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Tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja 
tiedonkäyttöä. Aihetta ei ole aiemmin juuri tutkittu, vaikka kansalaisjärjestöt ovat merkittävä osa 
yhteiskuntaamme ja niiden toiminta edellyttää luotettavaa tietoa. Tutkimuksen empiirinen tieto 
koottiin teemahaastatteluin vuosina 2005 ja 2006. Tutkimukseen osallistui kymmenen tamperelaista 
kansalaisjärjestöaktiivia, joista seitsemän oli Amnestyn ja kolme Attacin jäseniä. Kaikki kymmenen 
henkilöä haastateltiin, ja haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Haastatteluaineistosta tehtiin 
laadullinen sisällönanalyysi. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että kansalaisjärjestöaktiivit tarvitsevat runsaasti sekä tausta-, että 
käytännön tietoa voidakseen toimia järjestössään täysipainoisesti. Amnestyn jäsenet saivat 
suuremman osan tiedostaan omalta järjestöltään, kun taas Attacin jäsenet olivat aktiivisempia 
hankkimaan tietoa myös järjestönsä ulkopuolelta. Ensisijaisia tiedonlähteitä 
kansalaisjärjestöaktiiveilla olivat henkilölähteet ja internet. Kansalaisjärjestöaktiivit jakoivat tietoa 
aktiivisesti eteenpäin kasvokkain erilaisissa tapahtumissa sekä painetussa muodossa. Tiedon 
jakaminen koettiin tärkeäksi myös järjestön sisällä. 
 
Kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeet lisääntyivät sitä mukaa, kun heidän vastuunsa järjestössä 
kasvoi. Myös tiedonhankintataidot paranivat ajan myötä jonkin verran. Yleisesti ottaen 
kansalaisjärjestöaktiivit olivat melko tyytyväisiä omaan tiedonhankintaansa. Tiedonhankintaa 
rajoittavia tekijöitä olivat lähinnä ajan puute ja laiskuus. 
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1 Johdanto 

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä osa yhteiskuntaamme. Kansalaisjärjestöt nostavat esiin yhteiskunnan 

epäkohtia ja toimivat niiden korjaamiseksi. Ne ovat yhteiskuntaamme vaikuttava niin kutsuttu 

kolmas sektori valtiovallan ja markkinavoimien lisäksi. Kansalaisjärjestöillä on paljon jäseniä, 

kannatusta ja asiantuntemusta niiden edustamiin aihepiireihin liittyen, ja siksi niiden mielipiteitä 

kuunnellaan ja niillä on vaikutusvaltaa myös valtioon ja yrityksiin. 

Kansainvälistyneessä maailmassa kansalaisiin vaikuttavia päätöksiä tehdään ylikansallisesti, niin 

YK:ssa, EU:ssa kuin ylikansallisten yritysten johtoportaissakin. Siksi nykyään on myös paljon 

kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, jotka voivat toimia globaalisti samoin kuin päätöstentekijät. 

Jotta kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa maailmaan, täytyy niillä olla tietoa siitä, mitä maailmassa 

tapahtuu, ja miten tapahtumiin voitaisiin vaikuttaa. Järjestöjen johdossa on ammattimaisia tutkijoita 

ja tiedon hankkijoita, mutta oma mielenkiintoni on tässä tutkimuksessa kohdistunut 

kansalaisjärjestöjen ruohonjuuritason aktiivijäseniin. He edustavat järjestöään monissa 

tapahtumissa, kaduilla ja paikallisissa piireissä. He joutuvat levittämään tietoa siitä, mitä asioita 

heidän edustamansa järjestö ajaa ja miksi. He tarvitsevat tietoa myös tapahtumien suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. 

Olen itse ollut teini-iästä lähtien kiinnostunut ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja monesti 

olen ollut lähellä liittyä johonkin näitä asioita ajavaan kansalaisjärjestöön. Lopulta vuoden 2004 

alussa liityinkin Amnestyyn, jossa en kuitenkaan ole toiminut kovin aktiivisesti. Olen usein 

joutunut keskusteluissa perustelemaan mielipiteitäni näistä asioista tutuille ja vähän 

tuntemattomammillekin, ja kokenut, että mitä enemmän itsellä on tietoa asioista, sitä paremmin 

pystyy mielipiteensä perustelemaan. Tutkimusaihetta valitessani ajattelin, että samantapaiseen 

kokemukseen on törmännyt moni kansalaisaktivistikin. 

Tässä tutkimuksessa selvitän, millaisia tiedontarpeita kansalaisjärjestöjen aktiiveilla on, millä tavoin 

he hankkivat tarvitsemansa tiedon ja mihin he käyttävät tietojaan. Tutkimuksessa tarkastelen myös 

sitä, tuleeko kaikki aktiivien tarvitsema informaatio järjestöltä ylhäältä annettuna, vai täydentävätkö 

he lisäksi omia tietojaan muiden lähteiden avulla. 

Kansalaisjärjestöaktiivien tiedonhankintaa on tutkittu ilmeisen vähän. Tiedontarpeita, -hankintaa ja 

-käyttöä toki on tutkittu informaatiotutkimuksen piirissä ja kansalaisjärjestöjä puolestaan 
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esimerkiksi sosiologiassa. Oma tutkimukseni pyrkii hyödyntämään molempien tutkimusalojen 

tuloksia ja kartoittamaan tätä väliin jäävää tutkimatonta aihetta. 

Tutkielmani rakentuu seuraavasti. Luvussa 2 selvitän kansalaisjärjestöjen paikkaa yhteiskunnassa. 

Ensin luvussa 2.1 esittelen, miten kansalaisjärjestöjä on luonnehdittu sosiologiassa. Luvussa 2.2 

esittelen Amnesty Internationalin ja Attacin eli järjestöt, joiden jäseniä haastattelin tätä tutkimusta 

varten. Luvussa 3 käyn läpi arkielämän tiedonhankinnan piirteitä ja tarkastelen oman aiheeni lähelle 

sijoittuvia tutkimuksia. Kansalaisaktivistien tiedonhankinnasta olen löytänyt vain yhden yli 

kaksikymmentä vuotta sitten tehdyn tutkimuksen, mutta luvussa esittelen myös joitakin edes lähelle 

omaa aihettani tai lähestymistapaani osuvia tutkimuksia. Luvussa 4 muotoilen kolme 

tutkimuskysymystäni. Luvussa 5 kerron tutkimusmenetelmästäni, eli teemahaastatteluista ja 

laadullisesta sisällönanalyysista. Luvussa 6 esittelen tutkimukseni tulokset aihealueittain. Lopuksi 

luvussa 7 vedän yhteen tutkimukseni tuloksia ja pohdin niiden merkitystä. 

2 Kansalaisjärjestöt yhteiskunnan osana 

Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä niin sanottu kolmas sektori nyky-yhteiskunnissa. 

Kansalaisjärjestöt eivät ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi työväenliike on syntynyt jo kauan sitten. 

Nykyään monet kansalaisjärjestöt ovat kansainvälisiä, samoin kuin päätöksiä tekevät organisaatiot 

Maailman kauppajärjestöstä Euroopan unioniin. Tässä luvussa hahmottelen, mitä tässä 

tutkimuksessa tarkoitan termillä kansalaisjärjestö, ja miten se eroaa yhteiskunnallisesta liikkeestä. 

Lisäksi esittelen kaksi kansainvälistä kansalaisjärjestöä, jotka valitsin tämän tutkimuksen kohteiksi. 

2.1 Yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisjärjestöt 

Yhteiskunnalliset liikkeet ovat ikään kuin kansalaisjärjestöjen alkumuoto. Joistakin 

yhteiskunnallisista liikkeistä tulee kansalaisjärjestöjä, ja osa näistä muuttuu joskus kansainvälisiksi. 

Tässä luvussa pyrin selventämään yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisjärjestöjen eroja. 

2.1.1 Mitä yhteiskunnalliset liikkeet ovat? 

Giddens määrittelee yhteiskunnallisten liikkeiden (social movements) toimivan kollektiivisesti 

tukeakseen tai vastustaakseen sosiaalisia muutosprosesseja. Yhteiskunnallisten liikkeiden koko 

vaihtelee, osan ollessa hyvin pieniä ja paikallisia, osan ollessa laajoja ja kansainvälisiä. 

Yhteiskunnalliset liikkeet ovat saaneet aikaan muutoksia valtioiden laeissa ja politiikassa. 

Esimerkiksi naisliike on onnistunut parantamaan naisten taloudellista ja poliittista asemaa ja 

lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Giddens toteaakin, että yhteiskunnalliset liikkeet ovat 
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yksi tehokkaimmista kollektiivisen toiminnan muodoista yhteiskunnissa. Tarpeeksi valtaa 

saadessaan yhteiskunnalliset liikkeet toisinaan institutionalisoituvat ja kehittyvät järjestöiksi 

(organizations). (Giddens 2001, 439-442, 699.) 

Ilmosen (1998) mukaan yhteiskunnallisilla liikkeillä viitataan sellaisiin kollektiivisen toiminnan 

muotoihin, joilla on yhteiset tavoitteet, yhteiset keinot ja jotka pitävät yllä keskinäisiä 

solidaarisuuden tuntoja. Yhteisillä tavoitteilla yhteiskunnalliset liikkeet pyrkivät Ilmosen mukaan 

edistämään tai jarruttamaan sosiaalista muutosta. Yhteisillä keinoilla Ilmonen tarkoittaa liikkeen 

jäsenten jakamaa kohtalaisen yhtenäistä käsitystä siitä, miten yhteisiin tavoitteisiin päästään. Lisäksi 

Ilmonen mainitsee yhteiskunnallisille liikkeille tyypilliseksi piirteeksi myös jonkinlaisen 

organisoitumisen, jotta toiminnan ajallinen jatkuvuus varmistettaisiin. (Ilmonen 1998, 15-16.) 

Keskeistä molemmissa edellä esitetyissä määritelmissä on se, että yhteiskunnallisten liikkeiden 

päämääränä on joko sosiaalisten muutosten edistäminen tai vastustaminen. Yhteiskunnalliset 

liikkeet pyrkivät vaikuttamaan toiminnallaan yhteiskuntaan, joko yleistä kehitystä tukien tai 

vastustaen. 

2.1.2 "Uudet" yhteiskunnalliset liikkeet 

Ilmonen (1998) analysoi artikkelissaan uusien ja vanhojen yhteiskunnallisten liikkeiden eroja. Hän 

päätyy lopputulokseen, jonka mukaan esimerkiksi työväenliike ei kovin suuresti eroa uudemmista 

liikkeistä, kuten ympäristöliikkeestä. Jos liikkeitä vertaillaan toisiinsa, tulisi ottaa huomioon niiden 

eri kehitysvaiheet. Työväenliikkeestä löytyi alkuvaiheessaan paljon samoja piirteitä kuin nykyisistä 

uusista liikkeistä. (Ilmonen 1998.) 

Ilmonen (1998) hahmottelee artikkelissaan kuitenkin uusien liikkeiden piirteitä. Uudet liikkeet eivät 

ole esittäneet kokonaisvaltaisia poliittisia ohjelmia. Ilmosen mukaan ne vaativat vain osittaisia 

uudistuksia yhteiskuntaan, kuten vaikkapa eläinten oikeuksia. Toisaalta uudet liikkeet myös vaativat 

muutoksia koko länsimaiseen elämäntapaan, asioihin, jotka ovat liian suuria, jotta mikään 

poliittinen voima yksin voisi niitä muuttaa. Esimerkkeinä tällaisista uusien liikkeiden ajamista 

suurista asioista Ilmonen mainitsee konsumerismin, produktivismin ja patriarkaatin vastustamisen 

tai muuttamisen. (Ilmonen 1998, 27.) 

Uusien liikkeiden tavoitteena ei ole vaikuttaa suoraan valtionhallintoon, vaan tuoda julkiseen 

keskusteluun uusia kysymyksiä ja ajatustapoja. Uudet liikkeet pyrkivät vakiinnuttamaan 

ajatustapojaan vanhojen rinnalle. Julkisuus on uusille liikkeille välttämätöntä, sillä se on niiden 
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varsinainen toimintotila. Uusien liikkeiden toiminta perustuu tiedontuotantoon. Näin ollen uusien 

liikkeiden toiminta riippuu niiden hallussa olevista informaatioresursseista. Ensinnäkin liikkeillä 

tulee olla käytössään tiedotuskanavia. Toinen tärkeä informaatioresurssi on asiantuntijuus. 

Liikkeiden tulee olla perillä asioista ja niiden tulee kyetä arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia. 

(Ilmonen 1998, 30-31.) 

2.1.3 Kansainväliset kansalaisjärjestöt 

Maailmassa toimii kymmeniä tuhansia kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä (international non-

governmental organization = INGO). Tunnetuimpien joukkoon kuuluvat esimerkiksi Punainen risti 

ja Amnesty International. Englanninkielisen terminsä mukaan nämä järjestöt ovat riippumattomia 

valtionhallinnosta. Ne yrittävät kuitenkin vaikuttaa hallinnon päätöksentekoon. Ne myös kantavat 

huolta kansainvälisistä asioista. Syynä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen määrän lisääntymiseen 

viime vuosikymmeninä on ollut pääasiassa informaatioteknologian kehitys. Ihmisten maailmankuva 

on laajentunut, kun media on jatkuvasti tuonut uutisia ja informaatiota maailman joka kolkalta. 

Ihmiset ovat alkaneet kokea, että sosiaalinen vastuu ulottuu oman maan rajojen ulkopuolellekin. 

(Giddens 2001, 55-56.) 

Uusien yhteiskunnallisten liikkeiden (new social movements) nousu johtuu Giddensin mukaan myös 

yhteiskuntiin kohdistuvista uudenlaisista riskeistä, kuten ympäristöuhista, ydinvoimasta ja 

geenimanipuloinnista. Yhteistä näille uusille riskeille ja ongelmille on se, että perinteiset poliittiset 

instituutiot eivät pysty tehokkaasti torjumaan niitä. Kun kansalaisille tulee tunne, että heillä ei enää 

ole mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, jotka kuitenkin vaikuttavat heidän elämäänsä, he 

muodostavat yhteiskunnallisia liikkeitä, ja pyrkivät vaikuttamaan asioihin yhteisvoimin. Uusin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin vaikuttanut asia on internet. Sen myötä kansainvälisten liikkeiden 

määrä on kasvanut, sillä yhteydenpidosta ja informaation jakamisesta laajoille joukoille ja 

valtioiden rajojen yli on tullut niin helppoa. (Giddens 2001, 439-440.) 

2.1.4 Yhteenveto 

Yhteiskunnalliset liikkeet ovat vanha ilmiö. Pääpiirteissään nykyiset liikkeet ovat samankaltaisia 

kuin vanhat. Globalisaation myötä ihmisten toimintaympäristö ja maailmankuva ovat kuitenkin 

muuttuneet. Monia kansalaisiin vaikuttavia päätöksiä tehdään kansainvälisissä organisaatioissa, 

kuten EU:ssa. Informaatioteknologian myötä nykyään on helppo saada tietoa koko maailmasta. 

Monet ongelmat, kuten ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristöongelmat ovat luonteeltaan 

kansainvälisiä. Niitä ei välttämättä pystytä ratkaisemaan yhden yhteiskunnan voimin. Ihmiset 
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samaistuvat nykyään laajempaan ihmisjoukkoon kuin omaan yhteiskuntaansa, ja toimivat siksi 

yhteistyössä maiden rajojen yli. Informaatioteknologian, etenkin internetin, myötä kansainvälinen 

toiminta on muuttunut helpommaksi ja tämä on osaltaan lisännyt kansainvälisten yhteiskunnallisten 

liikkeiden aktiivisuutta. 

Yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisjärjestöt eivät ole sama asia. Yhteiskunnallinen liike on 

käsitteenä väljempi. Yhteiskunnallinen liike ei välttämättä ole kovin hyvin organisoitunut. Toisaalta 

joskus yhteiskunnalliset liikkeet järjestäytyvät tehokkaammin ja niistä tulee kansalaisjärjestöjä. 

Tässä tutkimuksessa otan lähempään tarkasteluun kansalaisjärjestöt ja etenkin niiden aktiivijäsenet, 

eli henkilöt, jotka toimivat vapaaehtoisina järjestöjen paikallisryhmissä. 

2.2 Tutkittavien kansalaisjärjestöjen esittely 

Tässä luvussa esittelen kansalaisjärjestöt, joiden jäseniä haastattelin tutkimusta varten. Luku 2.2.1 

kertoo kansainvälisesti tunnetusta ja asemansa vakiinnuttaneesta ihmisoikeusjärjestöstä Amnesty 

Internationalista. Luvussa 2.2.2 puolestaan esitellään uudehko kansalaisjärjestö, Ranskasta lähtöisin 

oleva Attac. Perustelut juuri näiden kahden järjestön valitsemiseen esitän luvussa 5. 

2.2.1 Amnesty International 

Amnesty International sai alkunsa vuonna 1961 englantilaisen lakimiehen Peter Benensonin 

kirjoittamasta lehtiartikkelista. Hän oli aiemmin lukenut lehdestä uutisen, jossa kerrottiin kahden 

portugalilaisen opiskelijan joutuneen vankeuteen kohotettuaan maljan vapaudelle. Artikkelissaan 

Benenson vetosi ihmisiin, jotta he alkaisivat puolueettomasti ja rauhanomaisesti toimia näiden ja 

monien muiden eri puolilla maailmaa olevien mielipidevankien vapauttamiseksi. Artikkeli 

julkaistiin muissakin maissa, ja ensimmäisen puolen vuoden aikana ihmiset monista maista 

lähettivät yli tuhat vetoomuskirjettä vankien puolesta. Vähitellen Amnesty International on 

laajentanut toimintaansa huomattavasti. Nykyään se pyrkii tekemään tunnetuksi YK:n 

ihmisoikeusjulistuksen oikeuksia ja vapauksia ja kampanjoimaan niiden puolesta. Amnesty myös 

tutkii vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja kampanjoi niitä vastaan. (Ammestyn kotisivut 2006, "Yksi 

aikamme suurimmista... 2005) 

Suomessa Amnesty on aloittanut toimintansa vuonna 1964, jolloin tänne perustettiin kolme 

Amnesty-ryhmää. Vuonna 1967 perustettiin varsinainen Amnestyn Suomen osasto. Vuoden 2005 

syksyllä Amnestyn Suomen osastossa oli noin 22 000 jäsentä. Kaikkiaan Amnestyllä on 

maailmanlaajuisesti yli 1,8 miljoonaa jäsentä. Vuoden 2003 alussa Suomessa toimi 31 

paikallisryhmää. Lisäksi Amnestyllä on erikoisryhmiä, kuten kaksi Akkaryhmää sekä 
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pakolaisryhmä. (Amnestyn kotisivut 2006.) Tampereella Amnestyn ryhmä 1 on aloittanut 1970-

luvulla, tarkkaa vuotta ei tiedetä (Koivisto). 

2.2.2 Attac 

Attac on perustettu Ranskassa vuonna 1998. Nimi tulee ranskan kielestä; l'Association pour la 

taxation des transactions financières pour l'aidre aux citoyens, eli yhdistys, joka ajaa 

pääomasiirtojen verotusta kansalaisten edun nimissä. Attac pyrkii saamaan käyttöön niin sanotun 

Tobinin veron, jossa kansainvälisiä pääomansiirtoja ja etenkin valuuttakauppoja verotettaisiin, ja 

näin rajoitettaisiin taloudellisen keinottelun aiheuttamaa turvattomuutta. Tobinin verossa 

lyhytaikaisista valuuttakaupoista perittäisiin pieni 0,1 prosentin vero. Kertyneet tulot voitaisiin 

käyttää köyhyyden nujertamiseksi. Tällaista veroa ehdotti jo vuonna 1972 taloustieteilijä James 

Tobin, Nobel-palkinnon saaja ja presidentti Kennedyn neuvonantaja. (Clinell 2001, 18, 22-24) 

Valuutanvaihtoveron lisäksi Attacin tavoitteina on kehitysmaiden velkojen mitätöinti sekä 

veroparatiisien sulkeminen ja veronkierron estäminen. Kaiken kaikkiaan Attac pyrkii edistämään 

kansainvälisen talousjärjestelmän muuttumista demokraattisempaan ja kestävämpään suuntaan. 

Suomen Attac on rekisteröitynyt yhdistys, jolla oli vuoden 2006 alussa noin 1100 jäsentä. Suomen 

Attacin kotisivuilta löytyy yli kahdenkymmenen paikallisryhmän yhteystiedot. Lisäksi Attacilla on 

temaattisia toimintaryhmiä. Attacilla ei ole varsinaista kansainvälistä kattojärjestöä, vaan eri maiden 

Attacit saavat järjestäytyä ja toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. (Attacin kotisivut 2006.) 

3 Arkielämän tiedonhankinnan piirteitä 

Kansalaisjärjestöaktiivien tiedonhankinnan voidaan katsoa kuuluvan arkielämän 

tiedonhankintatutkimuksen piiriin, sillä järjestötoiminta vapaaehtoisilla aktiiveilla tapahtuu 

nimenomaan vapaa-aikana, eikä työ- tai opiskeluaikana. Tässä luvussa esittelen lyhyesti arkielämän 

tiedonhankintatutkimusta sekä tarkemmin kansalaisaktivistien tiedonhankintaa. 

3.1 Arkielämän tiedonhankinnan tutkimus 

Arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksella on jo yli 30 vuoden perinteet. Arkielämän 

tiedonhankintatutkimus keskittyy selvittämään, miten ihmiset hankkivat tietoa, jota he tarvitsevat 

arkielämässään. Työelämän tiedonhankintaa ja päätoimiseen opiskeluun liittyvää tiedonhankintaa 

on tutkittu hieman pidempään ja huomattavasti enemmän kuin arkielämän tiedonhankintaa. Näillä 

tutkimusperinteillä on kuitenkin paljon yhteistä. Arkielämän ei-ammatillisesta (non-work) 

tiedonhankinnasta käytetään nykyään yleensä lyhyttä ilmaisua arkielämän tiedonhankinta, millä 
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viitataan sellaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan tiedonhankintaan, joka ei kuitenkaan kuulu 

työelämän piiriin. Aiemmin on ollut käytössä myös termi kansalaisen tiedontarpeet sekä vastaavasti 

englanniksi citizen information needs, jota esimerkiksi Durrance (1984) on käyttänyt. Arkielämän 

tiedonhankinnassa käytetään monia samoja teoreettisia jaotteluita kuin ammatillisen tiedon 

hankinnan piirissä. Molemmissa voidaan esimerkiksi käyttää samaa jaottelua orientoivan ja 

ongelmalähtöisen tiedon hankintaan. (Haasio & Savolainen 2004, 106-110.) 

Arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksissa on kartoitettu monien eri ihmisryhmien tiedontarpeita. 

On tutkittu esimerkiksi lasten, alle viisivuotiaiden lasten vanhempien, kaunokirjallisuuden 

lukijoiden ja sanomalehtien selailijoiden tiedontarpeita ja -hankintaa. Monet tiedontarve- ja 

hankintatutkimuksista kohdistuvat myös jonkin tietyn elämäntilanteen virittämiin tiedontarpeisiin ja 

tiedonhankintaan. On tutkittu esimerkiksi rintasyöpään sairastuneiden, asunnon ostajien ja 

pahoinpitelyn kohteeksi joutuneiden naisten tiedontarpeita ja -hankintaa. Myös jotkin 

kuluttajatutkimuksen ja viestintätutkimuksen alueilla tehdyt tutkimukset ovat lähellä 

tiedonhankinnan tutkimusta. Samoin harrastuksiin kohdistuvat tutkimukset ja yleisten kirjastojen 

käyttötutkimukset tuovat toisinaan esiin jotain arkielämän tiedonhankintatutkimuksen kannalta 

kiinnostavaa. (Haasio & Savolainen 2004, 106-107.) 

Arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksissa on usein kartoitettu arkielämän tiedonhankinnassa 

käytettyjä tiedonlähteitä ja kanavia. Osassa tutkimuksista on eritelty orientoivan ja 

ongelmalähtöisen tiedon hankinnassa käytettyjä lähteitä ja kanavia, osassa on pyritty tunnistamaan 

kaikki tiedontarpeet ja käytetyt lähteet. Tarkoituksena ei kuitenkaan Haasion ja Savolaisen (2004, 

110) mukaan ole ollut pelkästään listata lähteiden ja kanavien käytön useutta, vaan jäsentää 

tutkimuskentän käsitteitä ja kehittää tutkimusmenetelmiä. (Haasio & Savolainen 2004, 110-111.) 

Monissa tiedonhankinnan tutkimuksissa on todettu, että tarvitessaan tietoa ihminen tyypillisesti 

pyrkii hankkimaan sen mahdollisimman vähällä vaivalla. Jos omasta tietämyksestä ei ole apua, 

turvaudutaan mielellään toisten henkilöiden apuun, sillä henkilölähteitä on helppo hyödyntää. 

Ystävien, naapureiden ja sukulaisten puoleen kääntyminen on yleistä arkielämän 

tiedontarvetilanteissa. Henkilölähteet on yleensä todettu tutkimuksissa suositummiksi kuin painetut 

lähteet. Kuitenkin myös sanomalehtiä, kirjoja, asiantuntijoita ja kirjastoja käytetään apuna 

arkielämän tiedontarpeiden tyydyttämiseen. (Haasio & Savolainen 2004, 110-115.) 

Arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksissa on tunnistettu erilaisia tiedontarvealueita, joihin 

arkielämän tiedontarpeet yleensä kuuluvat. Baltimoressa 1970-luvulla tehdyssä asukkaiden 
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tiedontarve- ja tiedonhankintatutkimuksessa tunnistettiin tuhansia erilaisia kysymyksiä ja ongelma-

alueita, joista tiivistettiin 14 tiedontarvealuetta (Warner & Murray & Palmour 1973; tässä Haasio & 

Savolainen 2004, 110-111). Näiden joukkoon ei suoraan liity mitään kansalaisjärjestöaktivismiin 

liittyvää, mutta toisaalta tutkimuksessa löydettyihin tiedontarvealueisiin kuuluivat mm. kuluttaja-

asiat ja oikeudelliset kysymykset, jotka osittain kuuluvat myös kansalaisjärjestötoiminnan piiriin.  

Uudemmassa, Iso-Britanniassa toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa (Marcella & Baxter 1999) 

kartoitettiin myös kansalaisten arkielämän tiedontarvealueita. Vastaajia pyydettiin mm. 

merkitsemään lomakkeeseen ne aihealueet, joihin liittyvää informaatiota he olivat joskus etsineet. 

Suurimman vastausmäärän tutkimuksessa oli kerännyt vapaa-aika ja virkistys (38,8 %). Oman 

tutkimukseni kannalta mainitsemisen arvoista on, että informaatiota oli etsitty myös 

ympäristöaiheista, politiikasta ja kansalaisoikeuksista, joiden voidaan katsoa osittain liittyvän myös 

kansalaisjärjestötoimintaan. Tietoa oli etsitty esimerkiksi seuraavista aiheista: (Marcella & Baxter 

1999, 167): 

• tietoa paikallishallinnosta  21,6 % vastaajista 

• ympäristötietoa   20,3 %       '' 

• tietoa politiikasta / hallituksesta  20,1 %       '' 

• tietoa kansalaisoikeuksista  15,6 %       '' 

• tietoa Euroopan unionista  13,6 %       '' 

• tietoa tasa-arvosta ja syrjinnästä  11,9 %       '' 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan siis katsoa, että kansalaisoikeudet ja vaikuttaminen kiinnostavat 

kansalaisia.  

Kyselyyn vastaajia oli myös pyydetty arvioimaan, mihin tarkoituksiin he saattaisivat haluta tietoa 

tulevaisuudessa. Vastausten joukossa mainittiin myös työskentely kansalaisjärjestössä (interest 

group), jonka mainitsi 11,1 % vastaajista. Poliittiseen päätöksentekoon tietoa arveli tarvitsevansa 

8,7 % vastaajista. Nämäkin tutkimustulokset tukevat näkemystä, että kansalaisjärjestötoiminta on 

yksi arkipäivän tiedonhankinnan melko olennainen osa-alue. Tutkimuksen mukaan 79,2 % 

vastaajista katsoi, että paikkansapitävän ja puolueettoman tiedon saatavuus on erittäin tärkeää 

heidän kansalaisoikeuksiensa kannalta. (Marcella & Baxter 1999.) 

3.2 Kansalaisaktivistien tiedontarpeet ja tiedonlähteet 

Kansalaisaktivistien tiedontarpeita ja -hankintaa on tutkittu melko vähän. Oman tutkimukseni 

aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia oli vaikea löytää. Durrancen (1984) tekemä tutkimus on 
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aiheeltaan hyvin lähellä omaani, vaikka onkin jo yli kaksikymmentä vuotta vanha. Agada (1999) 

tutki kaupunkiyhteisössä toimivia henkilöitä (gatekeepers), jotka välittävät tietoa eteenpäin 

yhteisössään. Heidän voidaan katsoa olevan samantapaisessa asemassa kuin 

kansalaisjärjestöaktiivien, vaikka heidän toimintansa tavoitteet ovatkin erilaisia. Tässä luvussa 

esitellään oman tutkimukseni kannalta olennaiset asiat kyseisistä tutkimuksista. 

3.2.1 Kansalaisaktivistien tiedonhankinta 1980-luvun Ohiossa 

Durrance on tutkinut 1980-luvun alussa kansalaisaktivistien (citizen activists) tiedontarpeita. 

Kansalaiset kohtaavat elämässään erilaisia olosuhteita, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. 

Esimerkiksi joku saa selville, että hänen kotinsa lähistölle suunnitellaan vilkasliikenteistä tietä. 

Demokraattisessa yhteiskunnassa tällaiseen suunnitelmaan on mahdollista vielä vaikuttaa. 

Vaikuttaminen onnistuu tehokkaimmin ryhmässä. Vaikuttaakseen päätöksentekoon kansalaisten on 

usein ensin kerättävä informaatiota, jonka avulla päätöksentekoon on helpompi vaikuttaa. 

Durrancen tutkimuksen Armed for Action tavoitteena oli pohtia miten demokraattiset instituutiot, 

kuten kirjastot, voisivat vastata kansalaisten tiedontarpeisiin tällaisissa tilanteissa. (Durrance 1984, 

ix-x.) Kyseinen teos on kirjoitettu kirjastojen näkökulmasta. Sen tavoitteena on, että kirjastot 

osaisivat paremmin palvella kansalaisaktivisteja. 

Durrance teki tutkimuksensa Toledossa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän kokosi empiiristä 

tietoa alun perin väitöskirjaansa varten. Tutkimuksessa on tutkittu kansalaisryhmien (citizen 

groups) johtajien tiedontarpeita. Durrance katsoo kansalaisryhmiin kuuluviksi niin Greenpeacen 

kuin pienet paikallisesti toimivat naapurustoryhmätkin (neighborhood groups). Eri ryhmien 

toimintatavat vaihtelevat, mutta yhteistä kaikille on, että ne pyrkivät levittämään informaatiota 

jäsenilleen, yleisölle ja päätöksentekijöille. (emt., xi-xiii.) Tutkimuksiaan varten Durrance 

haastatteli kaikkiaan 150:ä kansalaisryhmän johtajaa kolmessa kaupungissa. 50 Toledon 

kansalaisryhmien johtajaa oli perinpohjaisessa haastattelussa. (emt., 37.) 

Yleinen tiedontarvetilanne, jonka kansalaisaktivistit kohtaavat, on päätöksentekoprosessi. 

Kansalaisaktivistit pyrkivät prosessissa vaikuttamaan päätöksentekoon joko mikro- tai 

makrotasolla, riippuen ryhmästä. (emt., 82.) Toledon kansalaisryhmien johtajilla oli erilaisia 

tiedontarvetyyppejä. Tarvittiin muun muassa tietoa senhetkisistä olosuhteista, kuten 

lainsäädännöstä. Muita tiedontarvetyyppejä olivat mm. päätöksentekoon liittyvä tieto kuten tilastot 

sekä taustatieto. (emt., 87-89.) 
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Kansalaisryhmien johtajat käyttivät monipuolisesti henkilötiedonlähteitä. Durrance jakoi 

henkilötiedonlähteet 15 eri tyyppiin. Esimerkiksi yhtenä henkilötiedonlähdetyyppinä olivat 

yhdistyksen osavaltion päämaja (state headquarter). Muita henkilölähteiden tyyppejä olivat mm. 

oma kansalaisryhmä ja erilaiset ammattiryhmät. (emt., 97.) Tutkitut kansalaisryhmien johtajat 

hyödynsivät keskimäärin 7.7 henkilölähdetyyppiä. Monet hankkivat tietoa muiden 

kansalaisryhmien jäseniltä, kun taas hallinnon puoleen käännyttiin harvemmin. Kansalaisryhmien 

johtajat hankkivat tietoa monipuolisesti eri henkilölähteiltä, mutta todennäköisimmin he kääntyivät 

ensin kansalaisryhmien puoleen. (emt., 110-111.)  

Painettuja lähteitä hyödynnettiin hieman vähemmän kuin henkilölähteitä. Keskimäärin käytettiin 

6.4:ää painettujen lähteiden tyyppiä. Informaatiota etsittiin mm. hallinnon tuottamista 

dokumenteista, kuten tilastoista, poliisin asiakirjoista ja verotiedoista. Noin kolmannes ryhmien 

johtajista käytti tiedonlähteinään kirjoja, jotka liittyivät ryhmän kiinnostuksen kohteisiin. Julkisiin 

asioihin liittyvien ryhmien (public affairs groups) johtajat käyttivät kirjoja todennäköisemmin kuin 

naapurustoryhmien (neighborhood groups) johtajat. Ryhmien johtajista 12 % käytti bibliografioita 

ja painettuja luetteloita. Sanomalehtiä tiedonhankintaan käytti 78 % ryhmien johtajista. 

Sanomalehtiä käyttävien osuus oli suurin naapurustoryhmien edustajissa (80 %). Toiseksi eniten 

sanomalehtiä käyttivät erityisryhmien (special interest groups) johtajat (69 %) ja vähiten puolestaan 

julkisiin asioihin liittyvien ryhmien johtajat (56 %). Yleisiä aikakauslehtiä (kuten Newsweek ja 

Harpers) tiedonlähteinään käytti noin kolmannes tutkituista. Lisäksi noin puolet käytti 

erikoistuneita aikakauslehtiä, joiden aihevalikoima oli rajattu. (emt., 117-120.) Painetut ja 

henkilölähteet liittyivät usein toisiinsa. Tiedonlähteenä käytetty henkilö saattoi kertoa 

tiedontarvitsijalle jostakin painetusta lähteestä, tai painettu lähde saattoi viitata henkilölähteeseen. 

(emt., 96.)  

Kansalaisjärjestöjen johtajilla oli tutkimuksen mukaan erilaisia ongelmia tietoa hankkiessaan. Jotkut 

ongelmista liittyvät itse tiedonlähteeseen, toiset tiedonhankkijaan ja osa molempiin. Noin 80 % 

tutkituista koki ongelmaksi informaation hajallaan olemisen (scattering). Tämä liittyy Durrancen 

mukaan vahvasti hallinnon monimutkaisuuteen. Toiseksi useimmin mainittu ongelma 

tiedonhankinnassa oli tutkimuksen mukaan ajan puute, jonka koki ongelmaksi noin kaksi 

kolmasosaa kansalaisjärjestöjen johtajista. Noin kuusi kymmenestä haastatellusta oli maininnut 

ongelmiksi myös tiedon julkistamattomuuden (not released), informaatioähkyn (information glut) 

sekä sen, ettei heillä ollut pääsyä (lack of access) tarvitsemilleen tiedonlähteille. Kaiken kaikkiaan 

kansalaisjärjestöjen johtajat olivat kokeneet keskimäärin viisi Durrancen määrittelemistä 

yhdestätoista ongelmatyypistä. (emt., 139-145.) 
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3.2.2 Etnisten ryhmien gatekeepereiden tiedonhankinta 1990-luvun 
lopun Wisconsinissa 

John Agada (1999) tutki afroamerikkalaisten tiedonvälittäjien (gatekeepers) tiedonkäyttöympäristöä 

(information use environment=IUE) eräässä naapurustossa Milwaukeessa, Wisconsinin osavaltiossa 

Yhdysvalloissa. Nämä tiedonvälittäjät eli gatekeeperit toimivat kulttuurien välissä, linkkinä oman 

alakulttuurinsa ja valtakulttuurin välissä, muodollisten ja epämuodollisten verkostojen välissä sekä 

julkisten palveluiden ja etnisen väestön välissä. Näitä tiedonvälittäjiä pidetään usein 

mielipidejohtajina yhteisössään. Agada tutki heidän arkielämän tiedontarpeitaan, tiedonlähteitään, 

ongelmatilanteitaan ja syitä, miksi jotkut ongelmat jäivät ratkaisematta. Tutkimushaastatteluihin 

osallistui 20 naapuruston jäsenistä valittua keskeisessä asemassa olevaa henkilöä. (Agada 1999.) 

Voidaan nähdä, että myös omassa tutkimuksessani kansalaisjärjestöjen aktiivijäsenistä ainakin osa 

saattaa omassa järjestössään toimia tiedonvälittäjänä hieman samoin kuin etnisen vähemmistön 

tiedonvälittäjät toimivat yhteisössään. 

Agadan mukaan gatekeeperit olivat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin naapuruston jäsenet 

muuten. Heillä oli myös keskimäärin paremmat tulot kuin naapuruston muilla jäsenillä. Tutkimus 

eritteli, mistä johtuivat ongelmat, joihin ei löytynyt ratkaisua. Yleisimmin mainittu ongelmien 

aiheuttaja oli se, että vaikka resursseja on, ne ovat saavuttamattomissa. Tämän mainitsi noin 40 % 

haastatelluista. Toisiksi yleisimmäksi ongelmaksi koettiin se, että pääsyä informaatioon ei ole, 

minkä mainitsi noin 27 % haastatelluista. Koettiin, että yhteisön "ulkopuoliset" kontrolloivat 

järjestelmää, ja pitävät tiedon tutkitun yhteisön saavuttamattomissa. Agadan päätelmien mukaan 

ongelmat johtuivat osittain juuri siitä, että henkilöillä ei todella ollut pääsyä tarvitsemaansa 

informaatioon. Kuitenkin oli Agadan analyysin mukaan osittain kyse myös siitä, että tutkitut 

henkilöt eivät olleet tietoisia kaikista saatavilla olevista lähteistä. Tarjolla olisi ollut joitakin 

palveluita ja tiedonlähteitä, joista haastatellut eivät kuitenkaan olleet kuulleet. (Agada 1999.) 

Agadan tutkimukseen osallistuneiden tiedonlähteissä oli ainakin yksi arkielämän tiedonhankinnalle 

erittäin tyypillinen piirre; henkilölähteet olivat erittäin suosittuja. Kun tutkittuja pyydettiin 

mainitsemaan kolme suosituinta lähdettään, mainituista tiedonlähteistä 48 % oli henkilölähteitä. 

Kaikkein suosituin tiedonlähde olivat naapurit, ystävät ja tuttavat, jotka saivat 21,6 % maininnoista. 

Myös seuraavat kolme suosituinta tiedonlähdettä olivat henkilölähteitä. Sopivasta virastosta 

(relevant agency) kysyminen sai 18,3 % maininnoista. Toiselta gatekeeperiltä, mielipidejohtajalta 

tai muulta asioista tietävältä henkilöltä kysyminen sai 10 % maininnoista. Soittaminen 

puhelinluettelosta etsittyyn numeroon (8,3 % maininnoista) tarkoitti myös Agadan mukaan 

useimmiten ottamista yhteyttä tuttuun henkilöön, josta oli ollut hyötyä joskus aiemmin. 



 

 16

Henkilölähteiden käyttämisen syynä oli usein se, että tiedonhakijat halusivat mieluiten 

informaatiota, jonka heidän alakulttuurinsa jäsenet olivat jo suodattaneet ja tulkinneet. Yleisesti 

ottaen tiedonlähteiden kriteerinä oli se, että tieto oli tuttua ja luotettavaa.  Agada arveli, että juuri 

tuttujen lähteiden käyttö oli syynä siihen, että tutkitut henkilöt eivät olleet tietoisia kaikista 

tiedonlähteistä. He eivät luottaneet "ulkopuolisiin" lähteisiin, eivätkä välttämättä pitäneet näitä 

lähteitä relevantteina. (Agada 1999.) 

4 Empiirisen tutkimuksen tutkimusongelmat 

Selvitän tutkimuksessani kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. 

Tarkastelen, millaista tietoa järjestöissä aktiivisesti toimivat henkilöt tarvitsevat voidakseen toimia 

järjestössään, miten he tietoa hankkivat ja mihin he tietojaan lopulta käyttävät. Kiinnitän huomiota 

myös siihen, millainen rooli tiedolla ylipäänsä on kansalaisjärjestötoiminnassa.  

Luvussa 3.2 esitellyt Durrancen (1984) ja Agadan (1999) tutkimukset taustoittivat empiiristä 

tutkimustani. Niistä oli apua oman tutkimukseni ja etenkin teemahaastattelurungon kysymysten 

ideoinnissa. Niiden muodostama yleiskuva kansalaisaktivistien ja gatekeepereiden tiedontarpeista, 

-hankinnasta ja -käytöstä on oman tutkimukseni taustana. Ne eivät kuitenkaan tarjonneet yhtenäistä 

viitekehystä tai mallia sovellettavaksi omassa empiirisessä tutkimuksessani. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaista tietoa kansalaisjärjestöjen aktiiviset jäsenet tarvitsevat? 

2. Miten ja millaisista lähteistä kansalaisjärjestöjen aktiiviset jäsenet hankkivat tarvitsemansa 

tiedon? 

Tuleeko kaikki kansalaisjärjestöaktiivien tarvitsema tieto järjestöltä ylhäältä annettuna, vai 

täydentävätkö aktiivit lisäksi omia tietojaan muiden lähteiden avulla? 

3. Mihin tarkoituksiin kansalaisjärjestöjen aktiiviset jäsenet käyttävät tietoa? 

Tutkimuksen tuloksia on mahdollista jossain määrin verrata Durrancen (1984) tutkimuksen 

tuloksiin. Durrancen tutkimus on kuitenkin sen verran vanha, että tiedonhankinnassa käytettävät 

apuvälineet ovat huomattavasti muuttuneet. Durrancen tehdessä tutkimustaan korttiluettelot 

kirjastoissa olivat vielä yleisiä, eikä internet vielä ollut olennainen osa ihmisten arkipäivää. 
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5 Empiirisen tiedon keruu ja analyysi 

Tutkimustani varten olen haastatellut kahden kansalaisjärjestön aktiiveja. Järjestöjä valitessani 

minulla oli kaksi kriteeriä. Ensinnäkin, järjestöjen tuli olla kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, jotka 

toimivat useammissa maissa. Kriteerinä oli myös se, että järjestöillä on paikallistoimintaa 

Tampereella. Molemmilla on siis näiden asioiden suhteen sama toimintaympäristö. Taustalla on 

suuri kansainvälinen organisaatio, mutta aktiivista toimintaa on paikallistasollakin. Toisaalta 

ajatuksenani oli, että tutkimukseen valittavat järjestöt olisivat keskenään erilaisia, eri-ikäisiä ja että 

ne ajaisivat eri asioita. Aluksi ajattelin, että tutkimuksen kohteena olevia järjestöjä olisi useita, 

mutta lopulta rajasin määrän kahteen. Tällainen rajaus on perusteltu, jotta tuloksissa ei olisi liikaa 

hajontaa, vaan kokonaiskuva pysyisi vielä suhteellisen koherenttina. Tässä tutkimuksessa ei ole 

pääasiallisena tarkoituksena kartoittaa järjestöjen aktiivijäsenten eroja, vaan pikemminkin etsiä 

yleisiä kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeisiin, -hankintaan ja -käyttöön liittyviä piirteitä. Kahden 

järjestön aktiivien haastattelu antaa tästä monipuolisemman kuvan kuin vain yhden järjestön 

aktiivien haastattelu. 

Tutkimukseni kohteeksi valitsin lopulta kaksi Tampereella toimivaa kansainvälistä 

kansalaisjärjestöä: Amnesty Internationalin ja Attacin, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 2.2. 

Haastattelin näiden järjestöjen tamperelaisia aktiivijäseniä. Heidän haastattelujensa perusteella on 

tarkoitus kuvata järjestöaktiivien tiedontarpeita, -hankintaa ja -käyttöä. 

5.1 Teemahaastattelu aineiston keruun menetelmänä 

Koska kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeita, -hankintaa ja -käyttöä ei ole aiemmin juuri tutkittu, 

voin tässä tutkimuksessa kartoittaa aihealuetta vasta melko alustavasti. Uuden, melko 

tutkimattoman aihealueen tutkimukseen sopivat laadulliset tutkimusmenetelmät. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän lähtökohdista kirjoittavat mm. Eskola ja Suoranta (1998) sekä Alasuutari 

(1999). 

Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on kuvata jotain ilmiötä, eikä niinkään tehdä tilastollisia 

yleistyksiä siitä. Aineiston määrä ei siten ole niin tärkeää kuin laatu. Tutkittaviksi pyritään 

hankkimaan henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon. Tällainen 

vaatimus aiheuttaa sen, että jo pienikin määrä sopivia tutkittavia voi olla vaikea löytää. Eräs nimitys 

tällaiselle aineistonkeruulle on eliittiotanta. Haastatteluun kelpuutetaan vain henkilöt, jotka tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä eniten. Oman tutkimukseni haastateltavat on myös hankittu eliittiotantana. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 87-89.) 
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Haastattelu on sopiva tiedonkeruumenetelmä tutkimukseen, jonka aihealue on melko tutkimaton. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Kuten luvusta 3.2 käy ilmi, tämän tutkimuksen aihealue on juuri 

sellainen. Jos aihealueesta ei ole olemassa kovin paljon tietoa etukäteen, käy esimerkiksi 

kyselylomakkeen muotoilu vaikeaksi. On vaikeampi ennakoida, millaisia kysymyksiä on kysyttävä, 

jotta saa tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon esiin. 

Haastattelua aineistonkeruumenetelmänä puoltaa menetelmän joustavuus. Haastattelija voi 

selventää kysymyksiä haastateltavalle ja esittää niitä joustavassa järjestyksessä. Haastateltavallakin 

on mahdollisuus pyytää haastattelijalta selvennystä kysymyksiin ja myös selventää omia 

vastauksiaan paremmin kuin esimerkiksi postikyselyssä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) 

Haastateltava voi myös haastattelussa tuoda esille asioita, joita haastattelija ei huomaa kysyä. 

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa valitaan etukäteen keskeiset 

haastattelussa esille otettavat teemat, jotka ovat kaikissa haastatteluissa samat. Kysymyksiä ei 

muotoilla ja järjestetä tarkasti. Teemahaastattelun erottaa täysin avoimesta haastattelusta se, että 

ainakin yksi aspekti, haastattelun teemat, on etukäteen päätetty. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48.) 

Haastattelujen yhdenmukaisuusvaatimus voi kuitenkin vaihdella eri tutkimuksissa, joiden 

tutkimusmenetelmäksi ilmoitetaan teemahaastattelu. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). Omassa 

tutkimuksessani pyrin esittämään kaikki kysymykset kaikille haastateltaville, mutta kysymysten 

järjestys ja osittain sanamuodotkin vaihtelivat haastattelusta toiseen. Myöskään teemojen järjestystä 

en ollut sitonut tiukasti etukäteen. Jos haastateltava ryhtyi puhumaan toiseen teemaan kuuluvasta 

aiheesta kesken jonkin muun teeman, se oli luonnollisesti sallittua. 

Haastattelun teemojen on hyvä perustua siihen, mitä tutkimuksesta jo etukäteen tiedetään, jotta 

haastatteluista saataisiin merkityksellisiä vastauksia tutkimusongelmaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

78). Itse laadin teemahaastattelurungon perehdyttyäni kirjallisuuteen kansalaisjärjestöistä, niiden 

aktiiveista sekä tiedontarpeista, -hankinnasta ja -käytöstä muissa ympäristöissä. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 36) ovat sitä mieltä, että haastattelu on sangen vaativa 

tutkimusmenetelmä. Heidän mielestään haastattelujen onnistuminen edellyttää haastattelijalta 

kouluttautumista haastattelujen tekemiseen. On myönnettävä, että itselläni ei ollut ennen 

tutkimukseni aineiston keräämistä mitään koulutusta, eikä juuri kokemustakaan haastattelujen 

tekemisestä. Koska kuitenkin kyseessä on opinnäytetyö, eli tilanne, jossa vielä opetellaan 

tutkimuksen tekoa, en näe tässä suurta ongelmaa. Toki perehdyin kirjallisuuden avulla 

haastattelujen tekemiseen etukäteen, jotta haastattelut sujuisivat mahdollisimman antoisasti. 
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5.2 Teemahaastattelujen kysymysrunko 

Tutkimusta varten tekemäni haastattelut olivat teemahaastatteluja. Laadin ennen haastattelujen 

tekemistä valmiin kysymysrungon (Liite 2), jota kävin haastattelun aikana väljästi läpi siten, että jos 

haastateltava oli jo jonkin muun kysymyksen yhteydessä vastannut myös johonkin toiseen 

kysymykseen, tuota kysymystä ei enää kysytty uudelleen. Pyrin myös antamaan haastateltaville 

mahdollisuuden puhua vapaasti ja tuoda esiin muitakin kysymyksen aihepiiriin liittyviä seikkoja. 

Tiukka aiheessa pitäytyminen ei ole ollut haastatteluissa tavoitteena. Haastattelujen 

suunnitteluvaiheessa apunani oli Hirsjärven ja Hurmeen kirja Tutkimushaastattelu (2001). 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 66-67) neuvovat johtamaan haastattelun teema-alueet 

tutkimusongelmista. Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat on tarkemmin muotoiltu luvussa 3. 

Keskeisiä ongelmia tutkimuksessa ovat kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeet, tiedonhankinta ja 

tiedonkäyttö. Nämä kolme tutkimusongelmaa tulevat haastattelurungossa esiin teemoina 3 

(Tiedontarpeet), 4 (Tiedonhankinta ja lähteet) ja 5 (Tiedonkäyttö ja tiedon jakaminen). Ne ovat 

luonnollisesti haastattelun tärkeimmät osat. Kaikkiaan teemahaastatteluni kysymysrungossa on 7 

teemaa. Taustoittavia teemoja ovat teemat 1 (Taustatiedot) ja 2 (Järjestössä toimiminen). Näiden 

teemojen käsittelyyn ei ollut tarkoitus käyttää kovin paljon aikaa, mutta ne ovat tärkeitä aineiston 

analyysin kannalta, sillä niissä tulevat esiin taustamuuttujat. Kysyin näiden teemojen alla 

esimerkiksi haastateltavan ikää, aiempaa järjestökokemusta, kokemusta nykyisessä järjestössä ja 

tyytyväisyyttä oman järjestön toimintaan. Teeman 6 (Tiedon rooli järjestössä toimiessa) vastausten 

avulla on mahdollista hieman arvioida tutkimuksen relevanssia. Tällä teemalla pyritään arvioimaan, 

millainen rooli tiedolla ylipäänsä on tutkittaville järjestötoiminnan kontekstissa. Näytteleekö tieto 

tärkeää osaa järjestössä toimiessa, vai onko sillä vain sivurooli? Teemaa käsiteltäessä oli 

tarkoituksena, että haastateltava pohtisi, onko tieto tärkeää järjestötoiminnan kannalta hänelle 

itselleen, tai yleisemmin koko hänen järjestölleen. Teema 7 (Palautetta haastattelusta) auttoi 

tulosten pätevyyttä ja tutkimuksen mahdollisia puutteita arvioidessa ja haastattelun kehittämisessä 

seuraavia haastatteluja varten. Teema 7 toimi myös lopetuksena, ja antoi mahdollisuuden vielä 

palata johonkin aiheeseen, jos haastateltava tunsi siihen tarvetta. Teema 7 oli kuitenkin tarkoitus 

käsitellä verrattain nopeasti, ellei mihinkään aiempiin aiheisiin enää ollut tarve palata. 

Kysymysrunko rakennettiin siten, että käsiteltävät kysymykset lueteltiin teemoittain ranskalaisin 

viivoin. Kysymysten jäljessä mahdollisesti olevissa suluissa on tarkennuksia ja esimerkkejä, jotka 

on tarkoitettu lähinnä haastattelijan avuksi. Myös jos haastateltavan oli vaikea ymmärtää kysymystä 

tai vastata kysymykseen, pystyin haastattelijana varovasti antamaan esimerkkejä, joiden oli 
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tarkoitus valaista haastateltavalle, minkä tyyppisiä vastauksia haetaan. Pyrkimyksenä oli kuitenkin 

se, että en olisi joutunut antamaan esimerkkejä, jotten olisi tullut kaventaneeksi haastateltavan 

näkökulmaa. Teemahaastattelurunko pyrittiin rakentamaan noudattaen Hirsjärven ja Hurmeen 

(2001, 47-48, 66-67) ohjeita. 

Ensimmäinen haastattelu oli niin kutsuttu koehaastattelu. Myös se nauhoitettiin. Koehaastattelun 

tarkoituksena oli testata kysymysrunkoa, jotta siihen voisi vielä tarpeen mukaan tehdä korjauksia. 

Koehaastattelun perusteella en kuitenkaan nähnyt tarvetta muuttaa haastattelurunkoa juuri 

mitenkään ja otin koehaastattelunkin sellaisenaan osaksi aineistoa. Tästä oli sovittu myös 

haastateltavan kanssa haastattelun alkaessa. 

5.3 Tutkimuksen kulku 

Tässä luvussa selostan, miten hankin haastateltavani ja kuinka toteutin kymmenen 

tutkimushaastatteluani. Kerron myös millaisia periaatteita käytin litteroidessani niitä. 

5.3.1 Haastattelujen toteutus 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin, mistä luonnollisesti kerrottiin haastateltaville etukäteen. 

Haastateltavat saivat ennen haastattelun alkua käteensä tutkimusesitteen (Liite 1), josta selviävät 

tutkimuksen tarkoitus ja haastatteluun ja tutkimukseen liittyvät tutkittavien anonymiteettiin liittyvät 

asiat. Tutkimusesitteen laatimisessa oli apua Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan 

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ohjeista (Tutkimusetiikkaa ja lakipykäliä). Erityisen 

hyödyllinen oli Tutkimusesite A1, joka on tarkoitettu ei-arkaluotoiseen, osittain anonymisoitavaan 

kvalitatiiviseen haastatteluun. Käytin sitä pohjana oman tutkimusesitteeni laatimisessa.  

Ryhdyin etsimään haastateltavia kesäkuussa 2005. Lähetin sekä Amnestyn paikallisryhmän eli 

Tampereen ryhmä 1:n sekä Attacin Pirkanmaan paikallisryhmän sähköpostilistoille avoimet 

haastattelupyynnöt. Sain joitakin vastauksia heti, ja lähetettyäni haastattelupyyntöjä uudestaan, 

vastauksia tuli lisää. Haastateltavia ilmoittautui kuitenkin niukalti, mikä johtui luultavasti 

ajankohdasta. Kesällä monet olivat lomalla ja saattoivat olla pois paikkakunnalta, joko matkoilla tai 

esimerkiksi kesätöissä toisella paikkakunnalla. Jatkoin haastattelupyyntöjen lähettämistä, ja kesän 

mittaan sain lomakaudesta huolimatta haastateltua suurimman osan tutkimukseen osallistuvista. 

Elokuun 2005 loppuun mennessä olin haastatellut seitsemän henkilöä. Tutkimusaineistoa täydensin 

vielä tammi-helmikuussa 2006 haastattelemalla kolme henkilöä. Heidätkin sain mukaan 

sähköpostilistoille lähettämieni ilmoitusten kautta. Haastatteluja tutkimusaineistooni kertyi siis 

yhteensä kymmenen. Olin myös pyytänyt joiltakin haastateltavilta kesällä vinkkejä henkilöistä, 
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jotka voisivat suostua haastateltaviksi, mutta näihin henkilöihin en kuitenkaan tullut ottaneeksi 

yhteyttä. Tuo niin sanottu lumipallo-otanta (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 59-60) jäi käyttämättä, 

kun haastateltavia löytyi tämän tutkimuksen tarpeisiin riittävästi muutenkin. 

Haastateltaviksi kelpuutin henkilöt, jotka kertoivat toimivansa aktiivisesti kyseisessä 

paikallisryhmässä, tai ainakin aktiivisesti kyseisessä järjestössä, vaikka toiminta olisi enemmän 

painottunut kansalliselle tasolle. Muutamaa haastattelupyyntöihini vastannutta henkilöä en 

kelpuuttanut haastatteluun. Jos henkilö kertoi toimintansa kyseisessä järjestössä rajoittuvan lähinnä 

sähköpostilistan seuraamiseen, en haastatellut kyseistä henkilöä, koska tarkoituksenani oli tutkia 

nimenomaan aktiivisesti järjestössä toimivia henkilöitä. Myöskään sellaisia henkilöitä, jotka 

ilmoittivat seuraavansa tutkimukseen valitsemani järjestön sähköpostilistaa ja lisäksi toimivansa 

aktiivisesti jossain muussa järjestössä, en kelpuuttanut mukaan. On mielestäni parempi rajata 

tällainen aihetta kartoittava tutkimus vain pariin järjestöön, jottei aineistosta tule aivan liian 

kirjavaa. 

Kelpuutin mukaan kuitenkin muutaman henkilön, jotka ilmoittivat toimivansa Amnestyn 

Tampereella toimivissa muissa ryhmissä, eli Akkaryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä. 

Kyseessä kuitenkin olisivat tutkimukseen valitun järjestön Tampereella toimivaan paikallisryhmään 

kuuluvat henkilöt, joten en nähnyt estettä heidän mukaan ottamiselleen. En arvellut Amnestyn eri 

paikallisryhmien eroavan liian paljon toisistaan tämän tutkimuksen kannalta, eikä ero todella 

aineistoni perusteella näytä liian suurelta. 

Aineistoa kerätessäni pyrin alun perin siihen, että eri järjestöjen edustajia tulisi suunnilleen yhtä 

paljon ja että molemmat sukupuolet tulisivat edustetuiksi. Kuten Mäkelä (1990, 52) huomauttaa, 

tavoitteena ei ole oikeastaan selittää aineistossa esiintyvää vaihtelua näiden taustamuuttujien 

mukaan, vaan luoda edellytyksiä sille, että tutkimukseen saataisiin mahdollisimman monipuolista 

aineistoa. Haastateltavien jakauma järjestöjen mukaan ei kuitenkaan ole aivan tasainen. Attacista ei 

monien haastattelupyyntöjen jälkeen löytynyt kuin kolme kriteerini täyttävää henkilöä 

haastateltavaksi. Loput seitsemän haastateltavaa siis olivat Amnestyn jäseniä. Rikkautta aineistoon 

tuonee kuitenkin se, että Amnestyyn kuuluvat haastateltavat ovat Tampereen eri paikallisryhmistä. 

Ryhmien kulttuuri saattaa olla keskenään hieman erilainen tiedontarpeiden, -hankinnan ja -käytön 

suhteen. Lisäksi eri ryhmiin on saattanut hakeutua hieman eri tavoin profiloituneita 

järjestöaktiiveja. Taustamuuttujat saattavat eri Amnestyn paikallisryhmissä olla hieman erilaisia ja 

sen vuoksi aineisto voi olla vaihtelevampaa kuin se olisi ollut pelkästään Attacin jäseniä ja 

Amnestyn Tampereen ryhmä 1:n jäseniä haastattelemalla. 
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Kaikki haastattelut nauhoitettiin minidisc-nauhurilla. Haastattelujen kesto vaihteli noin 26 

minuutista noin 55 minuuttiin. Haastattelujen pituuksien keskiarvo oli vajaa 42 minuuttia. Yhteensä 

haastatteluaineistoa kertyi 6 tuntia 57 minuuttia. 

Haastattelut tehtiin pääasiassa Tampereen yliopiston kirjaston ryhmätyöhuoneissa. Ne olivat 

rauhallisia paikkoja, joissa ei ollut oikeastaan yhtään taustamelua. Oven sai laitettua kiinni, joten 

haastattelutilannetta eivät ulkopuoliset häirinneet. Annoin kuitenkin haastateltaville mahdollisuuden 

itsekin ehdottaa haastattelupaikkaa, jos he tietäisivät sopivan paikan. Yhden henkilön 

haastattelinkin ravintola Telakalla Tampereella hänen ehdotuksestaan. Paikka oli kuitenkin siinä 

mielessä huono, että siellä oli melko paljon taustamelua, jopa kovaäänisistä soivaa musiikkia. 

Kuitenkin litteroidessa selvisi, että myös kyseisen haastattelun puheista sai ihan hyvin selvää. 

Kaikissa haastatteluissa ehdittiin käydä läpi kaikki suunnitellut teemat. Haastattelut sujuivat melko 

hyvin, ja haastateltavat olivat kiinnostuneita puhumaan haastatteluaiheestani. Hieman epäselvyyksiä 

oli tosin tutkimusalani suhteen. Jotkut haastateltavat olivat ilmeisesti käsittäneet minun opiskelevan 

tiedotusoppia, mutta väärinkäsitys tuli oikaistuksi viimeistään haastattelun loppuvaiheessa tai 

loputtua, eikä se mielestäni vaikuttanut haastateltavien vastauksiin. Haastateltavat kuitenkin 

vastasivat kysymyksiini ja puhuivat niistä teemoista, joita tutkimukseeni sisältyy. 

Useimmilla haastateltavilla riitti hyvin puhuttavaa, vaikka jokunen kertoikin epäilleensä 

haastatteluun tullessaan, onko hänellä mitään sanottavaa aiheestani. Moni tuntui huomaavan 

haastattelun aikana, kuinka tärkeä osa tiedolla onkaan järjestötoiminnassa. Tämä päti paitsi heihin 

itseensä, myös koko järjestön toimintaan. Jokunen haastateltava pyysi, että kertoisin vaikkapa 

järjestöjen listojen kautta, kun tutkimukseni on valmis. He olivat kiinnostuneita lukemaan saamiani 

tuloksia. 

5.3.2 Haastattelujen litteroiminen 

Muutin haastattelut tekstiksi litteroimalla haastateltavan ja haastattelijan puheet haastattelunauhalta. 

Kunkin haastattelulitteroinnin alkuun on kirjattu haastattelun perustiedot. Litteroinnin alussa on 

merkittynä haastattelun päivämäärä, kellonaika, haastattelupaikka, haastateltavan ikä ja sukupuoli, 

järjestö, jonka jäsenenä henkilöä haastateltiin, haastateltavan koodi (H1 - H10) sekä vielä 

haastattelun kokonaiskesto minuutteina ja sekunteina. On huomattava, että tieto haastateltavan 

järjestöstä ei ole automaattisesti yksiselitteinen. Haastatteluihin osallistui myös henkilöitä, jotka 

kuuluivat molempiin tutkittaviin järjestöihin. Näissä (harvoissa) tapauksissa merkitsin 

haastateltavan sen järjestön jäseneksi, jonka sähköpostilistalla olevan ilmoituksen kautta hän oli 
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haastattelupyyntööni vastannut. Lisäksi kohdistin haastattelun kysymykset koskemaan ensisijaisesti 

hänen toimintaansa ja tiedonhankintaansa kyseisessä järjestössä. Kuitenkaan en pyrkinyt estämään 

haastateltavan mahdollisia mainintoja toiminnasta toisessakin järjestössä enkä poistanut niitä 

tekstistä haastattelua litteroitaessa. 

Haastattelut on kirjoitettu auki sanasta sanaan, täytesanoja myöten. Litteroinnissa käyttämäni 

periaatteet olivat väljiä, sillä tämän tutkimuksen kannalta tärkeämpää oli asiasisältö kuin taukojen 

pituudet tai yskäisyt. Kaikkia omia "joo"-myötäilyjäni haastateltavien puheenvuorojen aikana en ole 

litteroinut. Litteroinnissa on käytetty normaaleja välimerkkejä. Kukin repliikki alkaa omalta 

riviltään. Puhuja on ilmaistu koodilla seuraavasti: HJA tarkoittaa haastattelijaa eli minua ja 

haastateltava merkattiin hänen omalla koodillaan (H1-H10). Sanat, joita puhuja on painottanut, on 

alleviivattu haastattelulitteroinnissa. Ei-kielelliset ilmaisut, kuten naurahdukset ja selkeästi erottuvat 

huokaukset on kirjattu kaksoissulkuihin. Selvästi erottuvan tauon olen merkinnyt sulkuihin kolmella 

pisteellä: (...) Taukojen pituuksia ei ole mitattu. Jos haastattelussa oli kohtia, joista ei enää nauhalta 

kuunneltaessa saanut selvää, on litteroinnissa merkintä "xxx" sekä sen perässä suluissa mahdollinen 

arvaus siitä, mitä kyseisessä kohdassa sanotaan. Kaksoissulkuihin kirjasin joitakin kommentteja, 

esimerkiksi: ((haastateltavan kännykkä alkaa soida)).  

Haastatteluissa mainitut henkilöt korvasin peitenimillä tai -termeillä, jotka merkitsin hakasulkeisiin, 

sillä kuten tieteellisen etiikan mukaan on tapana ja kuten tutkimusesitteestäni (Liite 1) käy ilmi, 

olen luvannut haastateltaville raportoida haastatteluissa esille tulleet asiat tavalla, josta 

haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. Joissakin haastatteluissa 

tuli vastaan kohtia, jotka voisivat liian helposti paljastaa haastateltavan identiteetin. Tällaisia olivat 

esimerkiksi tiedot haastateltavan asemasta tai tehtävästä järjestössä. Tällaisia kohtia ei tulla 

raportoimaan tutkimuksessa, vaan ne jäävät vain omaan tietooni. Joissakin haastatteluissa oli myös 

kohtia, jotka haastateltava itse pyysi sensuroimaan aineistosta. Tällaiset kohdat jätin kokonaan 

litteroimatta. 

Litterointeja selkiyttämään ja aineiston analyysivaihetta helpottamaan kirjoitin litterointiin mukaan 

myös otsikoita. Nämä otsikot ovat samat kuin teemahaastattelun kysymysrungossa (Liite 2). 

Litteroiduissa dokumenteissa otsikot ovat vain suuntaa-antavia, sillä luonnollisestikaan 

haastattelussa aiheita ei käyty läpi yhtä selkeässä järjestyksessä kuin miten ne kysymysrungossa 

käsiteltiin. Haastateltava saattoi kommentoida jo haastattelun alussa aihetta, joka teemarungossa 

tulee esille vasta myöhemmin, ja siten aiheesta saatettiin keskustella haastattelun eri vaiheissa, tai 

kokonaan eri kohdassa kuin haastattelurungossa on suunniteltu. 
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Litteroitua aineistoa kaikista haastatteluista tuli yhteensä noin 90 sivua. Lyhimmät haastattelut 

olivat litteroituina noin seitsemän ja pisimmät kahdentoista sivun laajuisia. Keskimäärin haastattelut 

olivat noin yhdeksän sivun mittaisia, mediaanin ollessa kahdeksan ja puoli sivua. 

5.4 Aineiston analyysi 

Analysoin haastatteluaineistoani laadullisin menetelmin. Litteroinnin jälkeen luin kaikki haastattelut 

pariin kertaan läpi, tehden niihin merkintöjä ja kirjoittaen muistiinpanoja. Tämän jälkeen jaoin 

aineiston tietokoneella haastattelurungon mukaisten pääteemojen alle. Sijoitin samaan teemaan 

kuuluvat litteroidut haastattelupätkät eri haastatteluista peräkkäin yhteisen otsikon alle yhteen 

tiedostoon. Haastatteluaineisto jaettiin täten kuuteen tiedostoon teemojen mukaan. Ensimmäiseen 

tiedostoon tulivat haastatteluista osat 1 ja 2 eli taustatiedot sekä järjestössä toimiminen. Toiseen 

osaan tulivat haastatteluista kaikki tiedontarpeisiin liittyvät asiat. Kolmanteen osaan tulivat 

tiedonhankinta ja lähteet, neljänteen tiedonkäyttö ja tiedon jakaminen, jolloin viidenteen jäi tiedon 

rooli järjestössä toimiessa. Viimeiseen eli kuudenteen osaan kokosin haastatteluista saadun 

palautteen. Jakaessani haastatteluaineistoa erillisiin tiedostoihin sama tekstipätkä saattoi tulla 

useampaan kuin yhteen tiedostoon. Jos jokin kohta liittyi sekä tiedontarpeisiin että tiedon käyttöön, 

se liitettiin molempiin osiin. 

Jaettuani haastatteluaineiston kuuteen tekstitiedostoon, jatkoin sen pienempiin osiin jakamista 

edelleen. Muodostin tutkimuskysymysteni, litterointeja lukiessani tekemieni muistiinpanojen ja 

haastattelurungon perusteella teemojen alateemoja. Tällaisia olivat esimerkiksi "tiedonlähteiden 

kriteerit" osan tiedonlähteet ja tiedonhankinta alaosana sekä "tiedontarpeiden muuttuminen 

järjestössä toimimisen aikana" teeman tiedontarpeet alaosana. Jaoin nyt kuhunkin teemaan 

kuuluvan aineiston sen alaosiin. Edelleen toimin niin, että jos sama haastattelupätkä liittyi kahteen 

tai useampaan eri alaosaan, liitin sen mukaan niihin kaikkiin. Taustoittavia teemoja ei jaoteltu 

alaosiin; haastateltavien taustatiedot ja järjestössä toimiminen ovat yksiselitteistä taustatietoa, jota ei 

edes pystyisi jakamaan alaosiin sen kummemmin. Myös haastattelusta saatua palautetta on käytetty 

lähinnä myöhempien haastattelujen tekemisen ja tutkimuksen raportoinnin satunnaisena tukena, 

eikä sitä ole varsinaisesti analysoitu. 

Kun aineisto oli edellä kerrotulla tavalla ryhmitelty teemoihin ja niiden alaosiin, luin jälleen 

aineistoa läpi. Luin kaikki teemat läpi muutamia kertoja tehden samalla merkintöjä ja 

muistiinpanoja. Etsin aineistosta eri henkilöitä yhdistäviä piirteitä alateemojen alta. Tein välillä 

pieniä kvantitatiivisia yhteenvetoja hahmottaakseni paremmin eri aihepiireihin liittyviä 

kommentteja. On kuitenkin muistettava, että varsinaista kvantitatiivista analyysia ei voi tehdä näin 
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pienellä aineistolla. Kvalitatiiviset yhteenvedot kuitenkin tukevat laadullistakin analyysia ja 

tutkimustulosten raportointia. 

6 Tulokset ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitellään haastatteluaineiston analyysin tulokset. 90 sivusta litteroitua 

haastattelutekstiä olen koettanut tiivistää tähän ne tulokset, jotka olivat keskeisiä ja kiinnostavia 

tutkimuskysymysteni kannalta. Tulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin löytyy luvusta 7.1. 

6.1 Haastateltujen taustatiedot 

Nuorin haastateltu oli 21-vuotias ja vanhin 52-vuotias. Haastateltujen henkilöiden ikien keskiarvo 

oli noin 32 vuotta ja mediaani oli 28 vuotta. Haastatelluista neljä oli naisia ja kuusi miehiä. Kaikki 

haastatellut olivat järjestöissään aktiivijäseniä. He osallistuivat melko tiuhaan järjestön kokouksiin 

ynnä muuhun järjestön toimintaan. Lähes kaikilla oli tai oli ollut joku oma vastuutehtäväkin 

järjestössä. Tällaisia olivat esimerkiksi taloudenhoitajan pesti. Haastateltavat olivat olleet 

aktiivisesti mukana järjestönsä toiminnassa puolestatoista vuodesta viiteen vuoteen. Keskiarvoa on 

vaikea antaa, sillä useimmat arvioivat ajan melko summittaisesti, vuosiluvun tai vuosien määrän 

tarkkuudella. Kuitenkin voisi arvioida, että haastatellut ovat ryhtyneet toimimaan järjestössään 

keskimäärin noin kolme vuotta ennen haastattelua, eli keskiarvo ei ole lähellä kumpaakaan 

ääripäätä. Tässä on myös muistettava, että Attac tuli Suomeen vasta kevättalvella 2001 (Meriläinen 

2002, 20) ja Suomen Attacin perustamiskokous pidettiin 20.5.2001 (Mikä on Attac 2002, 28). Sitä 

aiemmin siis ei ole ollut edes mahdollista toimia Attacissa. 

6.2 Kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeet 

Kansalaisjärjestöaktiivit tarvitsevat monenlaista tietoa. Näyttäisi siltä, että Attacin jäsenet joutuvat 

hankkimaan tietonsa useammin järjestön ulkopuolelta kuin Amnestyn jäsenet. Tieto hankitaan 

pääasiassa henkilölähteiden ja internetin kautta. Tutkimukseni mukaan kansalaisjärjestöaktiivien 

tiedontarpeet kasvavat sitä mukaa kun heidän vastuunsa järjestössä kasvaa. 

6.2.1 Taustatiedon ja käytännön tiedon tarpeet 

Haastatteluaineiston mukaan kansalaisjärjestöaktiivit tarvitsevat taustatietoa järjestössä toimiessaan. 

Ensinnäkin he tarvitsevat aivan perustietoa järjestön ajamaan aihepiiriin liittyen. Amnestyn jäsenet 

tarvitsevat perustietoa ihmisoikeuksista, kun taas Attacin jäsenet tarvitsevat tietoa 

maailmantaloudesta. 
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Amnestyn jäsenet tarvitsevat taustatietoa paitsi siitä, mitä ihmisoikeudet ylipäänsä ovat, myös tietoa 

Amnestyn meneillään olevista kampanjoista. Perillä halutaan olla myös maailman 

ihmisoikeustilanteesta sekä ajankohtaisista ihmisoikeusloukkauksista ja -ongelmista. Eräs 

haastatelluista toivoi ehtivänsä perehtyä kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön sekä tasa-

arvolainsäädäntöön. Haastatteluja tehdessä Amnestyllä oli menossa naisten oikeuksiin liittyvä Joku 

Raja! -kampanja, jonka kaikki haastatellut Amnestyn jäsenet mainitsivat.  

Attacin jäsenten taustatiedon tarpeet liittyvät tiiviisti Attacin kolmeen perusteemaan. Nämä 

perusteemat ovat valuutanvaihtoveron eli Tobinin veron toteuttaminen, kehitysmaiden velkojen 

mitätöinti sekä veroparatiisien sulkeminen (Attacin kotisivut, 2006). Tietoa tarvittiin esimerkiksi 

kansainvälisen talouden rakenteesta, kansainvälisestä verotuksesta, Euroopan unionin toiminnasta ja 

päätöksentekoprosesseista, kehitysmaiden velkakysymyksestä ja kansainvälisestä politiikasta. 

Taustatiedoksi kaivattiin myös ajankohtaisia faktoja ja numerotietoa. Eräs haastatelluista mainitsi 

spesiaalitiedon sijaan kaipaavansa pikemminkin kaikkien sulatettavissa olevaa yleistason tietoa sekä 

sen soveltamista paikallistasolle. 

Sekä Attacin että Amnestyn jäsenet kertoivat etsineensä järjestönsä aihepiiriin liittyvää tietoa 

muutenkin kuin että olisivat nimenomaisesti tarvinneet sitä jossain. Tietoa haettiin aivan 

yleissivistyksen vuoksi omasta mielenkiinnosta tai tulevaisuuden varalle. Informaatioympäristöä 

siis seurattiin kansalaisjärjestön toimintaa silmällä pitäen. Oman kansalaisjärjestön aiheet koettiin 

niin kiinnostaviksi, että niitä haluttiin seurata aktiivisesti. 

"Et siis kyllähän ne on kiinnostavia aiheita, et kyllä mä niitä monesti ihan 
siis yleissivistävästi, ja sit niinku tulevaisuuden varalle etsin. Sillee ihan 
vaan että katson, että miltä tää näyttää ja niin edelleen." (H7) 

Käytännön tiedontarpeista kysellessäni haastateltavat totesivat, että järjestön jokapäiväisessä 

toiminnassa tosiaan tarvitsee jonkun verran tietoa. Tietoa tarvittiin esimerkiksi oman vastuutehtävän 

hoitamiseen. Lisäksi tarvittiin tietoa aivan perusasioista, kuten siitä, milloin ja missä on kokous tai 

mitä muuta on tarkoitus tehdä järjestön piirissä lähiaikoina. Kontaktihenkilöiden ja yhteystietojen 

tunteminenkin mainittiin. Erään henkilön mukaan tällainen käytännön tieto on "normaalia 

järjestörutiinia" (H6), eikä hän kokenut sitä erityiseksi tiedontarpeeksi. 

Suurin osa haastatelluista piti järjestötoimintaan liittyvien tiedontarpeidensa tyydyttämistä tärkeänä 

tai erittäin tärkeänä, ellei jopa välttämättömänä. Eräs haastatelluista huomautti, että jos hänellä ei 

ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi infotiskin takana seisoessaan, hän antaa järjestöstään huonon kuvan 

ja hänelle itselleenkin tulee tyhmä olo. Yhtä hyvin voisi sitten seisoa tiskin toisella puolella. 
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Kysyttäessä, voiko järjestötoimintaan liittyviä tiedontarpeita verrata muihin arkielämän 

tiedontarpeisiin, monet vastasivat tiedontarpeidensa vertautuvan pikemminkin opiskelun tai 

työelämän tiedontarpeisiin. Arkielämän tiedontarpeet koettiin vaatimattomammiksi kuin 

järjestötoimintaan liittyvät tiedontarpeet. 

6.2.2 Tiedontarpeiden lisääntyminen järjestössä toimimisen aikana 

Haastateltavien mukaan heidän tiedontarpeensa ovat selvästi muuttuneet ja lisääntyneet järjestössä 

toimimisen aikana. Alkuaikojen tiedontarpeet koskivat lähinnä järjestön perustoimintaan liittyviä 

asioita. Silloin tärkeää oli selvittää ensinnäkin missä ja milloin on kokous ja kuinka toimintaan voi 

päästä mukaan. Järjestöön liittyessään moni selvitti, mitä asioita järjestö ajaa ja selvitti perusasiat 

järjestön teemoista. Alkuvaiheessa perehdyttiin myös järjestön toimintatapoihin. 

"- - et tietysti mä niinku siin vaiheessa ku mä aloin Amnestystä 
kiinnostumaan, meneen kokouksiin ja näin, ni kyl mä siinä vaiheessa tietysti 
selvitän sen, et mikä se ees on se järjestö." (H1) 

Haastateltavien tiedontarpeiden lisääntymiseen löytyi aineistosta kaksi erilaista selitystä. 

Ensinnäkin monilla heidän vastuunsa järjestössä oli kasvanut. Vastaanottaessaan jonkin erityisen 

tehtävän tai vastuualueen, siihen liittyi usein uusia tiedontarpeita. Esimerkiksi taloudenhoitajaksi 

ryhtyessä pitää selvittää, miten järjestön taloutta hoidetaan. Jotkut tehtävät edellyttivät entistä 

perusteellisempaa paneutumista järjestön teemoihin. Jos siis omat tehtävät järjestössä laajenivat, 

niin kävi samalla myös tiedontarpeille. 

"On muuttunu, on ihan selkeestikin. Ihan sen takia, koska se, ei voi sanoo 
työnkuva vaan tota järjestötoiminnan kuva on mulla muuttunu." (H2) 

Toisaalta jotkut haastateltavista toivat esiin, että heidän mielenkiintonsa järjestön teemoja kohtaan 

oli kasvanut. Kun he olivat oppineet jotain aiheesta, oli herännyt halu saada tietää vielä lisää.  

"- - sitä mukaa kun tavallaan sitä tietoo saa, ni herää uusia kysymyksiä - -" 
(H5) 

Tiedontarpeet olivat monilla muuttuneet alkuaikoja spesifimmiksi. Koska järjestötoiminnan myötä 

oli oppinut niin paljon järjestön ajamista aiheista, eivät aivan peruslähteet enää tuoneet ilmi mitään 

uutta. Tarvittiin syvällisempää ja uusia näkökulmia tuovaa tietoa. 
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6.3 Kansalaisjärjestöaktiivien tiedonlähteet ja 
tiedonhankinta 

Kansalaisjärjestöaktiivit käyttivät useimmiten helposti saatavilla olevia lähteitä, mutta myös 

luotettavuuteen ja laatuun kiinnitettiin huomiota. Tiedonhankintaa rajoittivat useimmiten aika ja 

laiskuus, mutta muitakin rajoittavia tekijöitä ja tiedonhankinnassa kohdattuja ongelmia mainittiin. 

6.3.1 Helppous, luotettavuus ja laatu tiedonlähteiden kriteereinä 

Haastatellut pitivät usein helppoa tavoitettavuutta ja käytettävyyttä tärkeänä kriteerinä 

tiedonlähteille. Helppous tarkoitti usein internetin käyttämistä lähteenä. 

"Ja sitten, no internetti nyt on niin kätevä että kun sieltä löytää helposti 
paljon eikä tarvi oikeesti mennä mihinkään pläräämään mitään 
arkistoja."(H1) 

Haastatellut korostivat kuitenkin myös hankkimansa tiedon luotettavuutta. Oli olennaista, että 

käytetty tieto oli paikkansapitävää. Luotettavuudesta puhuttaessa eräs haastatelluista korosti 

pyrkivänsä aina käyttämään nimenomaan alkuperäisiä lähteitä. Hän ei halunnut nojata lähteisiin, 

jotka referoivat jotain tutkimusta, vaan hän halusi itse tutustua aivan alkuperäiseen lähteeseen. 

Tiedonlähteiden laatukin tuotiin esille joissakin haastatteluissa. Jos joutuu käsittelemään paljon 

tietoa, pitäisi sen olla hyvin jäsenneltyä. 

" - - se informaation laatu tulee hirveen tärkeeks, että mitä enemmän 
informaatiota tulee, niin se pitäs olla jäsenneltyä ja laadukasta- -"(H2) 

Joissakin haastatteluissa korostettiin, että tiedon pitää olla nimenomaan syvällistä, jotta se olisi 

heille hyödyllistä. Kaiken kaikkiaan tiedonlähteille asetettuja kriteerejä ei muotoiltu kovin tarkasti. 

Tämä voi johtua siitä, että Amnestyn jäsenet kuittasivat luotettavuuden ja laadun monesti sillä, että 

lähteenä käytettiin Amnestyn omia sivuja tai omia raportteja. Amnestyn luotettavuutta ei 

kyseenalaistettu. Sen sijaan Attacin jäsenet muotoilivat omia tiedonlähteille asettamiaan kriteereitä 

haastatteluissa hieman Amnestyn jäseniä tarkemmin. 

6.3.2 Käytetyt tiedonlähteet 

Kaikki haastatellut mainitsivat internetin yhtenä kansalaisjärjestötoimintaan liittyvänä 

tiedonlähteenään. Aktiivit hankkivat tietoa sekä sähköpostin että nettisivujen välityksellä. Internetin 

käytön tiheys vaihteli haastatelluilla laidasta laitaan. Ahkerin netin käyttäjä kertoi käyttävänsä nettiä 

päivittäin kansalaisjärjestötoimintaansa liittyen. Monet kertoivat hyödyntävänsä nettiä tarpeen 
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mukaan. Jos on enemmän tekemistä ja enemmän tiedontarpeita, tulee tietoa pengottua netistä 

useammin kuin normaalisti. Toisilla netin käyttö oli aivan satunnaista: 

"Sitte joskus katon jotain netistä jos, jos kiinnostun jostai asiasta."(H6) 

Amnestyn aktiivit kertoivat käyttävänsä Amnestyn omia nettisivuja. Toiset seurasivat pääasiassa 

suomenkielistä sivustoa (www.amnesty.fi), jotkut kertoivat vierailevansa säännöllisesti myös 

englanninkielisellä sivustolla (www.amnesty.org). Muita Amnestyn jäsenten mainitsemia sivuja 

olivat esimerkiksi Ihmisoikeudet -sivusto (www.ihmisoikeudet.net) sekä Human Rights Watchin 

sivusto (www.hrw.org). Näiden lisäksi amnestyläiset mainitsivat mm. hyödyntävänsä hakukone 

Googlea sekä yleisiä uutissivustoja. Eräs Amnestyyn kuuluvista haastatelluista mainitsi seuraavansa 

myös muiden kansalaisjärjestöjen sivuja. 

Eräs Attacin jäsenistä oli netin suurkuluttaja. Hän seurasi useita kansainvälisiä nettisivustoja, joista 

monet olivat kansalaisjärjestöjen ylläpitämiä. 

"- - oisko joku semmonen kolmekymmentä - neljäkymmentä, mitä 
säännöllisesti seuraa. Käy aina välillä kattomassa, mitä sieltä löytyy." (H4) 

Eräs toinen Attacin jäsen kertoi puolestaan säännöllisesti hyödyntävänsä esimerkiksi sähköisessä 

muodossa olevia raportteja, selvityksiä ja tilastoja. 

Amnesty-aktiivit kertoivat saavansa järjestön omien sähköpostilistojen kautta melko paljon 

sähköpostia, ainakin joitakin posteja viikossa. Tämäkin riippui ajankohdasta; jos on tulossa paljon 

tapahtumia ja tekemistä, tulee postiakin enemmän. Muutama haastateltu sekä Amnestystä että 

Attacista mainitsi seuraavansa myös muiden kuin oman järjestönsä sähköpostilistoja, jopa 

kansainvälisiä. 

Haastatellut käyttivät jonkin verran tiedonlähteinään myös painettua materiaalia. Lähes kaikki 

Amnestyn jäsenet mainitsivat Amnestyn oman lehden yhdeksi lähteekseen. Viisi haastateltavista 

mainitsi ainakin silloin tällöin käyttävänsä myös muita aikakauslehtiä. Esimerkit vaihtelivat 

Suomen kuvalehdestä muiden järjestöjen lehtiin. Koko haastatteluryhmästä moni mainitsi lukevansa 

sanomalehdistä oman järjestönsä teemoja sivuavat artikkelit. Toisaalta kaikki eivät pitäneet 

sanomalehtiä kovin relevanttina lähteenä. Erään henkilön mielestä sanomalehdet jäivät netissä 

olevien uutissivustojen ja viikkolehtien väliin, eikä hän siksi enää tilannut sanomalehteä. Monet 

totesivat, ettei sanomalehdissä ollut heille juuri mitään uutta tietoa. Amnestyläisistä jotkut näkivät 

asian niin, että on hyvä, että sanomalehdissä uutisoidaan Amnestyn ihmisoikeusraporteista ja 
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tutkimuksista, mutta he itse ovat saaneet tiedon jo suoraan Amnestyltä. Toisaalta taas eräs Attacin 

jäsen näki, että sanomalehtien hyödyllisyys rajoittuu lähinnä julkisen keskustelun seuraamiseen: 

"No sanomalehtiä nyt joutuu tietysti sen verran lukemaan, että katsoo, et 
mitä muut ihmiset siellä on sanonu. Harvemmin niistä tietoa löytyy, koska 
niissä yleensä ei oo kauheen syvällisiä tai luotettavia tietoja."(H7) 

Kirjoja ei kovin moni tuntunut ehtivän lukea. Kiinnostusta kirjojen lukemiseen haastatellut 

ilmaisivat jonkin verran, mutta käytännössä kirjojen lukemiselle järjestötoimintaa varten ei juuri 

jäänyt aikaa. Joillakin haastatelluista oma opiskeluala sivusi järjestön teemoja, eivätkä he sen 

vuoksi enää jaksaneet tenttikirjojen lisäksi lukea erikseen kirjallisuutta kansalaisjärjestötoimintaa 

varten.  

Radiota tai televisiota ei pidetty kovin tärkeinä tiedonlähteinä kansalaisjärjestötoiminnan kannalta. 

Vain neljä ilmoitti hankkivansa järjestötoimintaan tarvitsemaansa tietoa televisiosta, ja vain kaksi 

radiosta. Näistäkin osa seurasi radiota tai televisiota melko satunnaisesti. Korkeintaan dokumentit ja 

ajankohtaisohjelmat tai haastatteluohjelmat, joissa oli mukana joku järjestön teemojen kannalta 

mielenkiintoinen henkilö, koettiin seuraamisen arvoisiksi. Kolme haastateltua mainitsi, ettei edes 

omista televisiota. 

Henkilölähteet koettiin tärkeiksi tiedonhankinnassa. Moni mainitsi, että järjestöjen sisäinen 

yhteydenpito hoituu kätevästi sähköpostilistan kautta. Listalla on myös helppo kysyä, jos tarvitsee 

lisätietoa jostain aiheesta. Myös henkilökohtaiset kontaktit koettiin tärkeiksi. 

"Ja sitte on, ehkä riippuu siitä, että mistä asiasta haluaa tietää niinku jonkin 
verran tuntee niitä jäseniä, ni voi niinku kysyä joltain jostain erityisestä." 
(H5)  

Amnestyläiset mainitsivat myös helposti ottavansa tarvittaessa yhteyttä Helsingin toimistoon 

saadakseen neuvoja. Eräs henkilö mainitsi myös jonkin verran käyttävänsä virkamiehiä ja 

poliitikkoja tiedonlähteinään. Sekä järjestön sisäisiin että ulkopuolisiin henkilölähteisiin pätee erään 

haastateltavan huomautus: 

"Näinhän se on, että ihmiset ei kirjaa kaikkea tietouttaan alas, ja saatikka 
pistä sitä muille näkyville johonkin tekstimuotoon." (H2) 

Niinpä toisinaan ainoa keino selvittää jokin tieto on kysyä ihmisiltä suoraan.  



 

 31

6.3.3 Järjestön sisäiset tiedonlähteet 

Yhdessä suhteessa Amnestyn ja Attacin jäsenten tiedonhankinta oli selvästi erilaista. Amnestyn 

jäsenet nojasivat vahvasti omaan järjestöönsä tiedonhankinnassaan, kun taas Attacin jäsenet eivät 

juuri käyttäneet omaa järjestöään hyödyksi tiedonhankinnassa. Amnestyn jäsenet käyttivät sekä 

Amnestyn omaa lehteä että nettisivustoja hyödykseen. Amnestyn sähköpostilistoilta kerrottiin 

tulevan melko paljon postia, ja henkilölähteitä hyödynnettiin kokouksissa, sähköpostitse ja 

puhelimitse. Muitakin lähteitä seurattiin jonkin verran, mutta se koettiin monesti vain täydentäväksi, 

eikä välttämättömäksi tiedoksi. Amnestyyn järjestönä luotettiin vahvasti, ja todettiin sen tuottavan 

luotettavaa tietoa: 

"- - laadukkaimmat raportit tietysti löytyy Amnestyltä itteltään." (H2) 

Kyllä Attacin jäsenetkin kokivat saavansa tietoa esimerkiksi Attacin tilaisuuksista, mutta viittaukset 

Attacin sisäisiin lähteisiin olivat suhteessa huomattavasti vähäisempiä kuin Amnestyläisillä. 

Tätä eroa voi kenties selittää se, että järjestöt ovat iältään erilaisia. Amnesty on perustettu vuonna 

1961 ja Attac vuonna 1998. Amnestyllä on vuosien kokemus ihmisoikeustyöstä ja tiedon 

tuottamisesta ja jakamisesta ja yli 100 palkattua tutkijaa. Attacilla puolestaan ei ole lainkaan 

kansainvälistä kattojärjestöä, vaikka se toimii myös kansainvälisesti. Suomen Attacilla ei ole 

lainkaan palkattua työvoimaa, mutta joidenkin muiden maiden Attaceilla on. (Attacin kotisivut 

2006, Amnestyn kotisivut 2006.) 

Amnesty ja Attac ovat siis toimintamalleiltaan hieman erilaisia. Attacilla ei ole niin paljon sisäistä 

tiedon tuottamista ja jakamista kuin Amnestyllä. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon 

järjestöjen ikä- ja kokoeron. Toisaalta myös järjestöjen toimintaperiaatteet ovat hieman erilaiset. 

Amnesty pyrkii toimimaan koordinoidusti, jolloin järjestön sisäinen tiedonjakaminen korostuu. 

Attac puolestaan pyrkii toimimaan ruohonjuuritasolta lähtien, sen mukaan, mihin kyseisessä maassa 

ja kyseisellä alueella koetaan olevan tarvetta (Attacin kotisivut 2006). Amnestyn toiminnassa ovat 

olennaisessa osassa järjestön tuottamat raportit, jotka saavat paljon kansainvälistä huomiota ja 

nostavat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeusloukkauksia julkisuuteen. Lyhyesti sanottuna Amnestyssä 

tiedon tuottaminen on ammattimaista ja vakiintunutta, kun taas Attac ehkä vielä hakee 

toimintamuotojaan, eikä sillä ole juuri palkattua henkilökuntaa. Tämä heijastuu luonnollisesti myös 

jäsenistöön. Amnestyn jäsenet voivat nojata järjestöönsä tiedonhankinnassa, kun taas Attacin 

jäsenet joutuvat itse olemaan aktiivisia, ja tuottamaan tietoa omiin ja järjestönsä tarpeisiin. 

Haastateltujen tiedonkäytöstä ja -tuottamisesta kerrotaan lisää luvussa 6.4. 
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6.3.4 Tiedonhankintaa rajoittavia tekijöitä ja koettuja ongelmia 

Haastatellut mainitsivat joitakin lähteitä, joita he eivät käyttäneet, vaikka he tiesivät tai arvelivat 

voivansa löytää niistä itseään kiinnostavaa tietoa. Tällaisia lähteitä olivat jotkin aikakauslehdet ja 

verkkosivustot. Muutama arveli yleisellä tasolla, että heitä kiinnostavaa tietoa voisi löytyä 

kirjastosta tai verkosta, jos he vain jaksaisivat etsiä. 

Tiedonhankintaa rajoittavista tekijöistä useimmin mainittiin ajan puute ja laiskuus. Moni totesi, että 

kai sitä voisi enemmänkin hankkia tietoa kansalaisjärjestötoimintaa varten, mutta ihmisellä on 

kuitenkin rajallinen määrä aikaa käytössään, ja kaikkea aikaansa ei halua eikä voi käyttää 

tiedonhankintaan. Perusteelliseen tiedonhankintaan kuluu paljon aikaa. Toisaalta moni kommentoi, 

että voisi hankkia enemmän tietoa, mutta kun on vähän laiska, eikä jaksa. 

Yksi henkilö koki, että saa jo käyttämistään lähteistä riittävästi tietoa. Hänen kohdallaan siis 

tiedontarpeet tulivat kokonaan tyydytetyiksi. Eräs henkilö puolestaan mainitsi myös rahallisten 

resurssien rajoittavan tiedonhankintaa. Häntä kiinnostavien lehtien tilausmaksut olivat korkeat, eikä 

hänellä siksi ollut varaa tilata kyseisiä lehtiä kotiinsa. Kirjastosta niitä olisi saanut, mutta niiden 

lukeminen ja kopioiminen siellä puolestaan olisi vienyt liian paljon aikaa. 

Kaksi henkilöä mainitsi myös kielitaidon rajoittavan heidän tiedonhankintaansa. Esimerkiksi eräs 

haastateltavista mainitsi Venäjällä toimivan ihmisoikeusjärjestö Memorialin, jonka verkkosivuilla 

voisi olla Amnestynkin jäseniä kiinnostavaa tietoa, mutta sivut ovat pääosin venäjäksi. Eräs 

haastatelluista mainitsi, että on olemassa joitakin tilastotietokantoja, joita hän voisi käyttää, jos 

osaisi. Tilastot olivat kuitenkin hänelle teknisesti liian hankalia. 

Haastatellut mainitsivat erilaisia ongelmia, joita he olivat kohdanneet tietoa hankkiessaan. Moni 

haastatelluista puhui yksinkertaisesti siitä, että tietoa ei löytynyt. Usein tämä tarkoitti sitä, että 

tiedonhaut netissä eivät tuottaneet tulosta. Pari haastateltavaa arveli tiedon löytymättömyyden 

johtuvan joskus siitä, että heidän etsimäänsä tietoa ei yksinkertaisesti ollut olemassa. Arveltiin, että 

eri viranomaistahot eivät välttämättä halua itselleen negatiivisia asioita julkisuuteen, vaan pyrkivät 

salaamaan ne, jolloin tietoa voi olla mahdoton löytää. Osa haastateltavista oli kohdannut tilanteita, 

joissa oli epävarmaa, onko tietoa saatavilla vai ei. Pari henkilöä mainitsi ongelmakseen infoähkyn. 

Tietoa oli siis liikaakin saatavilla: 

"Tavallisin ongelma on se, että, että tuota ei jaksa kahlata sitä läpi 
riittävästi. Materiaalia on paljon, eikä jaksa, eikä jaksa, niinku väsyttää 
etsiä se oma tieto."(H5) 
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Myös kysymys tiedon luotettavuudesta nostettiin haastatteluissa esiin. Tiedonhankinnassa 

ongelmaksi koettiin se, ettei aina ollut selvää, mihin voi luottaa ja mihin ei. 

Pääasialliset tiedonhankintaa rajoittavat syyt olivat siis henkilökohtaisia. Ajan puutteelle ja 

laiskuudelle eivät ulkopuoliset voi tehdä mitään. Rahallisten resurssien puutekin on vaikeammin 

ratkaistavissa. Sen sijaan en näkisi mahdottomana, että kansalaisjärjestöt joskus järjestäisivät 

aktiiveilleen varsinaista tiedonhankintakoulutusta, jos tämä järjestöissä koettaisiin tarpeelliseksi. 

Suurin osa haastatelluista oli kuitenkin melko tyytyväisiä omiin tiedonhankintakäytäntöihinsä, eikä 

nähnyt niissä muuta parannettavaa kuin korkeintaan ajan käytön lisäämisen, ja omasta laiskuudesta 

eroon pääsemisen. 

6.3.5 Kansalaisjärjestöaktiivien tiedonhankinnan muuttuminen 
järjestötoiminnan aikana 

Useimmilla haastatelluilla tiedonhankintatavat olivat jollain tavalla parantuneet järjestötoiminnan 

aikana. Eräällä haastateltavalla tiedonlähteiden laatu oli parantunut, kun taas toinen kertoi 

lähteidensä määrän lisääntyneen. Pari henkilöä kertoi tiedonhankintansa ammattimaistuneen. Myös 

henkilötuntemuksen ja aihepiirin tuntemuksen lisäännyttyä tiedonhankinta koettiin helpommaksi. 

"No on ne, kyllä ne paljo parantunu, että siis niinku taito kasvaa koko ajan, 
ku sitä mitä enemmän sitä tekee, ni sitä nopeemmin sitä alkaa löytymään." 
(H7) 

Toisaalta kaikki eivät kokeneet muutoksia kovin suuriksi. Netin käyttö oli saattanut vähän lisääntyä, 

tai muutokset liittyivät usein lähteenä käytettyjen järjestön kotisivujen parantumiseen. Kaksi 

henkilöä kertoi, ettei heidän tiedonhankintansa ollut järjestötoiminnan aikana muuttunut. Toinen 

totesi löytäneensä tiedonhankintatapansa jo aikaa sitten, eikä nykyisessä järjestössä toimiminen 

ollut niihin vaikuttanut. Toisen kommentti kuului: 

"No ei oo kyllä. Ja sitä mä oon monesti kyllä miettiny, että sietäski." (H5) 

Luultavasti tiedonhankintatapojen muuttuminen selittyy osin sillä, ettei monikaan haastatelluista 

ollut aiemmin kuulunut muihin kansalaisjärjestöihin. Lienee siis luonnollista, että 

kansalaisjärjestötoiminnan myötä joutuu opettelemaan tiedonhankintaa, jos ei sitä ole jo muuten sen 

kummemmin opetellut. Toisaalta tietysti tiedonhankintataidot tietyn aihepiirin kohdalla yleisesti 

ottaen paranevat sitä mukaa kun aihepiirin tuntemus kasvaa. 
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6.4 Tiedonkäyttö ja tiedon jakaminen kansalaisjärjestössä 

Kansalaisjärjestöaktiivit käyttivät hankkimaansa tietoa monipuolisesti. Tietoa jaettiin järjestöjen 

infotiskeillä erilaisissa tapahtumissa. Muutamat kirjoittivat lehtiin mielipidekirjoituksia tai 

artikkeleita. Tietoa käytettiin tapahtumien suunnittelussa. Opintopiirejä, kouluvierailuja ja 

yleisötapahtumia järjestettäessä tarvittiin tietoa. Tieto myös vaikutti toiminnan taustalla; hankitun 

tiedon varassa oli helpompi muodostaa mielipiteitä ja kannanottoja sekä tehdä päätöksiä tarpeen 

vaatiessa. 

Tiedon jakaminen eteenpäin koettiin tärkeäksi. Sen koettiin olevan aivan perusasioita 

järjestötoiminnassa. 

"Ni eiks se o, eiks se on kaikkein tärkeintä tavallaa niinku tiedon 
jakaminen?"(H1) 

Kaikki haastatellut kokivat tiedon jakamisen olennaiseksi. Tiedon jakaminen ja järjestön 

ulkopuolisten informoiminen järjestön teemoista koettiin keskeiseksi osaksi järjestön toimintaa. 

Eräs haastateltava koki, että tiedon jakamista ei aina osata kuitenkaan riittävän hyvin arvostaa. 

"Et kyllä mun mielestä ihan niinku kaikilla alueilla niin se tiedon jakaminen 
on jotenki semmonen vähä aliarvostettu asia, mun mielestä - - Kyllä se on 
ihan niinkun semmosia peruspilareita mun mielestä." (H8) 

Tietenkään tiedon jakaminen ei järjestöissä ole pelkästään aktiivijäsenten vastuulla, vaan myös 

järjestön viralliset elimet ovat vastuussa tiedonvälityksestä. Aineiston perusteella tosin voi huomata, 

että Attacin jäsenet korostavat enemmän tiedonjakamisen tärkeyttä ja jakavat ja tuottavat 

aktiivisemmin tietoa kuin Amnestyn jäsenet. 

6.4.1 Tiedon käyttötarkoitukset 

Kysyttäessä, mihin haastateltavat käyttävät keräämiään tietoja, suurin osa mainitsi joitakin 

konkreettisia käyttötarkoituksia. Tällaisia olivat esimerkiksi tiedon jakaminen infopöydän ääressä, 

artikkeleiden ja mielipidekirjoitusten kirjoittaminen sekä kouluvierailut. Melko moni mainitsi myös 

oman tiedon lisääntymisen. Pari henkilöä luonnehti, että he käyttävät tietoaan harvoin mihinkään 

konkreettiseen, mutta tieto kuitenkin vaikuttaa heidän kokonaisnäkemykseensä ja myös järjestön 

ulkopuoliseen toimintaan. Lähes kaikki muutkin mainitsivat tiedon lisäävän heidän 

yleissivistystään. 
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6.4.2 Tietoa jaetaan järjestön sisällä ja järjestön ulkopuolelle 

Järjestön sisällä jaetaan tietoa jonkin verran. Kokouksissa eri ihmiset tietävät eri asioita, ja 

keskustelussa tiedot välittyvät muille. Sähköpostilistat helpottavat järjestön sisäistä tiedonjakamista. 

Eräs Amnestyn haastateltavista mainitsi järjestölleen tulossa olevan intranetin, jonka myös 

toivotaan helpottavan järjestön sisäistä tiedonjakamista. Kysyessäni haastateltavilta, ovatko he 

järjestön sisällä pikemminkin tietoa saavana vai jakavana osapuolena, suurin osa vastasi olevansa 

tasapuolisesti molemmissa rooleissa. Moni oli asiantuntija yhdellä osa-alueella, mutta kaipasi 

muilta järjestön jäseniltä tietoa muilla osa-alueilla. Näin ollen tiedon jakaminen ja vastaanottaminen 

riippui roolista, jossa henkilö kulloinkin toimi. Yksi henkilö koki olevansa enemmän saava kuin 

jakava osapuoli, ja yksi henkilö taas lähinnä tiedon jakaja järjestön sisällä. Viimeksi mainittu kertoi 

kuitenkin tietojensa tulevan esimerkiksi kansainvälisiltä järjestöiltä, jolloin hän itse luonnehti 

itseään lähinnä tiedon välittäjäksi. Tieto tuli järjestön ulkopuolelta, ja hän välitti sen järjestölle. 

Haastatellut olivat sitä mieltä, että heidän järjestössään on henkilöitä, jotka toimivat enemmän 

tiedonvälittäjinä kuin muut. Tällaisissa niin sanotuissa gatekeeper-rooleissa ovat esimerkiksi 

henkilöt, jotka toimivat sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla, tiedottajat (esimerkiksi 

kotisivujen toimittaminen) sekä Amnestyn tapauksessa ryhmäsihteerit. Ryhmäsihteerit ovat 

henkilöitä, jotka toimivat ikään kuin Amnestyn paikallisryhmien puheenjohtajina. He saavat 

säännöllisesti Amnestyn Suomen osastolta postia, jossa kerrotaan esimerkiksi tulevista ja 

meneillään olevista kampanjoista sekä suunnitelluista tapahtumista. Ryhmäsihteerit sitten referoivat 

kampanjapostia, ja kokouksissa suunnitellaan paikallista toimintaa tämän pohjalta. Muutama 

haastateltava puhui yleisesti henkilöistä, jotka ovat aktiivisia tiedonvälityksessä, mainitsematta 

erityisesti mitään yllä mainituista erityistehtävistä. Gatekeeperinä voinee siis toimia ilman 

muodollista statustakin. 

Järjestöjen gatekeepereiden rooli koettiin merkittäväksi. Heidät koettiin henkilöiksi, jotka tietävät 

asioista enemmän kuin muut. Näin ollen he voivat levittää tietoa helpommin kuin muut ja toimia 

linkkinä järjestön eri tasojen ja eri ryhmien välillä. Eräs haastateltava mainitsi myös 

sähköpostiviestien välittämisen muiden järjestöjen listoilta oman järjestön listalle. Näin ollen 

gatekeeperit voivat toimia linkkinä myös eri järjestöjen välillä. Sähköpostiviestien välittäminen ei 

itsessään edusta kovinkaan syvällistä yhteistyötä, mutta ainakin se lisää tietoa muiden järjestöjen 

toiminnasta ja mahdollistaa myös yhteistoiminnan. Jotkut haastateltavat kertoivatkin parista 

tapahtumasta, jotka oli toteutettu eri järjestöjen yhteistyönä. 
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Tietoa jaettiin aktiivisesti järjestön ulkopuolelle. Monet haastatellut puhuivat infopöytien 

pitämisestä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi järjestettiin opintopiirejä ja muita yleisölle avoimia 

tapahtumia, joissa tietoa jaettiin. Pari Amnestyn jäsentä mainitsi kouluvierailut, joita amnestyläiset 

tekevät. Kouluvierailuja tehdään lähinnä lukioihin ja yläasteille. Amnestyn jäsenet käyvät 

puhumassa oppilaille ihmisoikeuksista, ja mahdollisesti pitävät koko oppitunnin. 

Yksi haastateltava mainitsi kirjoittavansa aktiivisesti lehtien yleisönosastoille. Kaksi muuta mainitsi 

kirjoittaneensa yleisönosastoihin satunnaisesti. Neljä henkilöä mainitsi kirjoittaneensa artikkeleita 

järjestönsä nimissä. Aktiivisuus vaihteli erittäin aktiivisesta yhden artikkelin kirjoittamiseen. Eräs 

haastatelluista mainitsi osallistuneensa mielipiteiden vaihtoon netin keskustelufoorumeilla. 

Muutama haastateltu mainitsi satunnaisesti käyneensä keskustelua järjestöönsä liittyvistä teemoista 

kavereidensa kanssa. Yleensä tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään järjestelmällistä. Eräs 

haastateltava kertoi mainitsevansa tuttavilleen aina järjestöönsä liittyvistä tapahtumista, kun 

sellaisia oli tulossa. Eräs puolestaan kertoi välillä joutuvansa kavereidensa kanssa väittelemään 

järjestönsä aihepiiriin kuuluvista asioista. 

6.4.3 Tiedon jakamista helpottavat ja vaikeuttavat asiat 
kansalaisjärjestöympäristössä 

Tiedon jakamista helpottavat asiat liittyivät haastateltujen mielestä lähinnä ihmisten välisiin 

sosiaalisiin suhteisiin. Järjestön sisällä koettiin, että tiedon jakaminen helpottuu, jos muut ihmiset 

ovat tuttuja.  

"Ja että siel[kokouksissa] on just sillee niinku mukavaa ja ystävällist 
porukkaa, että ei niinku katota ketää pitkin nenänvartta - - kaikkii 
arvostetaan - -" (H3) 

Kaksi haastateltavaa mainitsi tiedonjakamista helpottavaksi seikaksi hyvän työnjaon järjestön 

sisällä. On helppo keskittyä tiedon jakamiseen, jos tiedonjakokanavat ja henkilöiden väliset 

verkostot ovat toimivia. 

Jaettaessa tietoa järjestön ulkopuolelle koettiin merkitykselliseksi yleisön vastaanottavaisuus. 

Moniin tapahtumiin, joissa järjestöt pitävät infopöytää tai joita he itse järjestävät, tulee useimmiten 

ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita järjestön ajamista asioista. Tällaisille ihmisille on 

helppo kertoa tarkemmin järjestöstä ja sen meneillään olevista kampanjoista.  Erään haastateltavan 

kommentti tiivistää tiedonjakamisen helppouden hyvin: 
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"Mää en oikeastaan oo sillai niinkun sellasen niinkun informaation 
jakamisessa havainnu sen kummemmin ongelmaa. Että niin sehän on sitte 
toinen juttu, että kuinka hedelmälliseen maaperään se on pudonnu. 
((Naurahtaa.))"(H10) 

Jotkut asiat myös vaikeuttivat tiedon jakamista. Perustavanlaatuiseksi ongelmaksi mainittiin se, jos 

tietoa ei ollut saatavilla. Toisaalta liika tietokin vaikeutti tiedonjakamista. Jos tiedon hankkiminen 

tai muokkaaminen vastaanottajille sopivaksi vie paljon aikaa ja vaivaa, se hankaloittaa 

tiedonjakamista. Tiedon jakaminen järjestön ulkopuolisille voi olla vaikeaa, jos nämä eivät ole 

vastaanottavaisia. Ihmisten huomiosta on erään haastatellun mukaan kuitenkin paljon kilpailua, 

minkä vuoksi he eivät ole niin vastaanottavaisia. Erilaiset kansalais- ja hyväntekeväisyysjärjestöt 

kilpailevat päivittäin ihmisten huomiosta, joten oman järjestön äänen saaminen kuuluviin voi olla 

vaikeaa. Erään haastatellun mukaan ihmiset eivät kiinnostu järjestön teemoista niin paljon kuin 

järjestön jäsenet toivoisivat. Järjestön sisällä tiedon jakamiseen negatiivisesti vaikuttivat huonot 

henkilökemiat. Haittana järjestön sisäisessä tiedon jakamisessa olivat myös yleiset 

kommunikointiongelmat, kuten se, että kaikki eivät aina vastanneet sähköposteihin ajoissa. 

6.5 Tieto kansalaisjärjestöjen ja järjestöaktiivien toiminnan 
perustana 

Tiedolla oli kaikkien haastateltujen mukaan merkittävä rooli heidän järjestönsä toiminnan kannalta. 

Jotta voi vaikuttaa yleisön mielipiteisiin, täytyy olla käytettävissä kunnollista tietoa. Tietoa 

luonnehdittiin muun muassa toiminnan perustaksi tai ytimeksi, ylipäätään pääasiaksi 

järjestötoiminnassa. 

"Jos ajatellaan, mitä Amnesty tekee ja kuinka vaikuttaa maailman 
tilanteeseen, niin ensinhän täytyy tietää, että mitä oikeasti tapahtuu, ja sen 
jälkeen sitä tietoa pitää välittää eteenpäin. Ja kun tietoa on välitetty laajalle 
yleisölle, niin sitten täytyy tiedottaa tai pyytää ihmisiä toimimaan oikealla 
tavalla. Tekemään oikeita päätöksiä. Ja kun ajattelee tätä prosessia, niin se, 
- siinä ainoa mikä kulkee eteenpäin on tieto." (H2) 

Sekä Amnestyn että Attacin jäsenet luonnehtivat järjestönsä toimivan erittäin vahvasti tiedon 

varassa. Järjestöjä luonnehdittiin asiantuntijaorganisaatioiksi, minkä vuoksi tiedon oikeellisuuteen 

tuli kiinnittää erityistä huomiota. 

Tiedonhankinta liittyi haastateltujen mukaan tiiviisti muuhun toimintaan järjestössä. Monet 

arvelivat, että puolet tai jopa suurempi osa heidän järjestöön liittyvästä toiminnastaan on tiedon 

hankintaa ja prosessointia. Toiminnan koettiin lähtevän liikkeelle tiedosta. Yksi haastatelluista 
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huomautti, että hän koki omalla kohdallaan merkitykselliseksi pikemminkin vuosien aikana 

kertyneen hiljaisen tietonsa. 

Kaksi haastatelluista oli sitä mieltä, että tiedonhankinta on oikeastaan välttämätöntä rivijäsenelle. 

Rivijäsenellä tarkoitettiin tässä henkilöä, joka toimii sen verran aktiivisesti järjestössä, että käy 

kokouksissa ja osallistuu muutenkin jonkin verran toimintaan. Erotuksena rivijäsenistä ovat 

kannatusjäsenet, jotka vain maksavat jäsenmaksua, mutta eivät muuten osallistu järjestön 

toimintaan. Toisaalta mielipiteet eivät olleet kovin jyrkkiä. Moni oli sitä mieltä, että 

sähköpostilistoja seuraamalla ja kokouksissa kuuntelemalla saa jo riittävästi tietoa voidakseen 

täysipainoisesti toimia mukana järjestössä. Jo aivan vähäiselläkin vaivalla siis voi olla toiminnassa 

mukana. Sen sijaan moni huomautti, että he eivät pystyisi toimimaan nykyisessä tehtävässään 

hankkimatta aktiivisesti tietoa. Vastuun kasvaessa tiedonhankinta tulee välttämättömäksi. 

6.6 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Järjestöaktiivit tarvitsivat monenlaista tietoa voidakseen toimia järjestössään. He tarvitsivat jonkin 

verran taustatietoa, jota he etsivät myös orientoivasti, seuraamalla informaatioympäristöään. Lisäksi 

he tarvitsivat tietoa järjestössä toimimisesta ja järjestönsä käytännöistä. Tiedontarpeet lisääntyivät 

sitä mukaa kuin henkilön vastuu järjestössä kasvoi. Rivijäsen voi pärjätä melko vähälläkin 

tietomäärällä, mutta vastuullisemmissa tehtävissä tarvitaan enemmän tietoa. Myös mielenkiinto 

järjestön teemoja kohtaan kasvoi monilla järjestötoiminnan aikana, minkä seurauksena he tarvitsivat 

yhä syvällisempää tietoa. 

Yleisimmin käytetty tiedonlähde oli internet. Järjestöaktiivit käyttivät sekä sähköpostia että 

nettisivuja, mutta netin käyttö vaihteli haastatelluilla vähäisestä runsaaseen käyttöön. Painettuja 

lähteitäkin käytettiin jonkin verran. Sanomalehdistä luettiin oman järjestön aihepiiriin liittyvät jutut, 

ja Amnestyn jäsenet lukivat ahkerasti järjestönsä omaa lehteä. Kirjoja ei juuri käytetty 

tiedonhankinnassa. Radiota tai televisiotakaan ei käytetty järjestöaiheisiin liittyvässä 

tiedonhankinnassa kovin paljon; seuratut ohjelmat olivat dokumentteja sekä ajankohtais- ja 

haastatteluohjelmia. Henkilölähteet puolestaan olivat järjestöaktiivien tiedonhankinnassa tärkeitä. 

Järjestön sisäinen yhteydenpito hoitui sekä kasvokkain että sähköpostitse. Järjestöaktiivit asettivat 

tiedonlähteilleen kriteereiksi helpon tavoitettavuuden, luotettavuuden ja laadun. 

Järjestöaktiivien tiedonhankintaa rajoittivat lähinnä henkilökohtaiset syyt kuten ajan puute ja 

laiskuus. Muina yksittäisinä syinä mainittiin rahan puute, heikko kielitaito sekä lähteiden huono 
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käytettävyys. Haastatellut arvioivat, että heidän tiedonhankintatapansa olivat parantuneet jonkin 

verran järjestötoiminnan aikana, mutta moni koki muutokset kuitenkin melko pieniksi. 

Amnestyn jäsenet nojasivat tiedonhankinnassaan omaan järjestöönsä enemmän kuin Attacin jäsenet. 

Ero järjestöjen jäsenten tiedonhankinnassa voi johtua esimerkiksi siitä, että Amnestyllä on paljon 

palkattuja tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, toisin kuin Attacilla. Myös järjestöjen ikäero voi 

vaikuttaa asiaan. Amnestyllä on ollut aikaa hioa omaa tiedon tuotantoaan ja jakeluaan, kun taas 

Attac järjestönä on hyvin nuori verrattuna Amnestyyn. Voidaan sanoa, että Amnestyn jäsenillä 

suurin osa heidän tarvitsemastaan tiedosta tulee omalta järjestöltä, tosin hekin täydentävät tietojaan 

jonkin verran myös muiden lähteiden avulla. Sen sijaan Attacin jäsenille tulee vähemmän tietoa 

järjestöltä itseltään, ja he ovatkin aktiivisia hankkimaan tietoa järjestönsä ulkopuolelta. 

Järjestöaktiivit käyttivät tietojaan moniin tarkoituksiin. Tietoa jaettiin sekä järjestön sisällä että 

järjestön ulkopuolelle. Tiedon jakaminen etenkin järjestön ulkopuolelle koettiin tärkeäksi. 

Järjestöjen aktiivit jakoivat tietoa infopöydissä erilaisissa tapahtumissa, mielipidekirjoitusten ja 

artikkeleiden välityksellä sekä opintopiirien ja muiden yleisötapahtumien kautta. Järjestöissä toimii 

erilaisia gatekeepereitä, jotka välittävät järjestön sisällä tietoa aktiivisemmin kuin muut. Heidän 

olemassaolonsa koettiin tärkeäksi. Tiedon jakamista helpottivat hyvät suhteet muihin ihmisiin sekä 

ihmisten vastaanottavaisuus. 

Tiedon koettiin olevan koko järjestötoiminnan perustana. Järjestön tai järjestöaktiivien on vaikea 

vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ilman taustalla olevaa paikkansapitävää tietoa. Haastatellut kokivat 

tiedonhankinnan ja -käytön liittyvän tiiviisti heidän muuhun toimintaansa järjestössä. Ilman 

riittävää tietoa toimiminen olisi hankalaa. Haastatellut myös kokivat, että mitä enemmän heillä on 

vastuuta järjestössään, sitä tärkeämpää heidän on itse aktiivisesti hankkia tietoa. 

7 Loppupäätelmät  

Kansalaisjärjestöaktiivien tiedonhankinnassa korostuivat henkilölähteet ja internetin käyttö. 

Henkilölähteiden suosio oli odotettavissa, ja internet lienee korvannut jossain määrin 

erikoistuneiden aikakauslehtien käyttöä. Haastateltujen tiedontarpeet lisääntyivät jonkin verran sitä 

mukaa kun heidän vastuunsa järjestössä kasvoi. Tässä luvussa vertailen ensin omia 

tutkimustuloksiani aiempiin tutkimuksiin, minkä jälkeen pohdin vielä joitakin oman tutkimukseni 

herättämiä kysymyksiä. 
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7.1 Tulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Durrance tutki kansalaisaktivistien tiedonhankintaa Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Oman 

tutkimukseni puolestaan tein 2000-luvun Suomessa. Ympäristöt ovat monessa suhteessa erilaiset, 

samoin kuin tutkitut henkilöt ja tutkimusmenetelmät. Durrance oli haastatellut kansalaisryhmien 

johtajia. Oman tutkimukseni informanteiksi määrittelin kansalaisjärjestöjen aktiivijäsenet. Heitä ei 

voi täysin rinnastaa kansalaisryhmien johtajiin, mutta yhteistä molemmissa tutkimuksissa oli se, että 

tutkimukseen osallistuneet toimivat verrattain aktiivisesti järjestössään. Pelkästään 

kannatusjäsenistä tai satunnaisista toimintaan osallistujista ei siis ollut kyse. Durrancen tutkimus oli 

huomattavasti laajempi kuin omani. Hän haastatteli väitöskirjaansa varten yhteensä 150:ä henkilöä, 

joista 50:ä perusteellisemmin. Omaan tutkimukseeni osallistui vain kymmenen henkilöä, tosin 

kaikkien haastattelut olivat melko perusteellisia. Oman tutkimukseni peruslähtökohdat ovat 

kuitenkin samat kuin Durrancella, joten tutkimustuloksia voi verrata suuntaa-antavasti, vaikka 

syvempi vertailu ei olisikaan mielekästä. (Durrance 1984.) 

Agadan (1999) tutkimuskohde poikkesi jonkin verran omastani. Hän tutki afroamerikkalaisen 

naapuruston gatekeepereitä, jotka toimivat tiedonvälittäjinä valtakulttuurin ja oman alakulttuurinsa 

välillä. Nämä henkilöt olivat avainroolissa, sillä heitä pidettiin usein yhteisönsä mielipidejohtajina, 

ja heiltä myös kysyttiin neuvoa arkipäiväisissä ongelmissa. Gatekeeperit auttoivat yhteisönsä 

jäseniä ylittämään kulttuurien välistä kuilua ja saamaan apua ongelmiinsa myös sen toiselta 

puolelta. Tietyssä mielessä oman tutkimukseni informanteista suurin osa oli myös gatekeepereiden 

roolissa. He välittivät tietoa toisaalta järjestönsä eri tasojen välillä ja toisaalta omalta järjestöltään 

ulkopuolisille. 

Omassa tutkimuksessani tuli ilmi, että henkilölähteet olivat kansalaisjärjestöaktiiveille ensiarvoisen 

tärkeitä. Eri henkilöihin oltiin yhteydessä sähköpostitse, kasvokkain ja puhelimitse. Kontakteihin 

kuului pääasiassa oman järjestön muita aktiivijäseniä. Amnestyn jäsenille tärkeitä olivat myös 

kontaktit oman järjestön palkattuun henkilökuntaan. Molempien järjestöjen jäsenet mainitsivat 

myös kontaktit järjestön ulkopuolelle, esimerkiksi poliitikkoihin ja virkamiehiin. Myös Durrancen 

(1984, 110-111) mukaan henkilölähteet olivat suositumpia kuin painetut lähteet. Kyseisessä 

tutkimuksessa oli yleistä hankkia tietoa oman ja muiden kansalaisryhmien jäseniltä. Kaikkiaan 

Durrancen tutkimuksen informantit hyödynsivät keskimäärin seitsemää erityyppistä 

henkilölähdettä, joten niitä käytettiin monipuolisesti. Samoin Agadan (1999) tutkimuksessa 

henkilölähteet olivat suosituin tiedonlähde. Naapureiden, ystävien ja tuttavien puoleen käännyttiin 

useimmin, mutta myös sopivista virastoista etsittiin henkilöitä, joilta haluttua tietoa voisi löytyä. 
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(Agada 1999.) Henkilölähteiden suosio on yleistä arkielämän tiedonhankinnassa ylipäänsä (Haasio 

& Savolainen 2004, 110-113), joten saamani tulokset henkilölähteiden tärkeydestä eivät ole 

yllättäviä. 

Tutkimukseni mukaan painettuja lähteitä hyödynnettiin tiedonhankinnassa jonkin verran. Suurin osa 

järjestöaktiiveista mainitsi lukevansa aikakauslehtiä. Lähes kaikki Amnestyn jäsenet lukivat 

Amnesty-lehteä. Sen sijaan muita aikakauslehtiä lähteenään mainitsi käyttävänsä vain puolet 

haastatelluista. Heistäkään kaikilla aikakauslehtien lukeminen ei ollut kovin säännöllistä. Durrancen 

(1984) tutkimuksesta kävi ilmi, että puolet informanteista käytti erikoistuneita aikakauslehtiä, ja 

noin kolmannes yleisiä aikakauslehtiä. Omassa tutkimuksessani aikakauslehtiä ei ole jaoteltu tällä 

tavalla. Jos ei oteta huomioon Amnestyn omaa järjestölehteä, voidaan arvioida, että oman 

tutkimukseni haastateltavat käyttivät todennäköisesti hieman vähemmän erikoistuneita 

aikakauslehtiä kuin Durrancen tutkimuksen kansalaisjärjestöjohtajat. Omassa tutkimuksessani kun 

erikoistuneita ja yleisiä aikakauslehtiä ei ole eroteltu, ja harvoissa esimerkeissä mainittiin 

molempia. Luulen, että tässä kohtaa oman tutkimukseni erot Durrancen (1984) tutkimukseen 

selittyvät internetin yleistymisellä. Informanttini käyttivät melko paljon internetiä. Se lienee 

korvannut osittain erikoistuneiden aikakauslehtien käyttöä. Aiemmin olisi saatettu lukea 

maailmantaloutta koskevista asioista lähinnä erikoistuneista aikakauslehdistä, kun nykyään aiheesta 

löytyy paljon tietoa myös internetistä. 

Durrancen (1984) tutkimuksessa vain kolmannes informanteista käytti kirjoja tiedonlähteenään. 

Oman tutkimukseni haastatellut eivät juuri käyttäneet kirjoja tiedonlähteenään, vaikka kiinnostusta 

niiden lukemiseen periaatteessa oli. Kirjojen suosion muutosta on vaikea arvioida tarkasti näiden 

tietojen perusteella, mutta ainakaan niiden suosio tiedonlähteenä ei ole kasvanut Durrancen 

tutkimukseen verrattuna. 

Tutkimuksessani nousi esiin samanlaisia tiedonhankinnan ongelmia kuin Durrancen (1984) 

tutkimuksessa. Molemmissa tiedon hankintaa vaikeutti se, että tieto oli hajallaan, ja sitä oli vaikea 

löytää. Durrancen tutkimuksessa tämä yleensä tarkoitti sitä, että tieto oli hajallaan eri virastoissa, 

mistä hän käytti termiä scattering (1984, 140). Omassa tutkimuksessani tiedon hajallaan olo 

useimmiten tarkoitti sitä, että halutun tiedon löytäminen internetistä oli hankalaa. Myös ajan puute 

todettiin suureksi ongelmaksi sekä Durrancen että omassa tutkimuksessani. Informaatioähky eli 

tiedon suuri määrä mainittiin tiedonhankinnan ongelmaksi molemmissa tutkimuksissa. 
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7.2. Pohdinta 

Tutkimukseni perusteella kansalaisjärjestössä toimiessa tarvitaan melko paljon tietoa. Kuten itse 

olin arvellutkin, tutkimukseni vahvisti sen, että tieto on oikeastaan kaiken 

kansalaisjärjestötoiminnan perustana. Ainakin osan jäsenistöstä täytyy hankkia aktiivisesti tietoa, 

jotta järjestö sekä sen paikallis- ja muut ryhmät voivat toimia mielekkäästi. Kansalaisjärjestöjen 

ensisijainen tavoite on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, eikä se onnistu ilman vahvaa tietopohjaa. 

Tietenkin täytyy muistaa, että yleisesti kansalaisjärjestöiksi luonnehditaan hyvin monenlaisia 

järjestöjä. Oma tutkimukseni liittyy tietyllä tavalla aatteellisiin järjestöihin, joissa 

mielipidevaikuttaminen on keskeisessä osassa. On tietenkin myös paljon muunlaisia järjestöjä, 

joiden tekemä työ ei ole niin tietopainotteista. 

Amnestyn jäsenet nojasivat melko vahvasti omaan järjestöönsä tiedonhankinnassaan. Attaciin 

kuuluvien puolestaan täytyi etsiä tietoa aktiivisesti myös järjestönsä ulkopuolelta. Arvioni mukaan 

ero voi johtua järjestöjen ikäerosta. Kuten jo luvussa 6.3.3 esitin, Amnestyn tiedonhankinta 

järjestönä on hyvin vakiintunutta. Attac puolestaan on toiminut vasta lyhyemmän aikaa, ja se lienee 

vielä vaiheessa, jossa se osittain vasta hakee toiminta-, ja tiedonhankintamuotojaan. Toisaalta myös 

Amnestyn toiminta on vahvemmin ylhäältä johdettua kuin Attacin, mikä osaltaan voi selittää eroa. 

Tutkimuksessani ei ole kuitenkaan selvitetty tätä asiaa perusteellisemmin. Voi olla, että 

tiedonhankinnan erot eivät olekaan järjestökohtaisia vaan henkilökohtaisia. On mahdollista, että 

haastattelemillani Attacin jäsenillä vain sattui olemaan erilaiset tiedonhankintatavat kuin 

amnestyläisillä. 

Internet oli hyvin suosittu tiedonhankintakanava, henkilölähteiden ohella. Viime aikoina internet on 

tullut jokapäiväiseksi osaksi ihmisten arkielämää, ja sen kautta on saatavilla valtavasti tietoa. Oli 

siis oletettavaa, että myös kansalaisjärjestöaktiivit hyödyntävät paljon internetiä. Tämän olisin myös 

voinut ennakoida hieman paremmin tutkimusasetelmassa. Olisin voinut kysyä informanteiltani 

tarkemmin, mistä ja miten he etsivät tietoa internetistä. Netistä kun löytyy yhtä laaja kirjo tietoa 

jakavia tahoja kuin maailmasta muutenkin. Olisi ollut kiinnostava tietää, löytyykö tarvittu tieto 

viranomaistahojen sivuilta, erilaisten järjestöjen sivuilta tai foorumeilta, sähköisistä lehdistä, 

blogeista tai muista verkkolähteistä. Keräämäni aineisto ei anna mahdollisuutta noin tarkkaan 

erittelyyn. 

Tutkimukseni mukaan kansalaisjärjestöaktiivien tiedontarpeet ja tiedonhankinta muuttui ajan 

myötä. Useimmat kokivat, että heidän tiedontarpeensa olivat lisääntyneet järjestössä toimimisen 

aikana. Ei ole yllättävää, että vastaavasti he kokivat tiedonhankintataitojensa joiltain osin 
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parantuneen. Toimintaan mukaan lähtiessään harva tuntui olevan kyseisen aihepiirin ekspertti. 

Kuitenkin vuosien myötä järjestöaktiiveille kertyy järjestöön ja sen aihepiireihin liittyvää tietoa. 

Kun perusasiat ovat hallussa, niihin liittyvää tietoa ei enää tarvitse etsiä. Niinpä voi laajentaa omia 

näkökulmiaan ja sen vuoksi tiedontarpeetkin muuttuvat yhä spesifimmiksi. Tiedonhankintataitojen 

kohentuminen ja tiedontarpeiden lisääntyminen kokemuksen myötä on varsin luonnollista.  

Tutkimukseni toteutukseen olen melko tyytyväinen. Kymmenen pitkähköä haastattelua tarjosivat 

hyvin aineistoa tutkimuskysymyksiini vastaamiseksi. Teemahaastattelu tuntui sopivan tutkimukseni 

menetelmäksi hyvin. Ennen tutkimukseni tekoa en olisi luultavasti osannut muotoilla hyviä 

kysymyksiä lomakekyselyä varten, mutta valmista haastatteluaineistoa oli mahdollista lähestyä 

erilaisten tutkimuksen edetessä esiin nousseiden yksittäisten ja laajempien kysymysten kautta. 

Ongelmana tutkimuksessani tietenkin on, ettei se ole kovin hyvin yleistettävissä haastateltavien 

pienehkön määrän vuoksi. Olisikin mielenkiintoista kehitellä tutkimusongelmia edelleen ja 

muotoilla jo kerätyn aineiston perusteella tarkempia kysymyksiä laajaa lomakekyselyä varten. Näin 

olisi mahdollista kerätä paremmin yleistettävissä olevia tuloksia useampien järjestöjen jäseniltä. 

Kuten olen jo aiemminkin todennut, kansalaisjärjestöaktiivien tiedonhankintaa ei ole Durrancen 

1980-luvulla tekemän tutkimuksen jälkeen juuri tutkittu. Kuitenkin kansalaisjärjestöjen rooli nyky-

yhteiskunnassa on mielestäni erittäin merkittävä, ja kun niiden tekemä työ perustuu niin vahvasti 

tiedolle, on vahinko, ettei järjestöaktiivien tiedonhankinta ole ollut useampien tutkimusten 

kohteena. Jatkotutkimuksille olisi varmasti tarvetta. Olisi esimerkiksi hyvä tutkia tarkemmin, 

millaisissa järjestöissä tieto tulee pääasiassa järjestön sisältä, ja millaisissa jäsenet joutuvat 

aktiivisemmin etsimään tietoa myös ulkopuolelta. Oma tutkimukseni antoi tähän ongelmaan jo 

hieman osviittaa, mutta jatkotutkimukset olisivat ehdottomasti tarpeen, ennen kuin omia arvioitani 

järjestöjen eroista tässä asiassa voi yleistää. 
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Liite 1 Tutkimusesite 

16.6.2005 
Tutkimusesite 
 
 
Haastattelu tehdään Inkeri Tikkasen informaatiotutkimuksen pro gradu -työtä varten. Tutkimuksen 
tekijä opiskelee Informaatiotutkimuksen laitoksella, Tampereen yliopistossa. Tutkielmaa ohjaa 
Reijo Savolainen. 
 
Tutkimus koskee kansalaisjärjestöissä toimivien tiedontarpeita, tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. 
Tutkimusta varten haastatellaan n. 10 henkilöä parista eri järjestöstä. Tutkimuksesta antaa 
tarvittaessa lisätietoja Inkeri Tikkanen, p. xxx-xxxx xxx tai email: inkeri.tikkanen@uta.fi. 
 
Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan pro gradu -työssä tavalla, jossa tutkittavia tai muita 
haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa.  
 
Haastattelut kirjataan tekstitiedostoiksi ja samalla muutetaan haastateltavien ja muiden 
haastatteluissa mainittujen henkilöiden nimet peitenimiksi. Tämän jälkeen haastateltavien nimet ja 
osoitetiedot hävitetään. Haastattelunauhat hävitetään tämän pro gradu -tutkimuksen valmistuttua. 
Tekstiksi kirjattuja haastatteluita voidaan tarvittaessa käyttää myöhemmin tieteellisessä 
tutkimuksessa.  
 
Työ julkaistaan sähköisessä muodossa internetissä ja siitä tulee painettu kappale Tampereen 
yliopiston kirjaston kokoelmiin. 
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Liite 2 Haastattelurunko 

Inkeri Tikkanen 
16.6.2005 

Teemahaastattelun kysymysrunko 
 
 
1. Taustatiedot 
 
-ikä 
-ammatti tms. (opiskelijoilta: oppilaitos ja pääaine/opintolinja) 
 
-kuinka kauan ollut mukana järjestössä (aktiivisesti/passiivisesti) 
-miksi lähtenyt mukaan järjestön toimintaan alun perin 
-kuinka aktiivisesti osallistuu järjestön toimintaan (kuinka usein käy kokouksissa ja muissa, kuinka 
suuri osa vapaa-ajasta kuluu järjestössä toimimiseen) 
-toimiiko muissa järjestöissä 
 
 
2. Järjestössä toimiminen 
 
-Mitä asioita järjestö ajaa? 
-Millaisia asioita järjestö tekee? (eli miten järjestö toimii ajamiensa asioiden puolesta) 
-Mitä paikallisryhmän toimintaan kuuluu? (Mitä tehdään, kuinka usein kokoonnutaan jne.) 
-Mitä itse teet/olet tehnyt järjestössä? (esim. viime vuoden aikana?) 
-Miten tyytyväinen olet järjestön nykyiseen toimintaan? Olisiko tavoitteita tai toimintatapoja 
mielestäsi tarpeen muuttaa jollain tapaa? 
 
3. Tiedontarpeet 
 
-Millaista tietoa /mihin asioihin liittyvää tietoa tarvitset järjestössä toimiessasi? Miksi? Miten usein 
tällaista tiedontarvetta esiintyy? 
 
esimerkkejä: 
-tietoa järjestön tavoitteista, toimintaperiaatteista? 
-käytännön tietoa: milloin järjestön kokouksia, tapahtumia yms. 
-tietoa tapahtumien (mielenosoitusten, tempausten, kampanjoiden, tiedotustilaisuuksien, luentojen 
yms.) järjestämiseksi, (esim. paikkojen varaukset tai tapahtumassa jaettavien tietojen kerääminen) 
-taustatietoa aiheista, joista järjestökin on kiinnostunut (esim. tietoa ihmisoikeuksista yleisesti, eri 
maissa, tietoa kansainvälisistä valuuttamarkkinoista ja veroista, tuoreista tapahtumista tms.) 
 
 
-Kuinka tärkeänä pidät järjestöasioihin liittyvien tiedontarpeiden tyydyttämistä? (voitko verrata 
muihin arkielämän tiedontarpeisiin) 
-Onko tullut vastaan ongelmatilanteita, joihin ei ole löytynyt vastausta? Tiedontarpeita, joita ei ole 
voitu tyydyttää jostain syystä? Millaisiin asioihin tai tilanteisiin ne ovat liittyneet? 
-Etsitkö järjestön ajamiin aiheisiin liittyvää tietoa muutenkin? (ilman että jotain tietoa 
nimenomaisesti tarvitaan jossain järjestön toiminnassa tai toiminnan suunnittelussa) 
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-Ovatko järjestöasioihin liittyvät tiedontarpeesi muuttuneet toimiessasi järjestössä? Jos ovat, millä 
tavoin? 
 
 
4. Tiedonhankinta ja lähteet 
 
-Millaisista lähteistä hankit tavallisimmin tietoa, jota tarvitset järjestötoiminnassa ja sen liepeillä?  
-painetut lähteet (kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet)  
-sähköiset lähteet (internet, sähköpostilistat) 
-joukkotiedotusvälineet (TV, radio) 
-henkilölähteet 
 

Lähteitä käydään läpi lähdetyypeittäin ja lähdetyyppien yhteydessä kysellään 
tärkeimpien lähteiden käytön useus, lähteen tärkeys jne. 
 
-Kuinka usein käytät mainittuja lähteitä? (vakituiset/satunnaisesti/kerran käytetyt 
lähteet) 
 
-Miksi käytät juuri mainittuja lähteitä, mihin käyttötarkoitukseen? (käyttötarkoitus: 
esim. antaa tietoa järjestön tulevista tempauksista, tapahtumista tms.) 
 
-Arvioi lähteitä omalta kannaltasi, mitkä lähteet ovat käyttökelpoisia tai 
käyttökelvottomia, miksi? Millaisiin tarkoituksiin erilaiset lähteet sopivat? (kriteerit, 
lähdekritiikki, miksi lähde on hyvä/huono) 
-Mikä lähteissä on tärkeää? (luotettavuus, helppo tavoitettavuus, ymmärrettävyys) 

  
 
-Onko jotain lähteitä, joita tiedät, muttet käytä? Miksi et? 
 
-Miten löydät tiedonlähteesi? (netistä etsiminen, kirjastosta etsiminen, vinkin lukeminen lehdestä, 
kaverilta kuuleminen, TV-surffailu) 
 
-Onko tietoa riittävästi saatavilla? (Onko lähteitä tarpeeksi, vai onko vaikea löytää tietoa?) 
 
-Onko sinulla ollut ongelmia tietoa hankkiessasi? Millaisia? Miten niistä selvisit? 
 
-Ovatko tiedonhankintakäytäntösi muuttuneet jollakin tavoin järjestötoimintasi aikana? Jos ovat, 
millä tavoin? (esim. tietoa hankitaan aiempaa monipuolisemmin, käytetään eri lähteitä tiedon 
vertaamiseksi, internetin rooli on korostunut, ym.) Mistä nämä muutokset johtuvat? 
 
-Miten tärkeänä pidät järjestöasioihin liittyvän tiedon hankintaa? (Voitko verrata siihen miten 
hankit tietoa muista arkielämän asioista (ts. järjestötoiminnan ulkopuolella)?) 
 
-Miten tyytyväinen olet nykyisiin tiedonhankinnan käytäntöihisi järjestötoiminnan alueella? Miltä 
osin tiedonhankinnan käytäntöjä voisi kehittää? 
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5. Tiedonkäyttö ja tiedon jakaminen 
 
-Mihin käytät löytämääsi tietoa?  
 
esimerkkejä: 
-tapahtumien organisoiminen 
-yleinen taustatieto 
-yhteydenpito muihin järjestön jäseniin / ulkopuolisiin 
-kokoukset 
-vaikuttaminen: mielipidekirjoittelu tai juttujen kirjoittelu (lehtiin, internetiin), tuttaville 
kertominen, tiedon jakaminen tapahtumissa tai mielenosoituksissa, muille jäsenille kertominen 
-ajan tasalla pysyminen 
-millaista hyötyä olet saanut hankkimastasi tiedosta toimiessasi järjestössä? (esim. saanut tietoa 
järjestön tapahtumista, ymmärtänyt asioiden syy-seuraus-suhteita, oppinut ymmärtämään järjestön 
toiminnan taustalla olevista asioista, politiikasta, kasvanut yleissivistys) 
 
-Jaatko eteenpäin löytämääsi tietoa? Miten, keille? 
-Onko se tärkeää? Millaisia kokemuksia olet saanut tiedon jakamisesta muille? 
-Onko tiedon jakaminen vastavuoroista vai yksipuolista? (Oletko enemmän saavana vai jakavana 
osapuolena?) 
-Mitkä seikat helpottavat tai hankaloittavat tiedon jakamista? 
-Onko järjestössä aktiivisesti tietoa jakavia henkilöitä (gatekeepereitä)? Millaisia kokemuksia 
sinulla on heidän roolistaan, merkityksestään ja toimintatavoistaan? 
 
 
6. Tiedon rooli järjestössä toimiessa 
 
-Mikä on tiedonhankinnan ja -käytön suhde muuhun toimintaasi järjestössä? (Onko sillä suuri vai 
pieni rooli, onko se pikemminkin muuta toimintaa tukevaa vai pääasia? Koetko voivasi toimia 
täysipainoisesti järjestössä, vaikka et aktiivisesti hankkisikaan tietoa järjestötoimintaan liittyvistä 
asioista?) 
 
-Millainen mielestäsi on tiedon merkitys järjestöllesi? (Onko tiedon hankkiminen tärkeä osa 
järjestön toimintaa?) 
 
-Koetko, että tiedon hankkiminen on tärkeää ns. "rivijäsenelle"? 
-Voiko järjestössä toimia, tai onko jäsenenä arvostettu, vaikka ei aktiivisesti hankkisikaan tietoa ja 
jakaisi sitä muiden kanssa? 
 
 
 
7. Palautetta haastattelusta 
 
-Millaisilta haastattelun kysymykset tuntuivat? 
-Mitkä olivat helppoja, mitkä vaikeita kysymyksiä? 
-Olitko miettinyt näitä asioita aiemmin? 
-Onko jotain lisättävää tai kysyttävää? 
 
Kiitos haastattelusta. 
 


