kuitenkin liittyä muuhunkin kuin pankissa tehtävään työhön, 

esimerkiksi jatko-opintojen suorittamiseksi vaadittavan oppikirjatiedon hankintaan ja sen 

omaksumiseen.  
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3.  Ekonomistin rooli – vaihtelevien työtehtävien suorittaminen.  

Riippuen siitä työskenteleekö ekonomisti ns. ekonomistiosastoilla vai Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksella, hänellä on eri määrä tehtäviä. Ekonomistien tiedontarpeet ovatkin hyvin 

heterogeenisiä ja niitä on vaikeaa yleistää. Ekonomistin tiedontarpeet voivat kuitenkin syntyä tutkijan 

roolista. Useimmilla ekonomisteilla selvitystyötehtävien taustalla olevat tiedontarpeet ovat yhdistelmä 

seurantatyössä havaituista uusista enemmän tai vähemmän epäselvistä ilmiöistä, kokouksissa ja 

palavereissa esiin nostetuista ajankohtaisista teemoista sekä oman kiinnostuksen kohteista. Verrattuna 

akateemisen tutkimuksen synnyttämiin tiedontarpeisiin selvitystyöstä kumpuavat tiedontarpeet 

kohdistuvat jossakin määrin ajankohtaisempaan tietoon ja dataan. Siksi joissakin selvitystöissä 

ekonomisteilla ei ole niin suurta tarvetta aikaisemmalle tutkimustiedolle kuin akateemisissa töissä. 

 

4. Tutkimusohjaajan rooli – tutkimuksen ohjauksen ja suunnittelutehtävien suorittaminen 

Tutkimusohjaaja ohjaa muiden tutkijoiden töitä, tekee itse tutkimusta, osallistuu oman yksikkönsä 

tutkimuksen hallinnointiin ja suunnitteluun ja tämän lisäksi hän saattaa vielä tehdä jatko-opintojaan. 

Tutkimusohjaajan tiedontarpeet liittyvät luonnollisesti tutkimukseen, mutta hänen tiedontarpeensa ovat 

laaja-alaisemmat kuin tutkijan, koska ohjaajan on ainakin periaatteessa hallittava useampia 

tutkimusalueita. Hallinnointi- ja suunnittelutehtävistään johtuen tutkimusohjaajalla on selvästi 

enemmän organisaatiota ja sen toimintaa koskevia tiedontarpeita kuin riviekonomistilla. 

Tutkimusohjaajan rooli on mielestäni hyvin vaativa, ei pelkästään siksi että ohjaajan tiedontarpeet ovat 

hyvin laaja-alaiset, vaan myös siksi että ohjaajan rooli voi muuttua  nopeasti tutkijan tai kouluttajan 

rooliksi. Tämä taas muokkaa tiedontarpeita jälleen uudelleen. 

 

5. Esittelijän, luennoitsijan tai kouluttajan rooli – tiedon jakamisen suorittaminen 

Kaikki ekonomistit, projektitutkijat ja tutkimusohjaajat voivat tehdä tutkimus- tai selvitystyötä, mutta 

jokaisella heistä ei välttämättä ole esittelijän, luennoitsijan tai kouluttajan roolia. Rooli kuvastaa hyvin 

sitä, että kyseinen henkilö on oman alansa asiantuntija, jonka tiedolle ja näkemykselle on esimerkiksi 

pankin johtokunnan, eri työryhmien, yritysten tai koulutuslaitosten kysyntä. Tässä roolissa 

tiedontarpeet kiinnittyvät lähes täysin yksilön muihin rooleihin ja näiden työtehtäviin, koska hänen 

kysytty erityisosaamisensa syntyy juuri näiden työtehtävien substanssitiedon hankinnasta ja käytöstä. 

 

Tässä tutkimuksessa havaitut roolit vastaavat hyvin Leckien ja Pettigrew’n erottelemia 

tyypillisiä työrooleja. Näistä tutkijan rooli on kaikkein ilmeisin. Ekonomistin rooli voidaan karkealla 

tasolla nähdä myös tutkijan roolin merkityksessä. Esittelijän, luennoitsijan tai kouluttajan roolin 
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vastaavat Leckien ja Pettigrew’n opettajan roolia. Hallinnoijan rooli esiintyy taas tutkimusohjaajan 

roolin yhteydessä. Opiskelijan rooli löytyy jatko-opintojaan suorittavilta informanteilta. Sen sijaan 

palvelun tarjoajan roolia ei informanttien joukosta voitu havaita. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 

että informanttien roolit ja työtehtävät eivät suuntaudu asiakaspalvelun tarjoamiseen, kuten esimerkiksi 

sairaanhoitajilla ja lakimiehillä. (vrt. Leckie & Pettigrew 1997).  

Tässä tutkimuksessa työntekijän pääasiallinen työrooli on havaittu määrittyvän paitsi hänen 

virallisesta työnimikkeestään, myös hänen työtehtävistään ja näiden tehtävien luonteesta (ks. luku 

6.3.2). Roolien ja tehtävien välinen ero on toisinaan jopa häilyvä. Näin ollen Lecken ja Pettigrew’n 

ammatillisen tiedonhankinnan mallissa esitetty työroolin vaikutus työtehtäviin on nähtävä 

vastavuoroisena. Työtehtävä muokkaa yhtälailla yksilön kokemaa työroolia. 

  
 Kuvio 11. Leckien ja Pettigrew’n muokattu malli. 

 
Tulkituista työrooleista ja tehtävistä päätellen tiedontarpeiden luonteen taustalla on hyvin erilaisia 

tilanteita, ongelmia ja vaikutteita. Tiedontarpeiden luonteessa voi tapahtua paljonkin muutoksia, kun 

yksilön työroolit vaihtuvat. Siirtyminen roolista toiseen on tyypillisin tilanne, joissa tiedontarpeissa 
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tapahtuu muutoksia. Suoraan kohdeorganisaatiosta ja sen työympäristöstä sekä työntekijän rooleista ja 

tehtävistä johdettavien syiden lisäksi tiedontarpeisiin vaikuttavat mielestäni myös sosiokulttuuriset 

tekijät (vrt. Wilson 1981; Savolainen 1999b). Varsinkin tutkimustyössä muun tutkijayhteisön vaikutus 

tiedontarpeiden syntymiseen on ilmeistä. Tämä pitää paikkansa joidenkin selvitystenkin kohdalla, kun 

työntekijä on havainnut että kyseisestä aiheesta on tutkittu runsaammin ja hän on nähnyt tarpeelliseksi 

selvittää asiaa myös itse. Seldén (1999) on osoittanut, että akateemisen kentän intressit vaikuttavat 

siihen mitä pidetään tutkimustyön arvoisena aiheena. Tämä pitää mielestäni paikkansa myös Suomen 

Pankissa, joka ei ole akateemisesta kentästä erillään vaan kiinnittyy siihen selvästi sekä virallisten 

(tutkijavaihdot sekä konferenssit ja ulkopuoliset seminaarit) että epävirallisten verkostojen avulla 

(sosiaalisesti suuntautunut tiedonhankinta). Kollegoilla on siis merkitystä tiedontarpeiden 

syntymisessä ja tätä kautta myös tiedonhankinnan kohdentumisessa. Akateemisen kentän hyväksynnän 

hakeminen tapahtuu viimeistään silloin, kun valmistunut tutkimus päätetään muokata artikkeliksi ja 

sitä tarjotaan referoituun tieteelliseen aikakauslehteen julkaistavaksi. 

 Täytyy muistaa, että kohdeorganisaation työntekijöiden tiedontarpeet eivät ole suoraan 

johdettavissa vain akateemisesta kentästä. Tämä johtuu organisaation tarkoituksesta. Kyseessä on 

keskuspankki, ei yliopisto. Tutkimuksen tai selvityksen tarpeellisuudesta päättää lopullisesti aina yksi 

tai useampi esimies. He ilmeisesti katsovat työn tarpeellisuutta myös keskuspankin näkökulmasta. 

Akateemisen kentän vaikutus tiedontarpeisiin näyttää kuitenkin olevan vahvistumassa. Tämä näkyy 

esimerkiksi joidenkin työntekijöiden käsityksessä Tutkimusosaston suuntautumisesta entistä 

akateemisempaan ja analyyttisempaan tutkimukseen. Jotkut pitävät suuntausta hyvänä, mutta kolikolla 

on myös toinen puoli: muutama haastatelluista henkilöistä sanoi vierastavansa osaston nykyisen 

tutkimustyön teoreettisuutta tai pitävänsä sen tavoitteita liian kovina. 

7.2 Tiedonhankinta 

7.2.1 Tieto, yksilö ja organisaatio  
 
Työtehtäviin hankittava tieto voidaan nähdä taulukossa 1 (s. 6) esitetyllä tavalla. Ekonomistin 

työtehtävissä tieto voidaan ymmärtää pääasiassa hyödynnettävänä resurssina tai jonakin organisaation 

ympäristöstä havaittavana merkkinä. Ekonomisteille tieto ei ole niinkään yhteisöllistä, vaan 

yksilöllistä, koska tämän tiedon omaksuminen tai luominen tapahtuu hyvin pitkälle heidän omilla 

ehdoillaan. Tieto representaationa tai osana viestintäprosessia korostuu taas tutkijoilla. He tarvitsevat 

runsaasti tieteellisestä tuotettua tietoa ja ovat hyvin riippuvaisia kollegoistaan, joiden kanssa 

työskennellessä uuden luotavan tiedon merkitys syntyy. Tätä tulkintani ei pitäisi kuitenkaan ymmärtää 

yhtä tiukasti kuin teoreettisen filosofian tietoa koskevaa käsitystä. Eri tiedon tyypit voivat käytännössä 
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liittyä toisiinsa, eikä niitä siksi tulisi rajata vain tiettyihin työtehtäviin kuuluviksi. Yksittäisen 

työntekijän käsitys tiedosta saattaa hyvinkin olla näiden kahden käsityksen välissä ja vaihdella sen 

mukaan mitä hän tekee. 

 Tutkimustuloksista voi havaita, että työntekijöiden tiedontarpeiden luonne vaikuttaa selvästi 

tiedonlähteiden ja kanavien valintaan (vrt. Leckie & Pettigrew 1997). Mitä tieteellisempi työtehtävä, 

sitä enemmän tiedontarpeet koskevat tieteellisesti tuotettua tietoa, ja sitä enemmän tiedonlähteiden 

valinnassa korostuu niiden kuuluminen akateemisen kentän piiriin. Yksilön tiedontarpeet vaikuttavat 

myös siihen, mikä on yksilön käsitys hänen hyödynnettävissään olevista tiedonlähteistä ja kanavista. 

Tämä näkyy esimerkiksi tiettyihin verkkopalveluihin ja -sivustoihin sekä kohdeorganisaation 

kirjastoihin suuntautuvassa tiedonhankinnassa.  Tietty tarve vaikuttaa siihen, mistä yksilö uskoo 

voivansa hankkia sitä varten tietoa. Tällöin tiedonhankinnan kohdentumiseen vaikuttaa aikaisemmasta 

hankinnasta saatu kokemus ja rutiinit, mitä verkkopalveluita yksilö on käyttänyt aikaisemmin tai 

minkälainen käsitys hänellä on organisaation kirjasto- ja tietopalveluista. (vrt. Savolainen 1999b). 

 Kuten Baldwin ja Rice (1997) ovat osoittaneet, tiedonlähteiden ja kanavien valintaan ja 

hyödyntämiseen eivät vaikuta vain yksilöstä itsestään, vaan myös organisaatiosta lähtöisin olevat 

tekijät. Suomen Pankin vaikutus sen työntekijöiden tiedonhankintaan on huomattava. Esimerkiksi 

kohdeorganisaatioon hankitut maksulliset tietokannat ja verkkopalvelut voivat olla tutkimus-, selvitys- 

ja seurantatyössä täysin välttämättömiä. Näiden töiden tekeminen voi riippua ratkaisevasti siitä, kuinka 

hyvin elektronisista tiedonlähteistä pystyy hankkimaan tietoa. Tiedonhankintaan vaikuttavat lisäksi 

organisaation siihen kohdistamat rajoitukset. Tässä tutkimuksessa on havaittu kaksi todella 

merkittävää rajoitusta: aikapula ja tietotekniikka. Aikapula on iso tiedonhankinnan este lähes kaikilla 

työntekijöillä (vrt. Rice & Baldwin, 1997). Tutkimusosaston projektitutkijat tekevät tässä jossakin 

määrin poikkeuksen. Se miten aikapulaan reagoidaan on kuitenkin yksilöllistä. Joitakin se ei häiritse, 

toisia taas haittaa paljonkin. Aikapulan vaikutus yksilön tiedonhankintaan riippuukin paljolti siitä, 

miten hyvin yksilö kokee onnistuvansa hänelle välitetyn ja hänen itsensä hankkiman tiedon 

seulonnassa. Myös Klemola (2003) on havainnut aikapulan tiedonhankinnan esteeksi Suomen 

Pankissa. 

 Suomen Pankki voi siis vaikuttaa paitsi siihen mitä lähteitä ja kanavia sen työntekijä käyttää, 

myös siihen miten hyvin tämä käyttää niitä. Tämä korostuu varsinkin elektronisessa 

tiedonhankintaympäristössä, jossa henkilöt kokevat että heitä suoranaisesti estetään pääsemästä heille 

tärkeään tietoon käsiksi. Ympäristöstä nousevat esteet voivat  olla todella merkittäviä tiedonhankintaa 

haittaavia tekijöitä (vrt. Wilson 1981). Mielenkiintoista on, että Klemola ei havainnut omassa 

tutkimuksessaan vakavia tietoteknisiä esteitä tiedonhankinnassa. Tämä johtuu hyvin todennäköisesti 
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siitä, että Klemola ei tutkinut tehtävälähtöistä tiedonhankintaa eikä Suomena Pankista ulospäin tai 

ulkopuolisista tietoverkoista keskuspankkiin suuntautuvaa verkkoviestintää. Hän tarkasteli viestintää 

organisaation sisäisenä ilmiönä ja toimintana. 

  Baldwin ja Rice (1997) näkevät, että pörssianalyytikkojen ja tiedemiesten tiedonhankinta on 

hyvin samanlaista koska näihin ryhmiin kuuluvat hyödyntävät paljon sosiaalisia suhteitaan. Sama 

koskee Suomen Pankissa ekonomisteja ja tutkijoita. Informaalit lähteet ovat organisaation 

ekonomisteille ja vielä enemmässä määrin sen tutkijoille todella tärkeitä. Organisaation sisällä 

henkilötiedonlähteisiin kohdistuvassa tiedonhankinnassa hyödynnetään pääasiassa oman osaston 

väkeä. Oman osaston sisällä henkilötiedonlähteiden hyödyntäminen onnistuu hyvin, vaikkakin 

joissakin tapauksissa tiedonhankintaa saattaa jonkin verran vaikeuttaa se mitä yksilöt odottavat 

toistensa tietävän. Kukaan ei kuitenkaan tietoisesti estä toista työntekijää saamasta tietoa. Tiedon 

jakamista pyritään mieluummin kannustamaan ja tehostamaan. Virallisella tasolla tämä näkyy 

osastojen seminaari- ja workshop-toiminnassa ja jotkut henkilöt näyttävät ottaneen tiedon jakamisen 

myös omaksi epäviralliseksi velvollisuudekseen. 

 Työntekijät hankkivat varsin harvoissa tapauksissa tietoa organisaation toisilta osastoilta. 

Henkilölähteisiin nojautuva tiedonhankinta kohdistuu monessa tapauksessakin organisaation 

ulkopuolella oleviin ihmisiin ja tilaisuuksiin. Miksi näin on johtuu ensinnäkin ”kriittisen massan” 

puuttumisesta. Yhteisen mielenkiinnon aiheita jakavia henkilöitä ei ole organisaatiossa tarpeeksi. 

Loppujen lopuksi tällaista tulkintaa on kuitenkin aika vaikeaa tehdä suurella varmuudella. Kyse on 

pikemminkin siitä, että yksittäisillä työntekijöillä on usein sellainen käsitys, että samoja mielenkiinnon 

kohteita ei muilla ole, koska heillä on niin erilaiset työtehtävät ja vastuualueet. Toiseksi 

henkilötiedonlähteiden painotuksessa on mielestäni kyse siitä, että sosiaaliset suhteet ja informaali 

viestintä ovat tyypillisiä kohteita ja keinoja sekä tehtäväkohtaisen että orientoivan tiedon hankinnassa. 

Kuten aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, sosiaaliset suhteet painottuvat tämän ammatillisen 

sektorin tiedonhankintakäyttäytymisessä (vrt. Johnson 1996; Meadows 1998; Folster 1995; Folster 

1989; Seldén 1999; White 1975; Price 1988).  

 Henkilölähteisiin kohdistuva tiedonhankinta ei kuitenkaan ole aina määrätietoista. Se voi olla 

satunnaista selailuakin, esimerkiksi omalla osastolla kohdattujen portinvartijoiden kanssa 

keskustelemista (vrt. Rice, McCreadie & Chang 2001). Työntekijän kohtaamat portinvartijat saattavat 

olla vain lyhyen aikaa organisaatiossa töissä jossakin projektissa, mutta he voivat olla hyvin 

arvostettuja taloustieteen akateemisella kentällä ja kuulua sen ydinryhmään (vrt. Price 1988). Myös 

tutkimusohjaajat voi mielestäni luokitella portinvartijoiksi, koska heidän odotetaan tuntevan oma 

alansa laajemmin kuin tutkijan tai ekonomistin. 
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7.2.2 Tiedonhankinnan vaiheet ja piirteet 
 
Tehtävä- tai ongelmakohtaisen tiedon hankinnassa haastateltujen työntekijöiden tiedonhankinta alkaa 

tiedontarpeiden tunnistamisesta ja päättyy työn lopettamiseen. Työtä koskevista tiedontarpeista ja 

niiden määrittelystä keskustellaan virallisesti osastojen palavereissa ja työn ohjaajien kanssa, mutta 

tämä ei välttämättä ole varsinaisesti se mikä on johtanut prosessin aloittamiseen. Työprosessin 

syntyvaiheessa yksilö saa usein vaikutteita monesta lähteestä ja kanavasta. Yksilön oma 

tutkimushistoria ja työroolit, osastojen tekemä seuranta, orientoivan tiedon hankinnassa esiin nousseet 

teemat ja akateemisen kentän puheenaiheet tuottavat kaikki impulsseja työn tutkimus- ja selvitystyön 

tekemiseksi ja tiedonhankinnan aloittamiseksi. Tiedonhankintaan vaikuttaa myös työn ja työtehtävän  

tyyppi. Tutkimustyössä on usein enemmän työvaiheita ja siten siihen voi periaatteessa sisältyä 

enemmän tiedonhankintaa kuin selvitysten ja artikkeleiden laatimisessa. Näin ollen tiedonhankinnan 

vaiheita ja piirteitä sekä kohdentumista määrää työn syntyvaiheen lisäksi se, kuinka suoraviivaisesta ja 

monimutkaisesta työstä on kyse. 

 Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu työn kompleksisuuden ja siihen liittyvän 

epävarmuuden vaikutusta tiedonhankintaan, tutkimustulokset voi tulkita siten että näillä kahdella 

seikalla on vaikutusta tehtäväkohtaisen tiedon hankintaan. Työn kompleksisuuden eri puolia 

kuvastavat tekijät, esimerkiksi työn koetun rutiinisuuden aste (tutkimustyön tekemiseen tottuminen vs. 

sen vierastaminen), vaihtelevuus (työvaiheiden runsaus vs. vähyys), osaamista koskevat vaatimukset 

(akateeminen vs. ei-akateeminen) ja työprosessin syötteiden määrä (lähteiden ja kanavien 

hyödyntäminen paljon vs. vähän) vaikuttavat kaikki tiedonhankinnan kulkuun ja työn suorittamiseen 

(vrt. Byström 1999). Epävarmuus, joka ilmenee usein enemmän kompleksisissa ja runsaasti 

tiedonlähteitä vaativissa työtehtävissä, on havaittu vaikuttavan varsinkin rahoitusalan töissä tehtävään 

tiedonhankintaan. Myös työkokemus vaikuttaa työn kompleksisuuden tuntemukseen  (Kuhlthau 1997, 

273 - 274).  

 Tässä tutkimuksessa epävarmuutta näyttää esiintyvän useammalla haastatellulla henkilöllä. 

Epävarmuuden taustalla on joko se kuinka uusi henkilö on organisaatiossa tai kuinka uudeksi hän 

kokee sen tehtävän, joka on hänen vastuullaan. Mitä uudempi työtehtävä tai mitä kokemattomampi 

henkilö, sitä suurempi epävarmuus tiedonhankinnassa. Tällöin tiedonhankinta saatetaan kokea 

“toivottomaksi prosessiksi”. Epävarmuus voi myös näkyä tehtäväkohtaisen tiedon hankinnan tietyissä 

piirteissä (esim. seuranta), kun työntekijä ei ole vielä perehtynyt siihen aiheeseen joka hänellä on työn 

alla. 

 Tässä tutkimuksessa havaittiin kaikki Ellisin (1993) ja Mehon ja Tibbon (2003) määrittelemät 

tiedonhankinnan piirteet. Tosin Mehon ja Tibbon mallin mukainen tiedonhallinta ei ole kovin 
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hallitseva vaikkakin kyllä vahvistumassa oleva piirre tutkijoiden tiedonhankinnassa. Tutkimus osoitti, 

että informanttien tiedonhankinnan piirteiden määrissä ja suhteissa on eroja. Kuten Ellis (1993) on 

todennut, piirteiden suhde vaihtelee yksittäisten henkilöiden välillä paljonkin. Tosin vaihtelun lähteenä 

on myös työtehtävän luonne, esimerkiksi sen laajuus. Piirteiden keskinäisen suhteen tarkasteleminen 

on kuitenkin monimutkaisempi tehtävä kuin piirteiden havaitseminen. Tästä suhteesta voidaan 

yleisellä tasolla todeta, että Wilsonin (1999) suoraviivainen prosessimalli ei toimi sen 

määrittelemisessä. Tosin mallin puolesta voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa havaittujen piirteiden 

järjestys näyttää jossakin määrin pitävän paikkansa Wilsonin mallin kanssa. Wilsonin suoraviivainen 

malli ei kuitenkaan mahdollista eri työvaiheiden välillä tapahtuvaa paluuta, kun yksilön tiedontarpeet 

muuttuvat. Lisäksi se ei ota huomioon pääsyä, joka mahdollistaa erottelun ja valikoinnin ja joka on 

todettu hyvin keskeiseksi tiedonhankinnan edellytykseksi.  

 Mehon ja Tibbon malli puolustaa paikkaansa tiedonhankinnan piirteiden mallinnuksessa. 

Mallin vahvuutena on sen joustavuus. Jokaisessa työvaiheessa ei tarvitse esiintyä kaikkia 

tiedonhankinnan piirteitä. Esimerkiksi tutkimus- ja selvitystöiden ensimmäisessä vaiheessa pääsy 

voidaan sivuttaa, jos työntekijällä on jo työn aloittamiseksi valmiiksi tietoa tai jos kyseessä on vasta 

ideointitasolla oleva projekti jota käsitellään palaverissa. Työn lopettamisessakin pääsy on usein 

puuttuva piirre, koska tutkimus- ja selvitystöitä tekeville loppupalavereihin ja workshopeihin 

osallistuminen kuuluu heidän työhönsä vakituisesti. Tällöin henkilölähteisiin pääsy ei ole riippuvainen 

organisaation infrastruktuurista tai työntekijän omista henkilökohtaisista kyvyistä tai mahdollisuuksista 

hankkia tietoa.  

 Tässä tutkimuksessa esitetyt tutkimus- ja selvitystöiden vaiheet (taulukko 6, s. 86) voidaan 

monessa tapauksessa nähdä Mehon ja Tibbon tavoin pieninä tiedonhankinnan sykleinä, joissa tapahtuu 

siirtymiä tiedon etsimisestä siihen pääsyyn ja sen käsittelyyn. Tosin tiedonhankinnan syklit eivät ole 

aina selviä, koska tutkimuksen tai selvityksen työvaiheet voivat olla limittäisiä. Tutkimuksen tuloksista 

käy kuitenkin ilmi, että siirtyminen tiedon etsimisestä sen käsittelyyn voi riippua hyvinkin paljon siitä, 

miten tietoon pääsyä helpotetaan tai estetään. Pääsyä helpottavat esimerkiksi organisaation kirjasto- ja 

tietopalvelut, joko dokumenttien toimittamisena tai pääsyyn vaadittavan elektronisen 

tiedonhankintaympäristön rakentajana ja varmistajana. Tämä vuoksi en ole samaa mieltä Mehon ja 

Tibbon kanssa siitä, että pääsy tulisi tulkita vain pääsynä kokotekstijulkaisuihin. Pääsyssä on yhtälailla 

kyse pääsystä palveluun, tietoverkkoihin tai poikkeuksellisiin henkilölähteisiin (vrt. Rice, McCreadie 

& Chang, 2001). Yksittäinen tutkija tai ekonomisti pääsee myös tämän kaltaisten tiedonlähteiden ja 

kanavien avulla siirtymään tiedonkäsittelyyn. Työn lopettamisen kuvaaminen on taas hieman 

ongelmallista. Tässä on hyvin pitkälle kyse tulkinnasta, siitä missä työn nähdään loppuvan. 
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Loppuvaiheessa saattaa esiintyä vielä esimerkiksi todentamista tai muuta tiedon käsittelyyn 

luokiteltavaa toimintaa. Tulee muistaa, että yksittäisestä työvaiheesta toiseen siirtyminen ei tarkoita 

niiden välissä olevan sillan polttamista. Paluu edelliseen työvaiheeseen on edelleen mahdollista. Siksi 

lopettamisvaihetta ei tule nähdä lukkoon lyötynä prosessin päättymisenä. 

 Verrattaessa Ellisin (1993) sekä Mehon ja Tibbon (2003) mallinnuksia yhteiskuntatieteilijöiden 

tiedonhankinnasta Whiten (1975) tutkimustuloksiin on todettava, että tiedonhankinnan mallintaminen 

Whiten tavoin kolmivaiheisena ei toimi. Itse tutkimus tai selvitys voidaan toisinaan kyllä nähdä 

työvaiheiltaan kolmiosaisena, mutta työtä varten tehtävää tiedonhankintaa ei tulisi puristaa tähän 

samaan muottiin. Tiedonhankinta ilmenee hyvin monipuolisena ja muuttuvana syklinä, jonka syntyyn 

vaikuttavat yksilö-, organisaatio- ja tehtäväkohtaiset seikat. Syklin muuttumisen takana on ennen 

kaikkea yksilön tekemä tiedon käsitteleminen ja seuranta, niistä uudelleen muotoutuneet tiedontarpeet, 

ei niinkään tietojärjestelmien kyky välittää työntekijälle tietoa. Tietojärjestelmät eivät vaikuta 

tiedontarpeisiin, vaan tiedonhankintaan ja tällöin erityisesti tietoon pääsyyn. 

7.2.3 Tiedonhankinnan kohteet 
 
Tässä tutkimuksessa havaittujen tiedonhankinnan piirteiden esiintyminen (taulukko 6, s. 86) eri 

työvaiheissa ja niiden kohdentuminen tiettyihin lähteisiin ja kanaviin kuvaa sitä, kuinka tiedonhankinta 

alkaa, voimistuu ja käy vähemmän intensiivisemmäksi sitä mukaa kun työnteko edistyy. Tietyn lähteen 

tai kanavan merkitys ja hyödynnettävyys tiedonhankinnassa vaihtelee työprosessin eri vaiheissa. 

 Datalähteitä hyödynnetään useimmiten työn alku- ja loppuvaiheen välissä, ellei rakennettuun 

malliin tehdä viime hetken tarkistuksia tai sitä aloitettaessa jatketa kesken jäänyttä työtä. 

Henkilölähteiden dominoiva asema on jossakin määrin harhaanjohtava, vaikka nämä lähteet esiintyvät 

hyvin monen työprosessin eri vaiheissa. Ne eivät ole välttämättä yhtä tärkeitä läpi koko työprosessin, 

vaan niitä painotetaan erityisesti tutkimus- ja selvitystöiden alku- ja loppupäässä. Tämä näkyy siinä, 

että niiden rinnalla hyödynnetään tällöin monesti vähemmän muita lähteitä kuin työn keskivaiheissa. 

Samoin tämä näkyy siinä, että joidenkin ekonomistien mielestä muodollisten tilaisuuksien kuten 

seminaarien tai workshopien merkitys saattaa olla vähäinen ennen oman työn esittelyä ja viimeistelyä. 

Keskimmäisissä työvaiheissa suullisissa lähteissä korostuvatkin pikemminkin informaalit lähteet, 

kuten kollegat, tutkimusohjaajat ja portinvartijat. 

 Suomen Pankin kirjasto ja Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen kirjasto ovat tärkeitä kanavia 

sekä painetun että elektronisessa muodossa olevan tiedon hankinnassa. Kirjastoja hyödynnetään eniten 

silloin kun tiedonhankinnan piirteitä ovat erottelu, ketjuttaminen, pääsy ja valikoiminen. Sen sijaan 
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informaatikkojen puoleen kääntyminen ei  noudata mitään kaavaa. Se näyttää riippuvan täysin työtä 

tekevästä henkilöstä, ei työstä tai työvaiheesta.  

 Työhön hankittu kirjallisuus voidaan jakaa tieteelliseen ja muuhun tietoon. Tulokset 

vahvistavat jossakin määrin Hobohmin (1999) käsityksen, että taloustieteilijät eivät hanki kovinkaan 

paljon kirjallisuutta oman tieteensä ulkopuolelta. Hyödynnettyä kirjallisuutta on kuitenkin vaikea jakaa 

tiettyihin luokkiin. Jos hyödynnetystä kirjallisuudesta halutaan nostaa esiin tiettyjä aiheita tai 

aihealueita, hajonta on aika suuri. Monet aiheet käsitelevät rahoitusmarkkinoiden tiettyjä kysymyksiä, 

mutta töissä voidaan hyödyntää tai sivuta esimerkiksi poliittista taloustiedettä tai 

oikeustaloustiedettäkin. Tietyt makrotaloustieteen kiinnostuksen kohteena olevat talouden 

kokonaismuuttujat, kuten työllisyys ja inflaatio, ovat myös tyypillisiä työaiheita. Muutamassa 

haastattelussa esiintyi lisäksi insinööritieteiden kirjallisuuden hyödyntämistä. Menetelmätietoa 

hankitaan pääasiassa joko sarjajulkaisuista tai kansantaloustieteen tilastollisia menetelmiä 

käsittelevästä ekonometrisestä kirjallisuudesta.  

 Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella esiintyi edellistä vielä laajempi kirjallisuusrepertuaari. 

Tämä johtuu hyvin luultavasti siitä, että laitoksen kiinnostuksen kohteena ovat tietyt maantieteelliset 

alueet tai valtiot ja näiden taloudellinen kehitys. Näiden alueiden talouden ymmärtäminen vaatii myös 

tietoa näiden yhteiskuntien rakenteesta ja toiminnasta. Siksi työhön hankittu tieto voi joskus kuulua 

muihin yhteiskuntatieteisiin, kuten esimerkiksi sosiologiaan. Muu tutkimuksiin ja selvityksiin tai 

artikkeleihin hankittu ei-tieteellinen tieto tarkoittaa pääasiassa tiettyjen organisaatioiden tai yhteisöjen 

julkaisuista hankittua tietoa. Ne hankitaan hyvin usein elektronisessa muodossa.   

 Organisaation kirjastojen kokoelmat ja tietokannat ovat keskuspankin datalähteiden lisäksi 

eniten hyödynnettyjä Suomen Pankin sisäisiä tiedonlähteitä. Olikin lievä yllätys, että vain muutamassa 

haastattelussa intranetistä mainittiin kirjaston ja datalähteiden lisäksi muita hyödyllisiä kanavia tai 

lähteitä, jotka suoraan palvelisivat oman työn tekemistä. Esimerkiksi vain kolmessa tapauksessa 

mainittiin oman osaston intranetsivujen tarjonneen työtehtävälle jonkun tiedonlähteen (esim. linkkilista 

ja osaston työpaperi). 

 Tosin missä vedetään raja intranetin hyödyntämisessä ammatillisen tiedon hankintaan? Olisiko 

esimerkiksi intranetin kautta käytettävissä olevien sanakirjojen hyödyntäminen pitänyt selvittää 

aineiston keruussa? Entä työasemilla käytettävät ohjelmistot, joista osa voi sijaita sisäisen 

organisaation tietoverkon palvelimilla? Rajankäynti voi käydä vaikeaksi. Tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin keskitytty lähteisiin ja kanaviin, ei välineisiin. Sähköpostin merkitystä organisaation 

sisäisessä tiedonhankinnassa ei tässä tutkimuksessa voi mielestäni arvioida kunnolla, koska se olisi 

vaatinut myös viestinnän määrällistä tarkastelua. Todettakoon kuitenkin, että sähköposti on selvästi 
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varsin tärkeä tehtäväkohtaisen tiedon hankinnan kanava, esimerkiksi otettaessa yhteyttä organisaation 

kirjastoihin, kollegoihin ja tutkimuksen tai selvityksen ohjaajaan omalla osastolla. Klemolakin (2003) 

on todennut sähköpostin olevan tärkeä osastotason sisäisessä viestinnässä. Organisaation ulkopuolelle 

ulottuva sähköpostiviestintä on aktiivista ja suuntautuu monen haastateltavan tiedonhankinnassa 

ulkomaille.  

 Suomen Pankin organisaation ulkopuolella olevien tietoverkkojen hyödyntäminen 

tiedonhankintaan ja viestintään on runsasta. Tieteellisen tiedon lähteille tietoverkoissa pyritään 

useampaa kautta. Yksi paljon käytetty tapa siirtyä intranetin ulkopuolelle on WWW-selaimella 

navigointi Suomen Pankin kirjaston elektroniseen kokoelmaan. Sieltä valitaan halutun (tieteellisen 

aikakaus)lehden linkki, josta ladataan organisaation sisäisen tietoverkon ulkopuolella olevalta 

palvelimelta lehden tarjoajan pääsivu tai suoraan lehden kokotekstiversio. 

  Toinen tapa hyödyntää ulkopuolisia tietoverkkoja on siirtyminen tiettyjen organisaatioiden tai 

henkilöiden WWW-sivuille. Nämä ovat lähes poikkeuksetta sellaisia WWW-sivuja, joilta odotetaan 

laadukasta tietoa ja joiden kognitiivista auktoriteettia ei kyseenalaisteta. Haastatelluilla henkilöillä on 

mitä ilmeisemmin odotuksia WWW-sivuista ennen kuin he lataavat niitä selaimelleen (vrt. Rieh, 

2002). Tutut kansainväliset organisaatiot, joista yksilöllä on kokemusta omasta työstään ja muusta 

seuratusta viestinnästä, erityisesti joukko- ja painoviestinnästä, toimivat verkossa pääasiallisina 

tiedonlähteinä. Näyttää siis siltä, että verkkopalveluihin ja WWW-sivuihin liitetyt merkitykset 

(arvovaltaisuus, tieteellisyys, luotettavuus jne.) määräävät niiden käyttöä (vrt. Savolainen, 1999a). 

Tosin poikkeuksiakin löytyy. Laatu ja kognitiivinen auktoriteetti saattavat olla joskus ristiriidassa 

arvovaltaisenkin instituution tai organisaation verkkopalvelussa, kuten kävi ilmi Euroopan komission 

WWW-sivujen tapauksessa: haastateltu ekonomisti koki että komission sivustoilla on  hyvin runsaasti 

hyödyllistä ja periaatteessa laadukasta tietoa, mutta tiedon luotettavuus kärsi sen tarjonnan 

järjestämisen epäloogisuudesta ja sitä kautta myös tiedon paikkansa pitävyyden koetusta 

epävarmuudesta. 

 Kolmas mutta vähemmän tyypillinen tietoverkkojen hyödyntämisen tapa tiedonhankintaan on 

satunnaishakujen tekeminen Internetin hakukoneilla. Hakuja saatetaan tehdä tietyin väliajoin oman 

mielenkiinnon kohteista, jolloin tiedonhankinta saa seurannan piirteen. Tiedonhakuja voidaan tehdä 

myös senhetkisen työtehtävän aiheesta, joten tiedonhankinta on pikemminkin tunnustelevaa selailua 

kuin seurantaa (vrt. Meho & Tibbo, 2003). 
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7.2.4 Seuranta - Orientoivan tiedon hankinnan piirre ja  suoritettava työtehtävä 
 
Tämän tutkimuksen tuloksissa on esitetty, että orientoivan tiedon hankinnan erottaminen 

tehtäväkohtaisen tiedon hankinnasta ei voida tehdä kuin teoriassa. Tämä pitää hyvin vahvasti 

paikkansa varsinkin niillä ekonomisteilla joilla seuranta on varsinainen työtehtävä. On ilmeistä, että 

kumpaankin tiedonhankinnan tyyppiin vaikuttavat ennen kaikkea työntekijän työroolit ja –tehtävät. 

Tämä pätee myös organisaation ulkopuolelta tulevien määräaikaisten  tutkijoiden tapauksessa. Heillä 

ei ole samaa mielenkiintoa seurata organisaatiota koskevaa tietoa kuin keskuspankissa vakituisessa 

työsuhteessa työskentelevällä ekonomistilla. Myös organisaation vaikutus työntekijöiden tekemään 

orientoivan tiedon hankintaan on huomattava. Organisaatio tarjoaa merkittävän osan seurannan 

resursseista ja teknisistä mahdollisuuksista kuin myös muodostaa sitä haittaavat esteet. Lisäksi se 

näyttää pitemmällä aikavälillä ohjaavan orientoivan tiedon hankinnan suuntaa. Uusi työntekijä saattaa 

Suomen Pankin vaikutuksesta kiinnostua uusista seurannan lähteistä ja aiheista, mikä näkyy 

esimerkiksi joukkoviestinnän seuraamisessa. Organisaation vaikutus tiedontarpeiden muodostumiseen 

heijastuu siten myös työntekijän orientoivan tiedon hankintaan (vrt. Savolainen, 1999b). 

 Orientoivan tiedon hankinnan kanavat ovat pääasiassa samat kuin tehtäväkohtaisen tiedon 

hankinnassa. Kummassakin tiedonhankinnassa tietoverkoilla on keskeinen rooli. Sisäisessä 

tietoverkossa sähköpostiin toimitettavaa Suomen Pankin kirjaston uutuusluetteloa käytetään erityisesti 

omaa työtä koskevien aiheiden ja työssä käytettävien menetelmien (esim. ekonometrisen 

kirjallisuuden) seurantaan. Internetin hyödyntäminen orientoivan tiedon hankintaan tarkoittaa 

useimmille työntekijöille tuttujen WWW-sivustojen ja sähköpostipalveluiden lähettämien viestien 

tietyin väliajoin tapahtuvaa tarkistamista (vrt. Zhang, 2001). Näyttää siltä, että ulkopuoliset 

verkkopalvelut ja Suomen Pankin kirjaston uutuusluettelo eivät ole toisiaan poissulkevia seurannan 

lähteitä. Ne pikemminkin täydentävät toisiaan. Koska uutuusluetteloa ei toimiteta yhden ekonomistin 

tai tutkija preferenssien mukaan, Internetiin suuntautuva seuranta voidaan tulkita työntekijän omia 

kiinnostuksen alueita luotaavaksi yksityiskohtaisemmaksi monitoroinniksi. Työntekijät näyttävät siis 

suhteuttavan tietoverkkoja tiedonhankinnan muihin lähteisiin ja  kanaviin (vrt. Savolainen 1999a). 

 Orientoivan tiedon hankinnassa on hyvin paljon kyse rutiineista. Esimerkiksi lehdistökatsausten 

hyödyntäminen orientoivan tiedon hankintaan on yleistä niille, jotka ovat olleet keskuspankissa 

kauemmin töissä. Vakituisen työntekijän työssä tapahtuva pitempi tauko voi kuitenkin muuttaa tämän 

kaltaisia seurannan rutiineita. Muutama haastateltu henkilö oli ollut pitkän aikaa poissa Suomen 

Pankista ja tultuaan takaisin he eivät olleet aloittaneet lehdistökatsausten tilaamista uudelleen. Nämä 

olivat sellaisia henkilöitä joiden työajan täytti pääasiassa työtehtävänä suoritettava seuranta ja jotka 

lisäksi kokivat tietotulvan olevan omalla kohdallaan varsin paha. Rutiinien juurtuminen ei siis tapahdu 



 126

helposti. Organisaation tarjoamat resurssit orientoivan tiedon hankintaan voivat jäädä hyödyntämättä, 

jos niiden hyödyntämiseen ei jää aikaa tai jos ne voidaan korvata muilla tietoresursseilla. Useimmat 

haastatellut kokivat paperimuodossa toimitettavan katsauksen kuitenkin palvelevan heidän joka päivää 

tekemäänsä yleisemmän tason seurantaa. Klemola (2003) on todennut, että lehdistökatsaukset 

palvelevat erityisesti asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä ja itse olen tästä asiasta samaa 

mieltä. Tosin katsausten hyödyntämiseen näyttää vaikuttavan myös se, millä osastolla työntekijä 

työskentelee. Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella haastatelluista vain yksi henkilö, tutkimusohjaaja, 

tilasi lehdistökatsauksia. Muut laitoksella haastatellut eivät olleet niistä kiinnostuneita, vaikka 

toimivatkin asiantuntijatehtävissä. 

 Kuten tehtäväkohtaisen tiedon hankinnassa, orientoivan tiedon hankinnassakin henkilölähteet 

ja tilaisuudet ovat merkittäviä tiedonlähteitä. Tilaisuuksien merkitys on se, että ne tarjoavat sellaista 

tietoa, johon ei muulla tavalla pääsisi käsiksi. Tilaisuuksissa sosiaalinen pääoma ja verkostot tiivistyvät 

ja siksi ne pitävät tutkijan ehkä parhaiten ajan tasalla siitä mitä hänen alallaan tapahtuu (vrt. Seldén 

1999). Ilmeisesti tämän vuoksi hyvin harva informantti oli kiinnostunut osallistumaan tieteellisiin 

tilaisuuksiin pelkästään tietoverkkojen kautta hoidettavassa videoneuvottelussa. Ekonomistiosastojen 

muutamat työntekijät tekivät tässä poikkeuksen. He ilmaisivat kiinnostuksen hoitaa ulkomailla 

pidettäviä keskuspankkityöhön liittyviä kokouksia videoneuvotteluina tai näkivät sen paremmaksi 

vaihtoehdoksi kuin  puhelinneuvottelut.  

7.3 Tiedonkäyttö  
 
Suomen Pankissa tehtävä tutkimus- ja selvitystyö palvelee useimpien haastateltujen henkilöiden 

mielestä joko suorasti (selvitykset) tai epäsuorasti (tutkimukset) rahapolitiikkaa. Tätä käsitystä vasten 

tutkimus- ja selvitystyössä tehtävä tiedonhankinta voidaan mielestäni yleisemmällä tasolla tulkita 

organisaation sellaiseksi toiminnaksi, jonka avulla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan 

organisaation toimintaympäristöä sekä luomaan uutta tietoa jota hyödynnetään tai jolla vaikutetaan 

päätöksentekoon (vrt. Choo, 1998).  

 Jos tiedonkäytön tarkastelussa siirrytään organisaation tasolta yksilön tasolle ja hänen 

työtehtäviinsä, henkilölähteistä hankittu tieto vaikuttaa ehkä eniten työn tekemiseen. Ensinnäkin 

henkilölähteistä saadulla tai hankitulla tiedolla naulataan tehtävälle työlle tukevammat raamit. 

Suullista tietoa käytetään  instrumentaaliseen ja motivoivaan tarkoitukseen; sen avulla tiedetään miten 

työn tekemisessä tulisi edetä ja miten työ pitäisi tehdä jotta sillä olisi relevanssia muille kollegoille. 

Toiseksi tällaista tietoa käytetään työn kontekstin valaisemiseen, siihen sisältyvien asioiden 

varmentamiseen ja ongelmien käsittämiseen. Henkilölähteistä hankittu tieto istuukin monilta osin 
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Taylorin (1991) käyttöluokkiin. Kuten Taylor on esittänyt, luokkia ei pitäisi nähdä toisiaan 

poissulkeviksi. Henkilölähteiden keskeinen asema tiedonhankinnassa johtuu mielestäni juuri siitä, että 

näistä lähteistä saatava tieto sopii useaan käyttötarkoitukseen. 

 Byström (1999, 119 – 120) on todennut, että kun työtehtävässä tarvitaan paljon tietoa ja 

tiedonhankinta on vaativaa, ihmiset tulevat tärkeämmäksi ja suositummaksi tiedonlähteeksi. Tässä 

tutkimuksessa ei ole keskitytty eri tiedonlähteistä saatavaan tiedon määrään, mutta 

henkilötiedonlähteiden merkitys näyttää todellakin olevan suurempi vaativammassa tutkimustyössä.  

Tätä tulkintaa tukee paitsi taulukossa 6 (s. 86) hyödynnetyt suulliset tiedonlähteet, myös tiedonkäyttöä 

koskevissa tuloksissa havaittu tutkimuksen ohjauksen suuri merkitys. Byströmin toteamus (1999, 120 

– 121), että organisaation ulkopuoliset ihmiset ovat jossakin määrin suositumpia lähteitä työtehtävää 

koskevan tiedon kuin ongelmanratkaisuun liittyvän tiedon hankinnassa, näyttää pitävän melko hyvin 

paikkansa. Useimmissa tutkimustöissä kommentteja haetaan organisaation ulkopuolelta tutkimustyön 

loppuvaiheessa ja nämä kommentit eivät juuri muuta työssä ratkaistua varsinaista tutkimusongelmaa. 

Poikkeuksiakin on, kuten H1:n työstämän makromallin tapauksessa, jossa ulkopuolinen henkilö on 

ollut merkittävä apu ongelmanratkaisussa. 

 Tutkimustuloksissa nousi esiin paitsi henkilölähteiden keskeinen merkitys, myös niiden puute. 

Varsinkin joillakin tutkimustyötä tekevillä henkilöillä esiintyi kriittisen massan ja yhteistyön tarve. 

Organisaatiossa työskentelevillä henkilöillä oleva tieto saatetaan kokea jäävän liian usein vain heille 

itselleen eikä tulevan muiden tai koko organisaation yhteiseen käyttöön. Nämä kannanotot ovat hyvin 

mielenkiintoisia, kun niitä peilaa tutkimustyöhön, tietoon ja tiedonhankintaan liitettyihin merkityksiin. 

Koska tutkimustyö vaatii taitoja ja sen tekeminen koetaan lisäävän yksilön osaamista, ja koska työssä 

tarvittavaa tietoa pidetään usein abstraktina mutta hyödynnettävänä resurssina tai prosessin osana, ja 

koska tiedonhankinta nähdään väistämättä pakollisena toimintana, näyttää siltä että tiedolla ja 

osaamisella on kiinteä yhteys. 

 Jos tiedonkäytön tarkastelussa siirrytään yksilötasolta ryhmätasolle, tiedon ja osaamisen 

välinen yhteys käy ilmeisemmäksi. Henkilölähteitä on kahta tyyppiä, yksittäisiä henkilöitä (kollegat ja 

ohjaajat) ja useamman yksilön muodostamia ryhmiä (workshopit ja seminaarit). Kummastakin 

lähdetyypistä hankitaan tietoa useampaan käyttötarkoitukseen, mutta ryhmistä hankittavaa tietoa ei 

jostakin syystä koeta aina vastaavan niitä tarpeita joita tutkijalla on. Miten tämä on mahdollista, kun 

ryhmät muodostuvat yksilöistä? Voisiko syynä olla se, että ryhmissä ei ole “oikeita” henkilöitä? Osa 

Tutkimusosastolla haastatelluista informanteista painotti juuri tätä; se keitä osastolla työskentelee 

samaan aikaan voi merkitä työnteon onnistumiselle paljon. Merkitsisikö sitten oikeiden henkilöiden 

välinen tiedonvaihto työn tekemisen helpottamista? Epäilemättä, mutta tutkimustyö ei kuitenkaan ole 
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määrittely vain tiedon hankintana ja jakamisena, vaan myös tiedon käsittelynä, joka vaatii siihen 

sopivia taitoja. Ihmiset eivät yleensä vain vaihda tietoja keskenään, vaan he myös luovat sitä yhdessä. 

He määrittelevät, analysoivat ja suhteuttavat toisillaan olevaa tietoa luodakseen sen pohjalta jotakin 

uutta. Näin ollen, voisiko kriittisen massan tarve ja yhteistyön puute tulkita siten, että tutkijat eivät 

kaipaa vain ryhmistä saatavaa tietoa, vaan myös ryhmissä syntyvää osaamista?  

 Organisaatiossa tapahtuvan tiedon luomista koskevassa teoreettisessa keskustelussa on 

toisinaan kiinnitetty huomiota siihen, että yksilön ja ryhmän hallussa oleva tieto ovat erilaisia 

entiteettejä. Samoin yksilön ja ryhmän tietäminen, osaaminen, muodostuvat eri käytännöistä. Jos tieto 

ja osaaminen nähdään yksilölle ja ryhmälle erillisinä, Suomen Pankin tutkijoiden käsitys kriittisen 

massasta tarve tulee mielestäni ymmärrettävämmäksi kuin jos se nähtäisiin vain tiedon jakamisen 

merkityksessä. Kyse ei ole vain tietyssä ryhmässä olevien henkilöiden välisestä tiedon jakamisesta. 

Siinä on ilmeisesti myös kyse yksilöiden oman ja ryhmän yhteisen tiedon käsittelemistä, johon yksilö 

ja ryhmä käyttävät omaa osaamistaan. (vrt. Cook & Brown 1999; Huotari & Lindström 2002). 

Informaatiotutkimuksessa tiedonkäyttöä tarkasteltaessa tulisikin ehkä huomioida se, että hankitaanko 

tietoa yksilöltä vai ryhmältä. Tällöin mielestäni tulisi tarkastella sitä, onko yksilön ja ryhmän omaama 

tieto erilaista ja mitä merkitystä tällä saattaa olla  tiedonkäytölle.  

 

7.4 Kirjasto- ja tietopalveluiden merkitys työntekijän tiedonhankinnalle 

7.4.1 Palvelukuvasta 
 
Tämän tutkimuksen tuloksissa Suomen Pankin kirjasto- ja tietopalvelut on havaittu olevan tutkimus- ja 

selvitystyötä tekevien työntekijöiden tiedonhankinnassa tärkeässä asemassa. Tämä on varsin 

mielenkiintoinen tulos, kun aikaisemmissa tutkimuksissa kirjasto- ja tietopalveluiden asema ei ole ollut 

tutkijoiden tiedonhankinnassa kovinkaan keskeinen (vrt. Folster 1989 ; Folster 1995).  

 Mistä tämä poikkeama johtuu? Ero johtuu varmasti ainakin siitä, että Folsterin tutkimuksissa 

aineisto koskee korkeakoulututkijoita eikä valtion laitoksen työntekijöitä. Heidän työympäristönsä ovat 

erilaiset. Tämän lisäksi tulee huomioida kirjastojen palvelukuvien erot. Erikoiskirjaston asema ja 

tehtävät poikkeavat yliopistokirjastosta. Tämä näkyy tutkimustuloksissa hyvin selvästi. Suuri osa 

haastatelluista työntekijöistä on havainnut, että korkeakoulun yhteydessä oleva kirjasto toimii eri 

tavalla kuin oman organisaation erikoiskirjasto (vrt. Taylor 1986). Huomionarvoista ei kuitenkaan ole 

vain se, että Suomen Pankin kaksi erikoiskirjastoa nähdään poikkeavina yliopistollisten kirjastojen 

suhteen, vaan se että niiden nähdään tukevan tutkimus- ja selvitystyötä yliopistokirjastoja paremmin. 
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Lisäksi Suomen Pankin erikoiskirjastot ovat monen haastatellun henkilön mielestä korkeampitasoisia 

kuin tiettyjen taloustieteellisen tutkimuslaitosten yhteydessä toimivat erikoiskirjastot.  

Mikä on näiden tulosten takana? Sekä Suomen Pankin kirjaston että Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksen tietopalvelun tapauksessa haastateltujen tyytyväisyys johtuu selvästi tietoon pääsyn 

ja tiedon saatavuuden hyvästä varmistamisesta. Erikoiskirjastojen kokoelma-, hankinta- ja 

tietokantatyön johdosta tutkimus- ja selvitystyötä tekevät työntekijät pääsevästi vaivattomasti käsiksi 

tarvitsemaansa tietoon. Tämä on tutkijoille ja ekonomisteille tärkeää siksi, että heidän työtään 

vaikeuttaa usein tiukka aikataulu tai suoranainen aikapula. Koska tiedonhankinta vie paljon aikaa, on 

oleellista että se voidaan hoitaa niin kätevästi ja vaivattomasti kuin vain mahdollista. Tutkimustulosten 

tulkinnan kannalta on mielenkiintoista, että niistä ei käynyt ilmi, että Suomen Pankin kirjaston 

elektronisen kokoelma olisi vain tyydyttävässä tilassa kuten todettiin kolme vuotta sitten tehdyssä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa (vrt. Miettinen & Varhe 2000). Päinvastoin, useimmat haastateltavat 

kertoivat olevansa elektroniseen kokoelmaan tyytyväisiä ja totesivat, että lähes kaikki heille tärkeät 

lehdet ovat nyt saatavilla elektronisessa muodossa. Tämä kehitys on helpottanut työntekijöiden sekä 

tehtäväkohtaisen että orientoivan tiedon hankintaa, joissa tieteellisillä aikakauslehdillä on keskeinen 

asema. Suomen Pankin kirjaston elektronisen kokoelman voidaankin tulkita toimivan monille 

organisaation työntekijöille tiedonhankinnan porttina (vrt. Zhang, 2001). Elektronisten kokoelmien 

merkitys työntekijöiden tiedonhankinnalle on siis kasvanut nopeasti. 

  Toinen tärkeä ero muihin kirjastoihin verrattuna on palvelun joustavuus ja 

asiakasystävällisyys. Nämä kaksi ominaisuutta kuvaavat sekä Suomen Pankin kirjastoa että 

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tietopalvelua. Näitä ominaisuuksia ei tulisi erottaa palvelun 

nopeudesta ja tietoon pääsyn varmistamisesta, sillä ne liittyvät ratkaisevasti toisiinsa. Organisaation 

molemmat erikoiskirjastot ovat joustavia omaa kohderyhmänsä tehokkaasti palvelevia yksiköitä, jotka 

ovat onnistuneet toimimaan käyttäjiään kuunnellen ja näiden työtehtävien aikataulun asettamissa 

rajoissa (vrt. Taylor 1986).  

Jos Suomen Pankin kirjastoa ja Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tietopalvelua arvioidaan  

laadun perusteella, niiden toimintaa kuvaa mielestäni parhaiten seuraavat kolme Taylorin asettamaa 

laatukriteeriä: palvelun kattavuus, luotettavuus ja ajankohtaisuus. Kirjaston ja tietopalvelun kautta 

tarjottavissa tietoresursseissa ei haastateltujen mielestä ole merkittäviä puutteita, vaan niitä koetaan 

olevan tarpeeksi runsaasti. Tämä näkyy myös siinä, että harva haastateltu oli kokenut tarpeelliseksi 

tehdä suuria hankintaehdotuksia. Jos tietoresursseissa on ilmennyt puutteita, nämä on yleensä hoidettu 

nopeasti ja luotettavasti kuntoon. Ajankohtaisuus kuvaa mielestäni Siirtymätalouksien 

tutkimuslaitoksen tietopalvelua jokseenkin Suomen Pankin kirjastoa vahvemmin, koska tietopalvelu 
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tekee toisinaan tutkijoiden pyynnöstä yleisellä tasolla ajankohtaisen tiedon seurantaa. Ajankohtaisuus 

voidaan kuitenkin liittää myös Suomen Pankin kirjastoon sen hankintapolitiikan takia. Osa 

haastatelluista koki kirjaston hankkineen kokoelmiinsa yllättävän hyvin heidän työlleen ajankohtaista 

materiaalia. Muista Taylorin laatukriteereistä on näiden tutkimustulosten pohjalta mielestäni vaikea 

sanoa mitään. Erikoiskirjastojen toiminnan tarkastelemisessa toiminnan kuvastavuutta tai validiteettia 

on hankala tutkia. Oikeastaan näitä kriteereitä on parempi käyttää yksittäistä tiedonlähdettä tai tiettyä 

data-aineistoa arvioitaessa. Tarkkuuden arviointi sopii mielestäni tiedonhakujärjestelmien evaluointiin 

eikä tässä tutkimuksessa käytetyllä tutkimusmenetelmällä voida arvioida erikoiskirjastojen järjestelmiä 

tieteellisellä varmuudella. 

Erikoiskirjasto voidaan tämän tutkimuksen perusteella käsittää organisaatioympäristön tiettynä 

fyysisenä tai virtuaalisena paikkana, kokoelmana ja palveluna. Jos erikoiskirjasto haluaa painottaa 

toimintansa olevan nimenomaan palvelua, sen tulisi aktiivisesti panostaa toimintansa markkinointiin. 

Kolme haastateltua henkilöä mainitsi tiedonhankintansa kohdistuvan Suomen Pankin kirjastoon siten, 

että heidän ei tarvitse ”häiritä” tai ”vaivata” informaatikkoja. Tietyillä työntekijöillä on siis jostakin 

syystä korkeampi kynnys lähestyä kirjaston työtekijöitä tai sellainen käsitys, että kirjasto ei mielellään 

tarjoa henkilökohtaista palvelua. Suomen Pankin kirjaston palvelun markkinoinnissa organisaation 

sisällä saattaa olla parantamisen varaa. Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella haastatelluilla 

työntekijöillä ei ilmennyt epäselvyyttä siitä, että laitoksen tietopalvelu on tarkoitettu nimenomaan 

palvelemaan laitoksen väkeä. 

7.4.2 Tiedontarpeiden tyydyttämisestä 
 
Tietoon pääsyn, palvelualttiuden ja nopeuden lisäksi Taylorin (1986) määrittelemä erikoiskirjaston 

yksi vahvuus kyky ymmärtää on asiakkaan tarpeita. Tutkimustulosten valossa sekä Suomen Pankin 

kirjaston että Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tietopalvelun voidaan nähdään parhaiten tukevan 

tutkijan, ekonomistin ja opiskelijan roolissa suoritettavia työtehtäviä. Näissä rooleissa yksilön 

tiedontarpeet ovat helpoiten hänen ilmaistavissaan, kun tiedontarpeet koskevat tiettyä jo tunnettua 

julkaisua tai tarpeet ovat työtehtävää yleisesti taustoittavia, metodologisia tai orientoivia. 

Tutkimusohjaajan roolin kaikkien laaja-alaisten tiedontarpeiden tyydyttämiseen kirjasto- ja 

tietopalvelut eivät riitä eikä niiden pidäkään, koska tässä roolissa oleva yksilö tuskin pystyy 

ilmaisemaan siitä syntyviä kaikkia tiedontarpeitaan tarpeeksi kuvaavasti. Esimerkiksi akateemisen 

kentän uusimman tiedon hankinnassa ja sen kehityssuunnan seuraamisessa seminaarit ja konferenssit 

ovat huomattavasti tehokkaampia tiedonhankinnan kanavia. Tämän kaltaisen tiedonhankinnan 

delegoiminen kirjastolle tai tietopalvelulle ei käy päinsä.  
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Koska työtehtävien suorittamiseksi vaadittava tiedonhankintaa kohdentuu usein Suomen 

Pankin  kirjastoon tai Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tietopalveluun, ei ole yllättävää että monet 

haastatellut henkilöt pitivät kirjasto- ja tietopalveluita työlleen välttämättöminä. Varsinkin 

tutkimustyötä tekeville henkilöille näiden palveluiden merkitys korostuu. Tämä on hyvin 

mielenkiintoinen seikka, kun sitä tarkastelee eri tasoilla. Yksilötasolla kirjasto- ja tietopalveluiden 

merkitys työntekijälle riippuu merkittävästi hänen työrooleistaan ja työtehtävistään. Tällöin koko 

organisaation tasolla tarkasteltuna kirjasto- ja tietopalveluiden merkitys työntekijöiden työlle riippuu 

paljon tutkimus- ja selvitystyön painotuksesta. Jos Suomen Pankki näkee tutkimustoiminnan olevan 

sille strategisesti tärkeää, on ilmeistä että organisaation omien kirjasto- ja tietopalveluiden merkitystä 

tämän strategisen painopisteen kohdalla ei tulisi vähätellä. Suomen Pankin kirjasto näkee 

toiminnansuunnittelussaan itsensä ”Pankin strategisesti välttämätöntä tukitoimintona” (Suomen 

Pankki, Toiminnansuunnittelu 16.9.2002). Tämän tutkimuksen perusteella tuo määritelmä kuvaa hyvin 

kyseisen kirjaston merkitystä organisaationsa tutkimus- ja selvitystyössä tehtävälle tiedonhankinnalle. 
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8. Johtopäätökset 
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyötä tekevien 

asiantuntijoiden ammatillisen tiedon hankintaa. Tätä varten tutkimuksessa tarkasteltiin tutkijoiden, 

tutkimusohjaajien ja ekonomistien työympäristöä, ammatillista roolia, rooleihin sisältyviä tehtäviä 

sekä tiedonhankinnan eri piirteiden kautta tehtävien suorittamista. 

 Tutkimuksen tuloksena oli prosessimainen kuva tiedonhankintakäyttäytymisestä alkaen 

tiedontarpeista ja päättyen tiedonkäyttöön. Tähän kuvaan sisältyi Suomen Pankissa tehtävän 

tiedonhankinnan estävät ja edistävät tekijät.  Tiedonhankinnan tutkimisessa ja empiirisen aineiston 

keräämisessä käytettiin yhdistelmää Wilsonin (1981), Leckien ja Pettigrew’n (1997), Ellisin (1993) 

sekä Meho ja Tibbon (2003) teoreettisista viitekehyksistä. Aineiston analyysia tarkennettiin 

tiedonhankinnan osalta lisäksi Baldwinin ja Ricen (1997) mallilla. Tiedonkäyttöä tarkasteltiin lyhyesti 

sitä koskevan kirjallisuuden ja muutaman uuden tiedon luomista koskevan teoreettisen artikkelin 

pohjalta. Tulkittujen tutkimustulosten avulla tehtiin edelleen analyysi Suomen Pankin kahden 

erikoiskirjaston merkityksestä organisaation työntekijöiden tiedonhankinnalle. 

 Tässä tutkimuksessa havaittiin, että Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyötä tekevien 

työntekijöiden tiedonhankinta on hyvin monimuotoista ja lähde- ja kanavamaisemaltaan rikasta. 

Johdannossa esitelty Klemolan (2003) aikaisemmin luonnostelema kuva organisaation työntekijöiden 

ammatillisen tiedon tarpeista ja hankinnasta on nähtävä karkeana. Pankin tutkimus- ja selvitystyötä 

tekevien työntekijöiden tiedonhankintaa ei välttämättä palvelee vain heidän oma osastonsa tai joku 

organisaation kahdesta erikoiskirjastoista. Ammatillisiin tarpeisiin hankitaan hyvin paljon tietoa 

organisaation ulkopuolelta. Organisaation sisälläkin työntekijän oman osaston kollegoiden sekä 

erikoiskirjastojen hyödyntäminen tiedonhankintaan riippuu paitsi työtehtävästä, myös yksilön omista 

tiedonhankinnan rutiineista ja hyödynnettäviä tiedonlähteitä koskevista käsityksistä.  

 Tutkijoilla ja tutkimustyötä tekevillä ekonomisteilla havaittiin muihin ekonomisteihin nähden 

jonkin verran poikkeavaa tiedonhankintakäyttäytymistä. Tämä johtuu pääasiassa työtehtävien 

erilaisista tiedontarpeista. Merkittävin ero näiden kahden työntekijäryhmän tarpeissa koskee 

henkilölähteitä ja akateemisen kentän piirissä tuotettu tietoa. Myös tiedon määritelmä näyttää 

vaihtelevan sen mukaan mitä työtä yksilö on tehnyt. Enemmän akateemista työtä tekevillä henkilöillä 

korostui yhtäältä tiedon representatiivisuus ja toisaalta myös sen kuuluminen osaksi tutkimustyön 

viestintäprosessia. Ekonomistin työtehtäviä suorittavilla yksilöillä korostui taas ympäristön 

seurannassa havaittavia merkkejä korostava ja tiedon resurssimaisuutta painottava tietokäsitys. 
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Suomen Pankin työntekijät kokevat tiedonhankinnan olevan oleellinen osa heidän työtään. 

Vaikka yksilölliset seikat vaikuttavat paljon siihen miten tiedonhankinta suoritetaan,  

organisaatioympäristö vaikuttaa siihen, miten tiedonhankintaa loppujen lopuksi edistyy tai onnistuu. 

Yksilöiden kyky seurata eri tietovirtoja vaihtelee varsin paljon, mikä osoittaa tietotulvan tuntemuksen 

riippuvan merkittävästi henkilön omasta työkokemuksesta ja tiedonhankintataidoista. Organisaatio taas 

mahdollistaa hyvin useaan lähteeseen ja kanavaan pääsyn, mutta yhtälailla se pystyttää 

tiedonhankinnalle vakavia esteitä.  

Suomen Pankin työntekijöiden verkkotiedonhankinta on viime vuosien tilastojen valossa ollut 

kasvussa ja tässä tutkimuksessa se edelleen korostuu. Tietoverkkojen hyödyntäminen tiedonhankintaan 

on todella monipuolista. Rahoitusalan työntekijöiden tiedonhankinnan suuntautuminen tietoverkkoihin 

ei ole sattumaa, kun ajattelee mikä merkitys ajankohtaisella markkinatiedolla on tämän alan työssä. 

Historiallisesti rahoitusalan instituutiot ovat joukkoviestinnän instituutioiden tapaan olleet aina 

vahvasti riippuvaisia tiedonvälityksen nopeudesta. Tätä kuvastaa esimerkiksi jo 1800-luvulla 

tapahtunut lennättimen kehittäminen. Lennätinteknologia sai Yhdysvalloissa vahvan sysäyksen 

eteenpäin pörssien ja sanomalehtien löydettyä tälle teknologialle uusia käyttötapoja (Winston 1998, 

27).  

 Rahoitusalan organisaation työntekijöiden työtehtävien laajentuminen entistä vaativampaan 

tutkimus- tai selvitystyöhön merkitsee muutoksia tiedonhankinnassa ja siten myös erikoiskirjaston 

käytössä. Jos Suomen Pankissa panostetaan enemmän tutkimukseen, tulisi myös tarkistaa mitkä ovat 

organisaation erikoiskirjastojen resurssit vastata tutkimus- ja selvitystyötä tekevien työntekijöiden 

tiedontarpeisiin ja tiedonhankinnan rutiineihin. Kun tietyn organisaation tutkimustyö lisääntyy, sen 

työntekijöiden tiedontarpeet kasvavat ja tiedonhankinta kohdistuu entistä enemmän akateemisessa 

kentässä tuotettuun tietoon. Tällöin tieteellisten erikoiskirjastojen perinteinen rooli tieteellisen tiedon 

välittäjänä tulee näkyvämmäksi ja tärkeämmäksi. 

 On yleisesti tunnettua, että tieteellisen tiedon määrä on viimeisen sadan vuoden aikana 

kasvanut rajusti (ks. esim. Liu 2003). Tästä johtuen yksittäinen tutkija pyrkii tänä päivänä 

hyödyntämään ja seuraamaan tieteellisen tiedon valtavasta määrästä vain pientä kaistaletta. Tällä 

kaistaleella tukevasti kiinni pysyminen helpottuu niistä sosiaalisista suhteista joita tutkijalla on 

akateemisessa kentässä sekä niistä palveluista ja tietoteknisistä välineistä, joita hänelle kulloisessakin 

tutkimusorganisaatiossa tarjotaan. Sähköpostin, Internetin artikkelipalveluiden ja kotisivujen 

merkityksen kasvaessa nämä kaksi seuraamisen pilaria, suhteet ja välineet, alkavat yhdistyä. Ne eivät 

korvaa toisiaan, mutta niiden molempien samanaikainen hyödyntäminen tekee oman kaistaleen 

hallitsemisesta varmempaa. Akateeminen kenttä ei sijaitse tietoverkkojen ulkopuolella. Se on olemassa 
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ja rakentuu myös siellä mahdollistaen tieteellisen keskustelun ja kollektiivisen ajattelun. Kentästä 

puhuttaessa tietoverkkoja olisikin ehkä tarkasteltava konstruktionistisesta näkökulmasta, joka korostaa 

sitä että verkon avulla ei vain välitetä tietoa. Tietoa myös luodaan ja sille annetaan merkitys 

verkkoympäristössä (ks. esim. Tuominen 2001). 

Tämän vuoksi varsinkin elektroniset lähteiden tehokas hyödyntäminen tiedonhankintaan on 

oltava mahdollista. Samalla tulisi miettiä, mitä mahdollisia teknisiä ongelmia tämä tuo mukanaan. 

Kohdeorganisaation esimerkit tiukan tietoturvan hankaloittavasta tiedonhankinnasta viittaavat siihen, 

että tiedonlähteiden tarjontaa ei pitäisi suunnitella ilman tietokäsittelystä vastaavaa tahoa. Tämä on 

tietysti helppo sanoa yleisenä periaatteena. Käytännössä harva tietojärjestelmä rakennetaan kerralla 

valmiiksi, eikä niitä noin vain pureta ja koota uudelleen aina kun tarve vaatii. Tästä huolimatta 

organisaation eri yksiköiden tekemä suunnittelu ja yhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa, ettei 

työntekijöiden tiedonhankinta estyisi ja kalliit maksulliset elektroniset tiedonlähteet jäisi käyttämättä. 

Tiedonlähteiden ja kanavien hyödyntämisen tehostaminen koulutuksella on omasta mielestäni 

jokseenkin epävarmaa. Suomen Pankin työntekijöiden kiinnostus tällaista koulutusta kohtaan on 

yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pieni. Siksi heidän tiedonhankintansa tehostaminen voidaan 

tehdä pääasiassa tietoteknisiä järjestelyitä parantamalla ja tarjoamalla heille tehokasta ja aikaa 

säästävää tietopalvelua. Jälkimmäisen vaihtoehdon toteuttaminen tarkoittaisi myös palveluiden 

markkinointia, jotta niitä koskeva tietoisuus parantuisi työntekijöiden keskuudessa.  

Tässä tutkimuksessa on todettu, että jos tiedonhankintaa halutaan tutkia laajassa merkityksessä 

vakavasti, ei riitä että otetaan huomioon vain työntekijöiden työroolit ja työtehtävät. Tämän lisäksi on 

tarkasteltava myös organisaatioympäristöä ja siihen liittyvä laajempaa sosiokulttuurista ympäristöä. 

Sen lisäksi on ehdottomasti tutkittava, miten tiedonhankinta ilmenee ja miten se kohdentuu 

mikrotasolla. Tiedonhankintaa ei saa jättää staattiseksi mustaksi laatikoksi, jonka avaamiseen ei 

kiinnitetä huomiota. Jos laatikko avataan, kannattaa mielestäni katsoa sitä, minkälaista tietoa se 

sisältää. Lähteistä ja kanavista kautta hankittu tieto ei todellakaan ole eri yksilöille eikä eri tilanteissa 

samanarvoista. Vasta näin tutkittuna nähdään, miten tiedonhankinnan prosessi syntyy, mitkä tekijät 

vaikuttavat sen kulkuun, mihin sillä pyritään, millä tavalla sitä on estetty sekä millä tavalla sitä 

voidaan parantaa. Koska tiedonhankinnasta ei ole vielä auktoritatiivisia teorioita, tiedonhankinnan 

empiirinen tutkiminen tulisi mielestäni tehdä toisinaan siten, että siinä hyödynnettäisiin useampaa 

mallia ja viitekehystä. Siten tiedonhankinnasta saataisiin tarpeeksi kattava kuva. Esimerkiksi 

Kortelainen (2003), joka tutki Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien tiedonhankintaa, näki 

tarpeelliseksi esittää kirjallisuuskatsauksessa Ellisin (1993) tutkijoiden tiedonhankinnan viitekehyksen, 

mutta hän ei oikeastaan hyödyntänyt Ellisin piirteitä gradunsa empiirisessä osassa. Yksilöiden 
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työprosessien tarkasteleminen tiedonhankinnan piirteiden avulla voi paljastaa niistä yllättäviä 

kipupisteitä, joita ei ehkä muuten voisi havaita. Samalla nähdään selvemmin myös se, miten lähteitä ja 

kanavia hyödynnetään erilaisissa työtehtävissä. Voidaan kuitenkin spekuloida, missä määrin 

teemahaastattelu on sopivin menetelmä tiedonhankinnan piirteiden havaitsemiseen. On todennäköistä, 

että haastattelumenetelmällä saadaan esille keskeisimmät tiedonhankinnan piirteet, mutta saadaanko 

niitä vieläkään selvitettyä tarpeeksi yksityiskohtaisesti?  

Jos tiedonhankinta ymmärretään laajana prosessina, tarkoittaa se myös tiedonkäytön 

tutkimista.Varsinkin niissä tapauksissa joissa henkilölähteet korostuvat, suullisen tiedon käytön 

tutkimusta tulisi huomioida paremmin. Tässä tutkimuksessa tiedonkäyttö ei ole ollut keskeinen 

tutkittava prosessin osa. Jos tiedonkäyttöä tutkitaan, kannattaa sitä tarkastella eri tasoilta ja 

näkökulmista, ja myös silloin on mielestäni huomioitava minkälaisesta tiedosta siinä on kyse. 

 Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten tekemät havainnot yhteiskuntatieteellisten 

tutkijoiden tiedonhankinnasta. Se vahvistaa varsinkin Ellisin (1993) ja Mehon ja Tibbon (2003) 

tutkimukset ja suhtautuu kriittisesti Whiten (1975) esittämään kolmijakoon tutkijoiden 

tiedonhankinnan vaiheista. Tiedonhankintatutkimuksen kannalta käsillä oleva tutkimus voi tarjota 

vertailukohtia, kun kohteeksi valitaan sellainen organisaatio, joka ei ole perinteinen tutkimuslaitos tai 

korkeakoulu. Tässä tutkimuksessa käytetty tiedonhankinnan mallien yhdistelmä saattaisi toimia myös 

muissa tutkimuksissa, joissa halutaan tutkia tiedonhankintaa kattavammin. Suomen Pankin kannalta 

tutkimuksen tärkeimpänä antina voidaan pitää sen työntekijöiden ammatillisten tiedontarpeiden 

selvittämistä sekä näiden tutkimus- ja selvitystehtävissään suorittaman tiedonhankinnan analysoimista. 

Ammatillisen tiedon hankinta on Suomen Pankissa pääasiassa hyvin järjestetty, mutta kuten on 

esitetty, tiedonhankinta ei ole vailla ongelmia ja se herättää pankin työntekijöissä toisinaan 

turhautumisen ja voimattomuuden tuntemuksia sekä epäilyä tiedonhankintaa edistävien tekijöiden 

säilymisestä. 

Tulosten perusteella Suomen Pankissa on mielestäni aihetta joihinkin jatkotutkimuksiin. 

Käytäntöä painottava jatkotutkimus voisi toteuttaa akateemisen kentän sisällyttävän verkostoanalyysin, 

koska Pankin yhteys akateemisen kenttään on perinteisesti ollut läheinen ja on nykypäivänä vielä 

edelleen vahvistumassa. Teoreettisempi tutkimus voisi keskittyä tiedon jakamisen ja luomisen 

käytäntöihin ja edellytyksiin. Eri tietoa omaavien yksilöiden työskenteleminen saman 

tutkimusohjelman alaisissa projekteissa tekee tiedon jakamisesta ja luomisesta todella haastavaa, 

minkä takia tiedon käyttöä sosiaalisena toimintana olisi tärkeää tutkia tarkemmin. 
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Liitteet 
 
 

Liite 1. Haastattelurunko. 
 
Haastattelurungon kysymysten laatimisessa on käytetty apuna Lintilän (2001) ja Lönnqvistin (2003) 

töitä. Haastattelurungon kysymysten kohdalla suluissa olevat seikat on tarkoitettu tarkennuksiksi, joita 

käytetään mikäli haastateltava ei tiedä mistä aloittaa tai mitä kysymyksellä tarkoitetaan. 
 
Ennen haastatteluun aloittamista  

- Selvitetään vielä kerran haastattelun tarkoitus ja rakenne 

- Pyydetään lupa saada nauhoittaa haastattelu 

- Annetaan vakuutus siitä, että kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti 

 

 

1. Haastateltava 

 

- Sukupuoli  1. Nainen 

   2. Mies 

 

- Ikä   1.   alle 30  

   2.   30 – 39 

3.   40 – 49 

4. yli 49 

 

2. Taustatietoa 

 

- Mikä on työnimikkeesi ja asemasi Suomen Pankissa? 

- Entä mikä on koulutuksesi? 

- Miten tulit Pankin palvelukseen? 

- Kauanko olet ollut Pankin palveluksessa ja millaisissa tehtävissä? 

- Minkälaista työtä nykyisessä yksikössäsi tai osastollasi tehdään? 

- Entä mitä sinun omaan tämä hetken työhösi sisältyy; tehtäviä ja velvollisuuksia?  

- Ovatko ne muuttuneet ajan kuluessa? Miten? 
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- Voisitko hieman kuvailla tyypillistä työpäivääsi? Mitä se pitää sisällään? 

- Miten ymmärrät sanan ”tieto”? Mitä  se merkitsee sinulle? 

- Millaiseksi koet tiedon aseman tai merkityksen työssäsi, siis koko työnkuvaasi ajatellen? 

 

3. Tutkimus- ja selvitystyö 

 

- Pystytkö arvioimaan, missä määrin tutkimus- tai selvitystyö täyttää tällä hetkellä työaikasi? (Esim. 

50 % päivän työajasta). 

- Suurin piirtein, kuinka monta tutkimusta tai selvitystä (keskustelualoitetta, työapaperia, 

lehtiartikkelia, katsausta, laajaa tieteellistä tutkimusta) olet Pankissa tehnyt? 

- Minkälaisella tieteellisellä perustalla koet tämän työn olevan? (tieteenala, tieteidenvälisyys) 

- Missä määrin samanlaista tutkimustyötä tehdään käsittääksesi Suomen Pankin ulkopuolella, 

kotimaassa tai ulkomailla? 

- Kuinka kuvailisit lyhyesti sinulle tyypillistä tutkimus- ja selvitysprosessia? (laaja, suppea/tarkoin 

määritelty, itsenäinen, ryhmätyö) 

- Voitko erottaa siinä eri vaiheita? Minkälaisia? 

 

4. Tiedotarpeet ja tiedonhankinta 

 

- Millaista tietoa tarvitset tyypillisesti tutkimustyössäsi? (tilastotietoa, malleja, tekstiä, aikaisempien 

tutkimusten tuloksia jne) 

- Minkälaista lähdemateriaalia pääasiassa käytät tähän työhön? (kirjoja, lehtiä, aikakauskirjoja,  

tilastojulkaisuja, elektronisia lähteitä) 

- Mitä ymmärrät ”tiedonhankinnalla”? Mitä se merkitsee sinulle? 

- Entä ”aineistonhankinta”? 

 

4.1 Praktisen tiedon hankinta (työtehtävää varten) 

 

- Voisitko kertoa sellaisesta tutkimustyöstä minkä olet tehnyt viime aikoina ja kuvailisitko sen 

aihetta, aikataulua ja laajuutta?  

- Jos et enää muista aikaisempaa tutkimustyötäsi tarkasti tai et ole tehnyt aikaisemmin tutkimustyötä 

Pankissa, voisitko kertoa sellaisesta työstä jota teet juuri nyt  parhaillaan: onko se tutkimus tai 

selvitystyö?  (keskustelualoite, työpaperi, katsaus, artikkeli, laajempi tieteellinen tutkimus tms.)? 
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- Jos teet tällaista työtä, voisitko hieman kuvailla sen aikataulua, aihetta ja laajuutta (sivumäärä, 

tarvittavien lähteiden määrä)? 

- Entä minkälaisia vaiheita siihen sisältyy/ on sisältynyt? 

- Voisitko seuraavaksi kuvailla, niin tarkasti kuin mahdollista, miten hankit tämä mainitun 

työtehtävän eri vaiheissa tietoa. Eli tarkoitus olisi miettiä ja muistella tutkimukseen vaiheisiin 

kuuluvia tiedonhankinnan vaiheita. Lähdetään liikkeelle ihan alusta. 

 

 

[Toistetaan alla olevat kysymykset  yhtä monta kertaa kuin työtehtävässä vaiheita] 

 

Hyödynsitkö tässä vaiheessa 

 

� Suullisista lähteitä (ihmisiä jotka tunnet tai tiedät)? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Entä kirjallisista lähteitä (eri painotuotteita)? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Entä elektronisista lähteitä  - Pankin intranetia Kirstua tai CD-ROMeja ? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Entä muita elektronisia lähteitä – Internetiä? Käytitkö siis tässä vaiheessa nettiä (ja siinä  

      tapauksessa mitä; ulkoiset  WWW-sivut, sähköposti, keskustelufoorumit jne.) 



 145

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Minkälaisia apuvälineitä (käsikirjoja, bibliografioita, sisällysluetteloita, abstrakteja,  

      asiasanoja, luokituksia, JEL-koodeja)  käytit tässä  työvaiheessa? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Mikä merkitys julkaisuissa olevilla viitteillä ja lähdeluetteloilla on sinulle? Hyödynsitkö  

      niitä tässä vaiheessa? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Entä kirjaston merkitys (mikä niistä; ST / TU) tässä työvaiheessa?  

- Käytitkö tässä vaiheessa seuravia kirjastopalveluita,  

- Tiedonhaut (pyynnöt informaatikoille ja kirjastosihteereille)? 

- Kokoelmat? 

- Kirjaston verkkosivut? 

- Bibliotheca (intrassa oleva kirjastojärjestelmä)? 

- Elektroninen kokoelma? 

- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä 

yritit saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo näillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteen tärkeys suhteessa 

muihin lähteisiin)? 

 

� Tilaisuudet (workshopit, kollegat, kokoukset, konferenssit)? 
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- Miksi hakeuduit näille lähteille (oliko itsestään selvää) ja miten hyödynsit niitä (mitä yritit  

saada lähteestä ja miten siinä onnistuit)? 

- Mikä merkitys ja arvo niillä oli sinulle tässä vaiheessa (lähteiden tärkeys suhteessa muihin 

lähteisiin)? 

 

[Palataan alkuun mikäli vaiheta vielä jäljellä] 

 

- Onko/oliko tämä tiedonhankintaprosessisi kertaluonteinen vai uudistuva tämän mainitun 

työntehtävän sisällä? Eli joudutko aloittamaan hankinnan usein uudestaan, ennen kuin olet saanut 

haluamasi tiedon, esim. jossakin tietyssä vaiheessa? Miksi? 

- Kuinka paljon tähän vaikuttaa se, kuinka laajasta asiasta on kyse (nippelitieto vai laaja 

kokonaiskäsitys) 

- Millä tavalla hankinnan eri vaiheissa ilmenee esteitä saada tietoa (et pääse johonkin haluamasi 

tietoon käsiksi)? Minkälaisia ja kuinka vakavia esteitä (haluamasi julkaisun puuttuminen 

kirjastosta, verkkopalveluiden salasanat, selaimen rajoitukset JavaScriptin suhteen jne)? Pohdi 

tutkimuksen eri vaiheita ja siinä käyttämiäsi lähteitä ja kanavia. (Intranet, Internet, kirjastopalvelut, 

kollegat jne) 

 

4.2 Orientoivan tiedon hankinta (oman alan seuraaminen)  

 

- Koetko tarpeelliseksi seurata työhösi ja tieteenalaasi liittyvien asioiden kehitystä ? 

- Miksi / Miksi et? 

- Mitä lähteitä tai kanavia yleensä käytät pysyäksesi työsi ja tieteenalasi kehityksessä ajan tasalla? 

- Kuinka usein? (luetko joka päivä/ kerran viikossa tai kuukaudessa/ toisinaan lehtien taloussivut, 

uusimpia tieteellisiä aikakauslehtiä, kirjaston uutuusluetteloa, verkkolehtiä, Viestintäosaston 

lähettämiä lehtikatsauksia jne)  

- Oletko saanut niistä virikkeitä tutkimus- tai selvitystyöhösi (parhaillaan käynnissä olevaan työhön 

tai kokonaan uuteen työhön) 

- Saatko mielestäsi näistä tarpeeksi tietoa työhösi ja tieteenalaasi liittyvistä asioista? Vai tuleeko 

tietoa jo liikaa?  

- Onko informaatiotulva mielestäsi todellinen (esim. sähköpostin määrä) vai ns. pseudo-ongelma 

(voiko tulvaa hallita ja miten) 
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- Koetko näiden asioiden seuraamisen olevan millään tavalla sinulle ongelmallista (et saa 

lehtikierron lehtiä tarpeeksi ajoissa, verkossa olevat tiedonlähteisiin on vaikea päästä käsiksi jne) 

 

5. Hankitun tiedon käyttö ja merkitys 

 

- Käykö sinulle usein niin, että kun olet saanut tiettyä tutkimus- tai selvitystyötä varten tekemäsi 

tiedonhankinnan päätöksen, huomaat sinulle tulleen uusia tiedontarpeita? Voitko antaa 

esimerkkejä? (esim. keskustelualoitteen tultua valmiiksi kiinnostut uusista asioista tai saat siitä 

virikkeen hankkia uutta tietoa; tarkentavia yksityiskohtia, uusia kiinnostavia tutkimusongelmia, 

seuraamisen alueita tai aiheita) 

- Pystykö hyödyntämään tutkimus- tai selvitystyötä varten hankkimaasi tietoa muissa työtehtävissäsi 

(ei liity suoranaisesti tutkimus- tai selvitystyöhön) ? Missä ja miten? Mitä tietoa? 

- Miten näet tutkimus- ja selvitystoiminnan merkityksen keskuspankin toiminnassa? 

- Koetko että oman työsi tulokset ovat hyödyttäneet muita pankin työntekijöitä ja Suomen Pankkia? 

Miten? Saatko palautetta tutkimuksistasi? 

- Koetko että työsi tulokset hyödyttävät myös itseäsi (urakehitys, arvostus työyhteisössä)? 

 

6. Tutkimustyön ja tiedonhankinnan ympäristötekijöitä 

 

6.1 Fyysinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö 

 

- Minkälaisessa ympäristössä tutkimus- ja selvitystominta sujuu mielestäsi parhaiten? (tilat, ohjaus, 

ajankäyttö, tekniset järjestelyt, palvelut) 

- Miten kuvailisit oman yksikkösi/osastosi työympäristöä ja ilmapiiriä? Missä määrin se vastaa 

käsitystäsi hyvästä ympäristöstä tehdä tutkimusta tai selvitystä? 

- Kuinka avoimia yksikölläsi/osastollasi ollaan tiedon suhteen (vastataanko sähköposteihin, 

kerrotaan mitä kukin tekee, tiedotetaan muutoksista) 

- Miten itse koet tämän asian, mikä merkitys sillä on sinulle? (haittaa, ei väliä, ok, hyvä juttu) 

- Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että et tiedä jotakin työhön liittyvää asiaa, mutta et halua tuoda 

tietämättömyyttäsi esiin? Minkälaisia asioita? Miksi et halua tuoda esiin tätä tiedontarvetta? 

- Voiko käydä niin, ettet lainkaan hanki tietoa tähän ongelmaan?  Mitä seuraksia tällä on ollut? 
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- Miten koet Pankin ekonomistien välisen viestinnän toimivan (ei siis vain oman osaston porukka)? 

Tiedätkö kuinka hyvin, mitä muut kollegasi talossa toisilla osastoilla tutkivat parhaillaan? (Käytkö 

Pankin ekonomistiseminaareissa) 

- Pystytkö vielä arvioimaan mihin suuntaan tiedonhankintasi on muuttunut Pankissa sen ajan kun 

olet ollut täällä? Ovatko tietyt kanavat ja lähteet tulleet sinulle tärkeimmiksi ja toiset vähemmän 

tärkeiksi? Miksi? 

- Miten tyytyväinen olet nykyisiin tiedonhankinnan käytäntöihisi? Mitkä ovat vahvuutesi ja missä 

haluaisit parantaa itseäsi? 

 

6.2 Kirjasto- ja tietopalveluiden paikka tutkijoiden tiedonhankinnassa (Huomoidaan puhuuko 

haastateltava TU:n vai ST:n kirjastosta) 

 

- Mitä mieltä olet kirjastopalveluista? Jos sinun pitäisi korostaa joitakin kirjastopalveluita ja niiden 

merkitystä tiedonhankinnallesi, mitkä ne olisivat ja miksi? 

- Mitä mieltä kollegasi ovat kirjasto- ja tietopalveluista? Vaikuttaako tämä kirjastopalveluiden 

käyttöösi? 

- Kuinka usein käyt itse kirjastossa paikan päällä? Mitä tyypillisesti teet siellä / haet sieltä? 

- Vaikuttaako kirjaston etäisyys sinun työhuoneeseesi  kirjastokäyntiesi määrään? 

- Osallistutko kuinka aktiivisesti Pankkiin hankittavan kirjallisuuden ja verkkoresurssien hankintaan; 

teetkö hankintaehdotuksia (kirjastoon tai osastolle virkakäyttöön)? Kuinka paljon ja usein? Miksi 

et? 

- Miten kirjastopalvelut ovat viime vuosina mielestäsi kehittyneet? Miten ja mihin suuntaan? 

- Kuinka paljon käytät Pääkirjaston (TU:n) Bibliothecaa, intrassa olevaa kirjastojärjestelmää 

- Miten se mielestäsi toimii? Haluaisitko siihen muutoksia? Minkälaisia? 

- Selaillessasi viitteitä, katsotko luokituksia, asiasanoja, JEL-koodeja? Vastaavatko asiasanat 

mielestäsi julkaisun sisältöä? 

- Mitä teet Bibliothecan viitteille? Tallennatko / tulostatko? 

- Entä ELKO, elektroninen kokoelma, joka on viime vuosina kasvanut kovasti, mitä pidät siinä 

hyödyllisenä ja miten käytät sitä? 

- Oletko lehtikierrossa mukana? Miten se mielestäsi toimii? 

- Entä onko sinulla omia kokoelmia (kirjoja, lehtiä, artikkeleita,  bookmarkkeja selaimessa)?  

- Jos on, miten hoidat tai järjestät niitä? 

 



 149

6.3 Elektroninen ympäristö 

 

- Kuinka suuri osa työajastasi (esim. 50% työajasta) kuluu verkossa työskentelyyn (esim. 

surffailuun, sähköpostien lukemiseen)? 

- Mitä mieltä olet Pankin sisäisestä tietoverkosta työsi kannalta (kuinka tärkeä)? Mitä sen 

ominaisuksista / palveluista arvostat eniten (tietyt sivut, sivujen käytettävyys, tiedon 

ajankohtaisuus) 

- Mitä sääntöjä verkon käytölle on asetettu?  Miten näitä sääntöjä mielestäsi perustellaan? 

- Minkälaisia esteitä tai ongelmia sisäisessä tietoverkossa on sinun mielestäsi, siis muita kuin mistä 

kerroit edellä kun puhuimme tutkimuksesta ja sitä varten tehtävästä tiedonhankinnasta (ei pääsyä 

kotikoneelta, eri osastojen verkkosivujen rakenteiden ja navigoinnin erilaisuudet, et voi itse 

kirjoittaa intraan) 

- Minkälaisia odotuksia sinulla Kirstun suhteet tulevaisuudessa; sisältö ja sovellukset (evvk, lisää 

sitä tai tota, jotain paranneltavaa?) 

- Missä määrin pankin työntekijät pystyvät mielestäsi vaikuttamaan Kirstun sisältöön ja 

toimintaperiaatteisiin (esim. voitko itse laatia ja julkaista www-sivuja)? 

- Mihin tarkoituksiin käytät Internetiä (ei vain tutkimus- ja selvitystyöt)?  

- Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että sinulla ei aina ole tarpeeksi käyttötaitoa sen hyödyntämiseksi 

tiedonhankintaan? 

- Mitä mieltä olet Internetissä olevan tiedon luotettavuudesta? Miten tulet varmistuneeksi tutkimus- 

ja selvitystietoa varten Internetistä hankkimasi tiedon luotettavuudesta? 

- Miten tietoverkon käyttösi on muuttunut sinä aikana kun olet työskennellyt pankissa? 

- Mitä odotuksia sinulla on Internetin suhteen (esim. verkon välityksellä pidettävät realiaikaiset 

kokoukset, korvaako netti kasvokkaiset kontaktit) 

 

7. Muuta 

- Haluaisitko vielä lisätä jotakin tai puhua jostakin muusta aiheeseen liittyen, ennen kuin 

lopetamme? 

- Mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa tässä haastattelussa? 

 

KIITOS! 

 


