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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä mikroyrittäjien informaatiokäytännöistä ja 
-käyttäytymisestä.  Tutkimusympäristönä  olivat  suomalaiset  pienlevy-yhtiöt.  Selvitin,  millä  tavalla 
informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  ilmenevät  pienlevy-yhtiötoimijoiden  käytännön 
toiminnassa.  Informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  tässä  tutkimuksessa  kattoi  tiedontarpeet, 
-hankinnan, -lähteet, -käytön sekä tiedon tallentamisen ja jakamisen. Selvitin voiko Savolaisen (2008) 
informaatiokäytäntöjen  mallin  sovellusta  käyttää  tutkimuksen  teoreettisena  viitekehyksenä 
mikroyrittäjyyden  ja  pienlevy-yhtiötoiminnan  tutkimiseen.  Pienlevy-yhtiötoiminnan  vahvasti 
sivutoimiseen  yrittäjyyteen  perustuva  epämuodollinen  luonne  antoi  aihetta  soveltaa  yhtiöiden 
toiminnan tutkimiseen arkielämän informaatiokäytäntöjen mallia.

Tutkimusaineiston keräsin laadullisin menetelmin. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytin seitsemää 
teemahaastattelua ja täydentävinä aineistoina haastattelujen yhteydessä keräämiäni tiedonlähteiden 
horisonttipiirroksia  sekä  tutkittavien  levy-yhtiöiden  kotisivuja.  Laadullisen  tutkimusaineiston 
analysoin sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset  osoittavat,  että  informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  ilmenevät  pienlevy-yhtiön 
toiminnassa hyvin monin tavoin, ja ne ovat merkittävässä roolissa toiminnan harjoittamisessa. Tietoa 
tarvitaan  levyjen  julkaisemiseen,  mutta  myös  julkaisun  jälkeen  tapahtuvaan  toimintaan. 
Tiedonlähteinä internet ja tuttavat koetaan tärkeimmiksi ja levy-yhtiöiden välinen vuorovaikutus on 
vahvaa  ja  toiminta  on  hyvin  yhteisöllistä.  Muiden  mielipiteitä  ja  omaa  kokemusta  pidetään 
tärkeimpinä tiedon arviointitapoina. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys soveltui pienlevy-
yhtiötoiminnan  tutkimiseen  toiminnan  epämuodollisen  luonteen  johdosta.  Se  ei  kuitenkaan 
välttämättä  sovellu  yleisesti  mikroyrittäjyyden  tutkimiseen.  Pienlevy-yhtiötoiminnasta  tuli  esille 
piirteitä, jotka vahvistivat oletusta pienlevy-yhtiötoiminnan epämuodollisesta luonteesta, mutta myös 
muodollisia piirteitä oli havaittavissa.  

Laadullisin  menetelmin  kerätty  aineisto  oli  sopiva  tämän  tutkimuksen  tarpeisiin.  Haastattelujen 
suurempi  määrä  tai  laadullisten  ja  määrällisten  menetelmien  yhdistäminen  voisi  tuottaa 
mielenkiintoisia  tuloksia.  Mahdollisissa  jatkotutkimuksissa  voitaisiin  keskittyä  tarkemmin  jonkin 
informaatiokäytäntöjen  osa-alueen  tutkimiseen  tai  testata  tämän  tutkimuksen  viitekehystä  jonkin 
muun alan mikroyrittäjyyden tutkimiseen. 

Avainsanat: Informaatiokäytännöt, informaatiokäyttäytyminen, yrittäjyys, mikroyrittäjyys, 
pienlevy-yhtiöt, teemahaastattelu
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1 JOHDANTO

Tämän  tutkielman  aiheena  ovat  mikroyrittäjyyteen  liittyvät  informaatiokäytännöt  ja 

-käyttäytyminen.  Tutkin informaatiotutkimuksen näkökulmasta suomalaisia  pienlevy-

yhtiöitä  ja  henkilöitä  niiden  toiminnan  takana,  eli  mikroyrittäjiä.  Pienlevy-yhtiöt 

ansaitsevat  mielestäni  enemmän  huomiota  tieteellisessä  tutkimuksessa,  eikä  tämän 

kaltaista tutkimusta aiheesta ole tietääkseni aiemmin tehty.

Yhdysvaltalaisen, entisen Hüsker Dü -yhtyeen keulahahmo Bob Mould on kiteyttänyt 

mielenkiintoisesti  vaihtoehtoiseen,  tee-se-itse  -etiikkaan  pohjaavien  yhtyeiden 

toiminnan yleistymisen. Hän ilmaisee asian seuraavalla vertauksella:

Se oli hyvin yksinkertaista: Olet kuin pieni kala menossa myötävirtaan ja näet  

ainoastaan haita jokaisella sivujoella. Huomaat kuitenkin yhden paikan, mistä  

jokin toinen kala pääsi kaikkien haiden ohitse.  Et  ole  varma miltä se kala  

näytti, mutta tiedät että se selvisi elävänä, joten menet vain samaa reittiä. Yksi  

asia johtaa toiseen ja kohta muutkin seuraavat sinua, ja niin se menee. 

(Azerrad 2002, 6.)

Vaikka kyseisellä vertauksella viitataan enemmän vaihtoehtoisen musiikin tekemisen 

alkutaipaleisiin,  sopii  se  minusta  oivasti  myös  kuvaamaan  yhtyeiden  taustalla 

tapahtuvaa  työtä  eli  pienlevy-yhtiöiden  toimintaa.  Ilman  vaihtoehtoisen  musiikin 

tekijöitä tuskin olisi syntynyt tarvetta niiden julkaisijoillekaan eli pienlevy-yhtiöille. 

Pienlevy-yhtiöt  ovat  suhteellisen  pienellä  kentällä  operoivia,  mutta  tärkeää  työtä 

tekeviä  musiikin  julkaisijoita.  Ne  voivat  pienellä,  mutta  uskaliaalla  toiminnallaan 

vaikuttaa  suurestikin  musiikkiteollisuuteen,  kuten  esimerkiksi  englantilaiset  1980-

luvulla alkunsa saaneet ja suuresti vaikuttaneet Mute, Creation, Factory ja 4AD. Niiden 

toiminta voidaan kiteyttää niin, että tekijöinä olivat yksilö tai yksilöt, joilla oli intohimo 

ja  usko  tekemäänsä  asiaan.  Heidän  tapansa  toimia  ei  ollut  muualta  ohjattu 

lähestymistapa  liiketoiminnan  harjoittamiseen  vaan  huoleton  ja  uskalias  asenne 

musiikkiteollisuuden konventioita vastaan. (King 2012.)

Mouldin  vertaus  sopii  hyvin  yhteen  Kingin  kiteytykseen  pienlevy-yhtiöiden 
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toiminnasta.  Se  antaa  mielenkiintoisen  ajatuksen  selvittää,  millaisia  informaatioon 

liittyviä  päivittäisiä  käytäntöjä  tällaiset  pienet,  omasta  ilosta  ja  intohimosta  työtään 

tekevät toimijat harjoittavat toiminnassaan, jossa korostuu sen harrastuksenomaisuus ja 

epämuodollinen  sekä  paikoin  epäkaupallinen  luonne.  Ollaan  osa  laajempaa 

musiikkiliiketoimintaa, mutta toimitaan omilla ja teosten ehdoilla. (Casal 2012a, Casal 

2012b, Tervonen 2011, Onninen 2009.) 

Oman  harrastuneisuuden  kautta  olen  ollut  tekemisissä  erilaisten  pienlevy-yhtiöiden 

kanssa vuodesta  2003 alkaen,  sekä levyjen ostajana että  soittajana yhtyeessä,  jonka 

musiikkia  pienlevy-yhtiöt  ovat  julkaisseet.  Vuosien  varrella  etenkin  suomalainen 

pienlevy-yhtiötoiminta  on  tullut  tutuksi.  Tee-se-itse  -etiikka  ja  usko  omaehtoiseen 

tekemiseen  ovat  asioita,  jotka  myös  minulle  ovat  musiikkiin  liittyvän  toiminnan  ja 

pienlevy-yhtiöiden kautta tullut hyvin läheiseksi ja tärkeäksi. 

1.1 Tutkielman tarkoitus

Motivaationi  tämän  tutkimuksen  tekemiseen  kumpuaa  lähinnä  itsestäni  sekä 

mielenkiinnostani selvittää, millaisia informaatiokäytäntöjä pienlevy-yhtiötoiminnassa 

esiintyy.  Minua  kannustaa  ajatus  siitä,  voisiko  tutkimuksen  tulosten  avulla 

mahdollisesti  kehittää  tiedon parempaa saantia,  jos  tiedon saantiin  liittyy ongelmia. 

Myös pienlevy-yhtiöt tutkimusympäristönä ansaitsevat mielestäni huomiota.

Tämän  tutkimuksen  kohteena  ovat  pienlevy-yhtiöt  ja  ihmiset  niiden  takana,  eli 

mikroyrittäjät.  Tarkoitus on informaatiotutkimuksen näkökulmasta selvittää pienlevy-

yhtiötoimintaan  liittyviä  informaatiokäytäntöjä  sekä  -käyttäytymistä.  Teoreettisena 

kehyksenä  käytän  luomaani  mallia,  joka  perustuu  pääosin  Savolaisen  (2008) 

arkielämän  informaatiokäytäntöihin.  Selvitän,  voidaanko  mallia  soveltaa 

mikroyrittäjien  tutkimiseen,  tässä  tapauksessa  pienlevy-yhtiötoimijoiden 

informaatiokäytäntöjen  tarkasteluun.  Tarkemmin  selvitän,  millaisia  tiedontarpeita 

pienlevy-yhtiötoiminnassa  ilmenee,  miten  tietoa  hankitaan,  mitä  tiedonlähteitä 

käytetään, miten tietoa arvioidaan ja tallennetaan ennen käyttöä sekä jaetaanko tietoa 

muiden kanssa.  
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Pienlevy-yhtiötoiminnan  monipuolisen  luonteen  huomioon  ottaen  tutkimuksen 

pääpaino on arkipäivän ammatillisessa ja ei-ammatillisessa tiedonhankinnassa. Uskon, 

että raja ammatillisen ja ei-ammatillisen tiedon hankinnassa ei tässä tutkimuksessa ole 

kovin  selkeä,  koska  kyse  on  harrastustoiminnan  ja  ammatillisen  yrittämisen 

leikkauspisteeseen sijoittuvasta ilmiöstä.

1.2 Tutkielman rakenne

Aloitan  tämän  tutkielman  määrittelemällä  sen  tutkimusympäristön.  Siitä  jatkan 

tutkielman teoreettisen taustan ja siihen liittyvien käsitteiden määrittelyyn sekä esittelen 

tutkielman  teoreettisen  viitekehyksen.  Sen  jälkeen  käyn  läpi  aiempaa  aiheeseen 

liittyvää tutkimusta. 

Tutkielman  empiirisessä  osassa  esittelen  tämän  tutkielman  tutkimusongelman, 

-kysymykset, -menetelmät sekä -aineiston. Tulosluvussa käyn läpi tutkimusaineistosta 

saamani  tutkimustulokset.  Lopuksi  pohdin  tutkielman  tuloksia  ja  onnistumista  sekä 

esitän mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 

2 YRITTÄJYYS JA PIENLEVY-YHTIÖTOIMINTA

Seuraavaksi  käyn  läpi  tässä  tutkimuksessa  esiintyviä  oleellisia  käsitteitä,  kuten 

yrittäjyys, pien- ja mikroyrittäjyys, pienlevy-yhtiöt sekä levynteon prosessi pienlevy-

yhtiön  näkökulmasta.  Kaikki  käsitteet  määrittelen  tämän  tutkimuksen  kannalta  ja 

tutkittavan  ilmiön  puitteisiin  sopiviksi.  Informaatiokäytäntöjen  ja  -käyttäytymisen 

käsitteitä tarkastelen luvussa 3.

2.1 Yrittäjyys

Yrittäjyys käsitteenä on hyvin vanha, mutta sillä on ollut erilaisia määritelmiä historian 

kuluessa.  Esimerkiksi  keskiajalla  yrittäjinä  pidettiin  henkilöitä,  jotka  hoitivat  suuria 

tuotantoprojekteja  ja  saivat  siihen  taloudellista  tukea.  Tällaisia  yrittäjiä  olivat 
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esimerkiksi rakentajat. (Hisrich & Peters & Shepherd 2005, 8.) Alkujaan sisällöltään 

lähellä nykyaikaista yrittäjää tarkoittava termi entrepreneur tulee ranskan kielestä. Sillä 

kuvattiin  tekemistä,  johon  liittyy  läheisesti  riski,  oli  kyseessä  sitten  esimerkiksi 

taloudellinen, sotilaallinen tai poliittinen toiminta. (Mariotti & Glackin 2012, 3-10, 20.) 

Ihmisiä, jotka aloittavat oman liiketoimintansa ja siten tekevät töitä itselleen, kutsutaan 

yrittäjiksi.  Yrittäjät  ovat  siis  sekä työntekijöitä,  että  yrityksensä  omistajia,  ja  tällöin 

myös omistavat kaiken, mitä yritys mahdollisesti tuottaa. (Mariotti & Glackin 2012, 3.) 

Tilastokeskus määrittelee yrittäjän henkilöksi, joka ”harjoittaa taloudellista toimintaa 

omaan  laskuun  ja  omalla  vastuulla”.  Yrittäjä  voi  olla  työnantajayrittäjä  tai 

yksinäisyrittäjä. Työntajayrittäjällä on palkattua työvoimaa, kun taas yksinäisyrittäjällä 

ei.  Osakeyhtiössä  toimiva  henkilö  katsotaan  myös  yrittäjäksi,  mikäli  tämä  omistaaa 

vähintään puolet yrityksestä, joko yksin tai perheensä kanssa. (Tilastokeskus.)

Yrittäjyyttä määriteltäessä tulee ottaa huomioon, että yrittäjyyttä voi olla monella eri 

alalla.  Yrittäjyyden  voikin  laajemmin  määritellä  prosessiksi,  jossa  aikaa  ja 

omistautumista  uhraamalla  luodaan  jotain  uutta,  otetaan  huomioon  psyykkiset, 

sosiaaliset  ja  taloudelliset  riskit  sekä  josta  hyödytään  niin  taloudellisesti  kuin 

henkilökohtaisen tyydytyksen ja itsenäisen toimimisen tasolla. (Hisrich ym. 2005, 8.)

Määrittelystä voidaan erottaa neljä eri tekijää, jotka ovat vakioita yrityksen toimialasta 

riippumatta. Yrittäjyyteen liittyy läheisesti jonkin uuden luominen, eli prosessi, jossa 

luodaan jotain uutta jolla on arvoa. Yrittäjyys on myös prosessi, joka vaatii aikaa ja 

omistautumista.  Myös  erilaisten  riskien  tiedostaminen  on  tärkeä  elementti. 

Keskeisimmät  riskit  ovat  taloudellisia,  psyykkisiä  sekä  sosiaalisia.  Tämän  lisäksi 

yrittämisen palkitsevuus on keskeistä.  Koettuja palkitsevia tekijöitä ovat esimerkiksi 

taloudellinen  tuotto,  mahdollisuus  itsenäisyyteen  sekä  henkilökohtainen  tyydytys 

tehdystä työstä. (Hisrich ym. 2005, 8.) 

 

2.1.1 Pien- ja mikroyrittäjyys

Eräs pienyrityksiä keskeisimmin määrittäviä tekijöitä on niiden koko (Tainio 1992, 29). 

Kuitenkin  siitä,  kuinka  monta  työntekijää  pienyritys  pitää  sisällään  tai  kuinka  suuri 
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liikevaihto sillä tulisi olla, ei seuraavaksi tarkasteltavan kirjallisuuden perusteella tunnu 

olevan selkeää yhtenäistä käsitystä ja linjaa. 

Yrityksen koko työntekijämäärän mukaan on suosittu ja paljon käytetty pienyrityksiä 

määrittävä  tekijä.  Se  on  suhteellisen  yksinkertainen  ja  määrällisyyteen  perustuva 

mittari,  mikä  helpottaa  yritysten  vertailua.  Tarkemmassa  vertailussa  tulisi  kuitenkin 

ottaa  huomioon  työntekijän  työsuhteen  luonne,  eli  onko  kyseessä  osa-aikainen  vai 

täysipäiväinen työntekjiä.  Työntekijämäärien  lisäksi  pienyrityksiä  voidaan  määritellä 

niiden liikevaihdon perusteella. (Blackburn & Curran 2001.) Mariotti ja Glackin (2012) 

käyttävät  molempia  määreitä,  sillä  heidän  mukaansa  pienyritykseksi  voidaan  lukea 

yritys,  jolla  on  vähemmän  kuin  500  työntekijää  sekä  alle  viiden  miljoonan 

vuosibudjetti. 

Suomen  työ-  ja  elinkeinoministeriön  ylläpitämä  Yrityssuomi.fi  -sivusto  määrittelee 

pienyrityksen  yritykseksi,  jolla  on  alle  50  työntekijää  ja  vuosittainen  liikevaihto 

enintään  10  miljoonaa  euroa  ja  joka  täyttää  yrityksen  riippumattomuuteen  liittyvät 

tunnusmerkit. Määritelmän mukaan yritys voidaan katsoa riippumattomaksi, mikäli se 

ei omista 25 prosenttia tai enemmän jostain toisesta yrityksestä, tai yksi tai useampi 

yritys ei omista siitä 25 prosenttia tai enemmän. Mikroyritykseksi luetaan yritys, jolla 

on  korkeintaan  10  työntekijää,  joka  täyttää  samat  riippumattomuuden  tunnusmerkit 

kuin pienyrityskin, ja jonka vuosittainen liikevaihto on korkeintaan kaksi miljoonaa. 

(Yrityssuomi.)

Kuten määritelmistä huomataan, erityisesti pien- ja mikroyrityksen kokomääritelmien 

suhteen on eroja sekä kansallisia erityispiirteitä. Kansainvälisellä tasolla pienyritys voi 

siis  olla  melko suurikin,  mutta  Suomen tasolla  pien-  ja  mikroyritykset  määritellään 

pienemmiksi.  Koska  tämän  tutkimuksen  tutkimusympäristönä  olevat  yritykset  ovat 

kaikki  suomalaisia  ja  tämä  tutkimus  tehdään  Suomessa,  myös  niitä  koskevat 

määritelmät on loogista olla suomalaista alkuperää. 

Tämän tutkimuksen puitteissa  koen  riittäväksi  määritellä  pien-  ja  mikroyrittäjyyden 

keskittymällä  niitä  mielestäni  oleellisimmin  määrittävään  tekijään  eli  kokoon. 

Yrityssuomi.fi  -sivustoa  mukaillen  katson  siis  mikroyritykseksi  yritykset,  joissa  on 

korkeintaan kymmenen työntekijää. En pyri ottamaan selvää yritysten liikevaihdosta, 
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sillä en usko, että ne ylittävät edellä määriteltyjä lukuja. Riippumattomuus on kuitenkin 

tekijä,  joka  tulee  ottaa  huomioon,  sillä  tämän  tutkimuksen  tutkimusympäristön 

muodostavat  yritykset  eivät  saa  olla  osana  mitään  isompaa  yritystä.  Hisrichiä  ym. 

(2008) mukaillen katson myös, että mikroyritykset luovat toiminnallaan jotain uutta ja 

toimivat itsenäisesti, mikä on eräs yrittämisen palkitsevuutta lisäävä tekijä.

Edellä  mainittujen  määrittelyjen  perusteella  tämän  tutkimuksen  tutkimusympäristön 

muodostavat  yritykset  ovat  mikroyrityksiä,  sillä  valitsin  tutkimukseeni  levy-yhtiöitä, 

joilla  on  korkeintaan  kolme  työntekijää.  Kutsun  tutkimukseni  mikroyrityksissä 

työskenteleviä ja ne omistavia henkilöitä joko yrittäjiksi tai mikroyrittäjiksi. 

2.1.2 Osa-aikainen yrittäjyys

Pelkkä mikroyrittäjä ei riitä kuvaamaan tämän tutkimuksen tutkimusympäristöä, sillä 

toimintaa ei  välttämättä harjoiteta pääelinkeinona. On siis tarpeen määritellä myös osa-

aikainen  yrittäjyys.  Osa-aikaisella  tai  sivutoimisella  yrittäjyydellä  tarkoitetaan 

yrittämistä palkkatyön ohella. Tällöin henkilön pääelinkeino tulee muualta kuin oman 

yrityksen  kautta.  Suomessa  osa-aikaisia  yrittäjiä  on  miltei  puolet  yrittäjistä.  Se  on 

tavallista esimerkiksi yrittäjillä,  jotka ovat vasta aloittaneet toimintansa.  Yrittäminen 

voi  kuitenkin  olla  sivutoimista,  vaikkei  muuta  päätoimista  elinkeinoa  olisikaan. 

Sivutoimisisista yrittäjistä  noin 65 % toimii yksityisellä toiminimellä. (Lith 2010.)

Osa-aikaiseen  yrittäjyyteen  ryhtymisen  syitä  ovat  esimerkiksi  se,  että  aloittelevat 

yrittäjät eivät vielä alussa tunne kykyjään ja osa-aikaisena yrittäjänä kokeilevat, miten 

toiminta lähtee käyntiin. Yrittäjän toiminnalleen asettamat odotukset, kuten yritykseen 

panostettu  aika  ja  raha,  määrittävät  aikanaan  minkälaisisa  päätöksiä  hän  tekee 

toiminnassaan.  Jos  toiminta  on  ollut  tuottoisaa  ja  yrittäjällä  on  jatkuvia  tuotto-

odotuksia, hän voi siirtyä kokonaan täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Jos toiminta ei ole ollut 

odotuksia  täyttävää,  voi  hän  antaa  lisää  aikaa  yritykselle  ja  jatkaa  edelleen  osa-

aikaisena.  Viimeisenä  vaihtoehtona  on  lopettaa  toiminta  ja  siirtyä  täysipäiväiseksi 

palkkatyöhön. (Petrova 2011, 72-73.) 

Tässä  tutkimuksessa  sivutoiminen  yrittäjyys  ymmärretään  niin,  että  pienlevy-
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yhtiötoimija  voi  harjoittaa  toimintaansa  myös  sivutoimisesti  pääelinkeinon  ohella. 

Tämän  tutkimuksen  tutkimusympäristön  muodostavat  siis  mikroyritykset,  joissa 

yrittäjät voivat harjoittaa toimintaansa joko päätoimisesti tai sivutoimisesti.

2.2 Pienlevy-yhtiöt Suomessa

Pienlevy-yhtiöt,  englanniksi  independent  record  labels  tai  indie  labels,  tunnetaan 

Suomessa  myös englanninkielisen nimensä mukaan riippumattomina-  tai  indie-levy-

yhtiöinä. Pienlevy-yhtiöt voidaan katsoa vastakohdaksi suurille, monikansallisille levy-

yhtiöille,  kuten BMG, EMI, Universal,  Sony ja Warner.  Näitä kutsutaan englanniksi 

nimellä major labels tai vain majors (Winterson & Nickol & Bricheno 2005). Termeistä 

on  käytetty  suomalaisissa  tutkimuksissa  esimerkiksi  nimityksiä  indie-levy-yhtiöt  ja 

major-levy-yhtiöt  (Ailamo  2008)  tai  riippumattomat  levy-yhtiöt  ja  isot  levy-yhtiöt 

(Laurila  2012).  Tässä  tutkimuksessa  niistä  käytetään  selkeyden  vuoksi  nimityksiä 

pienlevy-yhtiöt ja isommista tarpeen mukaan suuret levy-yhtiöt.

Koon lisäksi  ero  pienten  ja  suurten  levy-yhtiöiden  kesken  on jakelukanavat,  mihin 

termi independent, eli itsenäinen tai riippumaton viittaa. Suurilla levy-yhtiöillä on laajat 

jakelumahdollisuudet  julkaisuilleen.  Ne  saavat  suuria  painoksia  maailmanlaajuisesti 

myyntiin  kun taas pienlevy-yhtiöt  joutuvat  usein tekemään jakelun ja myynnin itse, 

mikä vaikeuttaa suurempien painoksien myymistä. On myös mahdollista, että pienlevy-

yhtiö  sulautuu  osaksi  jotain  isompaa,  monikansallista  levy-yhtiötä  ja  jatkaa 

toimintaansa omalla nimellään, mutta on riippuvainen suuremmasta levy-yhtiöstä, joka 

tarjoaa julkaisuille paremmat jakelukanavat. (Winterson ym. 2005.) 

Suomessa  pienlevy-yhtiöillä  kuitenkin  on  myös  laajempia  jakelumahdollisuuksia, 

esimerkiksi  monien  kotimaisten  pienlevy-yhtiöiden  levyt  jakelee  Supersounds-yhtiö, 

joka on perustettu  vastaamaan pienlevy-yhtiöiden tarpeeseen.  Suomalaisia  pienlevy-

yhtiöitä,  joiden  jakelusta  Supersounds  vastaa,  oli  vuonna  2013  Suomessa  43 

(Supersounds).   

Koska myyntilistoja hallitsevia isoja levy-yhtiöitä on vaikea haastaa, voivat pienlevy-

yhtiöt  erikoistua  julkaisemaan  vain  esimerkiksi  tiettyyn  genreen  tai  alakulttuuriin 
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liittyvää  musiikkia  (Burnett  1996).  Suomessa  pienlevy-yhtiöiden  markkinaosuudet 

verrattuna isoihin levy-yhtiöihin ovat hyvin pienet. Esimerkiksi Fullsteam Records on 

ainoa pienlevy-yhtiöihin lukeutuva levy-yhtiö,  joka on huomioitu Suomen virallisen 

listan  vuotuisten  markkinaosuuksien  kuvaukseen.  Sen  mukaan  Fullsteam Recordsin 

markkinaosuus vuonna 2011 oli  0.14 % (Musiikkituottajat ry). Pienlevy-yhtiö tasolla 

kyseinen yhtiö voidaan laskea kuitenkin yhdeksi Suomen suurimmaksi, sillä vakituisia 

työntekijöitä sillä vuonna 2013 on 17 (Fullsteam Records). Kyseessä on siis pienlevy-

yhtiö,  joka olisi tämän tutkimuksen määritelmän mukaan luettavissa pienyritykseksi, 

koska se ei koonsa mukaan määriteltynä ole mikroyritys. 

Pienlevy-yhtiöiden  pitäjät  eivät  ole  välttämättä  millään  tavalla  ulkopuolisia 

taustahenkilöitä  musiikin  tekemisen  näkökulmasta,  koska  he  voivat  soittaa  itsekin 

musiikkia  ja  levy-yhtiö  on  voitu  perustaa  esimerkiksi  oman  musiikin  julkaisemista 

varten  (Laurila 2012, Casal 2012b, Tervonen 2011, Lehti 2009). Osa-aikaisena alkanut 

toiminta voi ennen pitkää vakiintua, mutta täysipäiväisesti pienlevy-yhtiötä pitävälle ei 

riitä välttämättä pelkkä levyjen julkaiseminen, vaan keikkojen myynti, oheistuotteet ja 

levyjen  laajempi  jakelu  ovat  myös  tärkeässä  osassa  (Kukkala  2012,  Juntto  2009, 

Kantele  2009).  Esimerkiksi  aiemmin  mainittu  Fullsteam Records  harjoittaa  levyjen 

julkaisun lisäksi myös promootiota, keikkojen myyntiä ja järjestämistä niin omille kuin 

ulkomaisillekkin artisteille sekä yhtyeiden managerointia (Fullsteam Records). 

On  kuitenkin  myös  mahdollista,  että  levy-yhtiötoimintaa  harjoitetaan  ammatillisesti 

pelkästään levyjä julkaisemalla. Esimerkiksi turkulainen Svart Records on keskittynyt 

pelkästään vinyyli- ja cd-levyjen julkaisuun. Toimeentulon saadakseen julkaisutahdin 

täytyy olla hyvin nopea, kyseisessä tapauksessa jopa neljä levyä kuukaudessa. Jakelun 

yhtiö  hoitaa  itse,  ja  suuri  osa  julkaistuista  levystä  menee  ulkomaan  markkinoille. 

(Mäkelä & Pyylampi 2012.) 

Tässä  tutkimuksessa  pienlevy-yhtiötoimintaan  katsotaan  kuuluvaksi  levyjen 

julkaisemisen lisäksi  myös  muunlainen toiminta,  esimerkiksi  oheistuotteiden myynti 

sekä  keikkojen  myynti,  eli  toiminta,  jossa  järjestetään  keikkoja  eri  artisteille  ja 

veloitetaan  tämän  perusteella  osuus  keikkapalkkiosta.   Mikroyrittäjistä,  jotka 

harjoittavat  pienlevy-yhtiötoimintaa,  käytetään tässä tutkimuksessa pääosin nimitystä 

pienlevy-yhtiötoimija tai levy-yhtiötoimija. Kuten aiemmin mainitsin, myös yrittäjä tai 
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mikroyrittäjä ovat mahdollisia nimityksiä.

2.3 Pienlevy-yhtiön rooli levynteon prosessissa

Träskelin ja Syrjälä (2010) jakavat omakustanteisen levynteon prosessin kahdeksaan 

osa-alueeseen. Osa-alueet ovat studiotilat, äänitys, miksaus, masterointi, kannet, paino, 

luvat ja markkinointi. Vaikka  jaottelun näkökulma on omakustanteista levyä tekevän 

yhtyeen  ja  artistin,  se  on  mielestäni  sovellettavissa  myös  pienlevy-yhtiötoimintaan. 

Lisään mukaan vain jakelun, sillä usein pienlevy-yhtiötoimijoilla on jakelusopimus. 

Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi Träskelinin ja Syrjälän (2010) levynteon osa-alueet ja 

tarkastelen  niitä  pienlevy-yhtiötoiminnan  näkökulmasta.  Tässä  hyödynnän 

esiymmärrystäni  omastä  musiikkitoiminnastani  saamani  kokemuksen  perusteella. 

Esikäsitykseni mukaan kaikki toimijat eivät osallistu samalla tavalla levyn tekoon. On 

mahdollista, että esimerkiksi toiset ovat enemmän mukana jo levyn äänitysvaiheessa, 

kun taas toiset tulevat mukaan vasta kun lopullinen äänite, eli niin sanottu ”masteri”, 

pitää saattaa painoon ja jakeluun.

On yleistä,  että  yhtye  järjestää  itse  itselleen  tilan levyn  äänittämiseen ja  äänittäjän 

avulla  nauhoittaa  levyn.  Tämä  sitten  joko  äänittäjän  tai  muun  henkilön  toimesta 

miksataan ja  masteroidaan.  Äänityksessä  yksittäiset  soittimet  tallennetaan  omille 

raidoilleen.  Miksausvaiheessa  raidat  yhdistetään  kokonaisuudeksi  stereoraidalle  ja 

säädetään  esimerkiksi  äänenvoimakkuuden  tasapainoa  ja  dynamiikkaa,  korjataan 

taajuusalueita  tai  muokataan  ääntä  efektein.  Miksauksessa  keskitytään  enemmän 

yksittäisten kappaleiden raitojen äänen säätelyyn kun taas masteroinnissa huomio on 

enemmän  kokonaisuuden  tasapainoittamisessa.  Masteroinnissa  kappaleiden 

äänenvoimakkuus  säädetään  lopulliseen  muotoon  ja  yhtenäistetään  äänellisesti 

luontevaksi kokonaisuudeksi. (Träskelin & Syrjälä 2010.)

On  mahdollista,  että  levy-yhtiötoimija  on  jo  tässä  vaiheessa  mukana,  esimerkiksi 

äänittäjänä tai  nauhoittavan bändin jäsenenä.  Bändi  voi  myös tarjota  vasta  valmista 

masteria levy-yhtiölle julkaistavaksi. Levyn kansitaiteen voi hoitaa jokin ulkopuolinen 

tekijä,  bändin  jäsen  tai  tässäkin  voi  olla  mukana  levy-yhtiötoimija.  (Casal  2012b, 
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Onninen  2009.)  Pienlevy-yhtiö  Ektro  Recordsin  Jussi  Lehtisalo  on  kuvannut  omaa 

levy-yhtiötoimintaansa seuraavasti ja kuten esimerkistä käy ilmi, voi levy-yhtiötoimija 

olla  hyvin  suuressa  roolissa  äänitteen  valmistamisessa  ja  mukana  monessa  osa-

alueessa:

Ensin on inspiraatio, josta muotoutuu tässä tapauksessa musiikkiteos, sitten  

pyrin äänittämään sen itse, miksaamaan itse sekä esittämään ja soittamaan  

itse  tai  ystävien  kanssa.  Sen  jälkeen  teos  muutetaan  jonkunlaiseksi  

tuotannoksi,  äänifileksi  tai  joksikin  muuksi  ja  ollaan  yhteydessä  

levyprässäämöön.  Oman  porukan  kanssa  vastataan  myös  graafisesta  

suunnittelusta.  Sitten  otan  levyt  vastaan  ja  markkinoin  niitä  tavalla  tai  

toisella,  eli  promoan  ne  eteenpäin  ja  mahdollisesti  jakelen  ne  käsipelillä  

ympäri maailmaa levykauppoihin tai jakelijoille. (Casal 2012b.) 

Levyn  painaminen on  vaihe,  missä  levy-yhtiötoimija  tulee  viimeistään  mukaan 

prosessiin.  Hän on henkilö, joka kommunikoi painon kanssa ja hoitaa, että painosta 

tulee valmis tuote. On hyvin harvinaista, mutta kuitenkin mahdollista, että levy-yhtiö 

kaivertaa levypainokset itse, mikäli siihen tarvittavat laitteet löytyvät (Tervonen 2011). 

Träskelinin ja Syrjälän (2010) mukaan paino voi vaatia asianomaisten  luvat Teoston 

kautta ennen kuin rupeaa edes painamaan levyä. Luonnollisesti myös bändi tarvitsee 

asianomaisten  luvat kappaleiden esittämiseen,  mikäli  ne  eivät  ole  omia  sävellyksiä. 

Levy-yhtiö  hoitaa  myös  levyn  jakelun joko itse  tai  erillisen  jakelijan  kautta  (Casal 

2012b).  Jakelija  toimittaa  äänitteet  levykauppoihin  ja  on  eräänlainen  tukkuvarasto, 

mikä parantaa levyjen saatavuutta. (Träskelin & Syrjälä 2010.)

Markkinointi ja yleinen julkaisuista tiedottaminen on asia, mitä levy-yhtiö voi tehdä tai 

olla tekemättä, mutta yleensä sitä jollain tasolla tapahtuu.  Internet ja sosiaalinen media 

tarjoavat hyvät kanavat ilmaiseen tiedottamiseen ja pienlevy-yhtiöt myös hyödyntävät 

sitä (Hautaniemi 2012). 
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3 INFORMAATIOKÄYTÄNNÖT JA -KÄYTTÄYTYMINEN

Tässä  tutkimuksessa  on  pyrkimyksenä  lisätä  tietoutta  mikroyrittäjien 

informaatiokäytännöistä ja -käyttäytymisestä.  Tutkimusympäristönä ovat enimmillään 

kolmen hengen mikroyritykset, jotka harjoittavat pienlevy-yhtiötoimintaa, joko pää- tai 

sivutoimisesti.  Koska pelkkä  levyjen  julkaiseminen ei  välttämättä  riitä  varsinaiseksi 

tulonlähteeksi, pienlevy-yhtiötoiminta on usein ammatin tai muiden sivutoimien ohella 

harjoitettua  toimintaa  (Juntto  2009,  Onninen 2009,  Casal  2012b).  Uskon,  että  siten 

arkielämän kontekstissa tapahtuvat informaatiokäytännöt soveltuvat tämän tutkimuksen 

teoreettiseksi  kehykseksi.  Informaatiokäytännöt  voivat  olla  joko  ei-ammatillisia  tai 

ammatillisia, ja ne käsittävät tiedon hankinnan, tiedon käytön sekä tiedon jakamisen 

(Savolainen 2008).

Tässä  tutkimuksessa  käytän  osittain  pohjana  Savolaisen  (2008)  arkielämän 

informaatiokäytäntöjen  mallia.  Lisäksi  käytän  McKenzien  (2003) 

informaatiokäytäntöjä,  Haasion  ja  Savolaisen  (2004)  määrittelemää 

informaatiokäyttäytymiseen liittyvää tiedontarpeiden käsitettä, sekä Huotarin, Hurmeen 

ja Valkosen (2005) esittämää tiedon tallennuksen määritelmää. Lisään mukaan myös 

yrityskulttuuriin läheisesti liittyvän ulkoisen toimintaympäristön seurannan kuten Daft, 

Sormunen ja Parks (1988) ovat sen määritelleet. 

Edellämainittujen  mallien  sekä  käsitteiden  avulla  teen  oman  informaatiokäytäntöjen 

mallin,  jonka  soveltuvuutta  tarkastelen  mikroyrittäjien,  tässä  tapauksessa  pienlevy-

yhtiötoimijoiden  toiminnassa.  Kyseessä  on  siis  kooste  arkielämän 

informaatiokäytäntöihin sekä yritystoimintaan liitettävistä elementeistä.

Tässä tutkimuksessa käsitteitä informaatio ja tieto käytetään toistensa synonyymeina. 

Tieto  ja  informaatio  tämän  tutkimuksen  puitteissa  voidaan  liittää  eräänlaiseksi 

sosiaaliseksi tietämysvarannoksi (Savolainen 2008). Tämä tarkoittaa sitä, että oletetusti 

tutkittavat voivat turvautua tiedonhankinnassaan omaan tai muiden kokemusperäiseen 

tietämykseen, jota uutta tietoa soveltamalla luodaan lisää tai jaetaan. Henkilöiden jo 

olemassaolevaa tietoa kutsun tietämykseksi.   

Seuraavaksi  käyn  läpi  tutkimukseni  teoreettisen  viitekehykseen  liittyvät  käsitteet  ja 
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määrittelen  ne  kuten  ne  tässä  tutkimuksessa  ymmärretään.  Lopuksi  muodostan 

esiteltyjen  käsitteiden  ja  mallien  pohjalta  tälle  tutkimukselle  oman  teoreettisen 

kehyksen,  jonka  soveltuvuutta  testaan  mikroyrittäjien  informaatiokäytäntöjen 

tarkasteluun.  

3.1 Arkielämä

Tämän  tutkimuksen  viitekehys  perustuu  informaatiokäytäntöihin,  jotka  tapahtuvat 

arkielämän  kontekstissa.  Arkielämä  voidaan  ymmärtää  eräänlaisena 

primitiivikäsitteenä,  joka  kattaa  kontekstista  riippuen  kaiken,  mikä  liittyy  ihmisenä 

olemiseen  ja  toimimiseen  (Savolainen,  1993,  39).  Arki  on  yksilön  kokemusten 

kokonaisuus, jonka kontekstia määrittävät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät 

(Savolainen 2008, 65). Tässä tutkimuksessa arjen katsotaan olevan se todellisuus, missä 

mikroyrittäjät toimivat, oli kyseessä sitten ammatillinen tai ei-ammatillinen toiminta. 

3.2 Informaatiokäytännöt

Informaatiokäytännöt  voidaan  katsoa  eräänlaiseksi  informaatiokäyttäytymisen 

rinnakkaistermiksi (Savolainen 2007). Informaatiokäytäntöjä ovat tutkineet esimerkiksi 

McKenzie (2003) sekä Savolainen (2008), joiden informaatiokäytäntöjen malleja tässä 

tutkimuksessa hyödynnän. 

Käytännöt koostuvat toiminnoista, käyttäytymisestä sekä tavoista. Tavat muodostuvat 

useasti  toistetuista  toiminnoista,  käyttäytyminen  taas  erilaisista  käytännöistä.  Ne 

yhdessä  muodostavat  informaatiokäytännöt,  jotka  tässä  tapauksessa  on  liitetty 

arkielämän kontekstiin. (Savolainen 2008.) 

Arkielämän  informaatiokäytäntöjä  ovat  Savolaisen  (2008)  mukaan  tiedon  hankinta, 

tiedon  käyttö  sekä  tiedon  jakaminen.  Tiedonlähteiden  kannalta  käytäntöihin  liittyy 

tiedonlähteiden horisontti sekä informaatiopolut (ks. s. 24). Savolaisen (2008) malli on 

esitetty kuviossa 1 (s. 17). 
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Informaatiokäytännöillä  tarkoitetaan  sosiaalisesti  ja  kulttuurisesti  ilmeneviä  tapoja 

identifioida, hankkia, käyttää ja jakaa informaatiota hyödyntäen erilaisia lähteitä, kuten 

esimerkiksi internettiä. Käytännöt ovat yleensä tavanomaisia, ja ne voivat tapahtua työn 

tai  vapaa-ajan  kontekstissa.  (Savolainen  2008.)  Arkielämän  tiedonhankinta  voidaan 

jakaa sekä ammatilliseen että ei-ammatilliseen tiedonhankintaan (Savolainen 1993, 22).

Kuvio 1. Arkielämän informaatiokäytäntöjen malli (Savolainen 2008, 65)

Savolainen on informaatiokäytäntöjen mallia apunaan käyttäen tutkinut työttömien sekä 

ympäristöaktivistien  arkielämän  informaatiokäytäntöjä.  Hän  sai  selville,  että 

arkielämän informaatiokäytännöille on ominaista lyhytaikaisuus ja kontekstuaalisuus. 

Toimijan  tietovaranto  on  tärkeä  osa  käytäntöjä.  Tiedonhankintaa  ohjasi  ”riittävän 

hyvän” tai ”tyydyttävän” periaatteet. Aiheiden relevanttius koettiin tärkeäksi, saatavuus 

ja lähteelle pääsy ei ole niin olennaista, mutta ne olivat tärkeämpiä jos on esimerkiksi 

ajanpuutetta. Tiedonhankinnassa rutiinit ja tavat olivat tärkeitä, ja käytännöt muuttuivat 

hitaasti. Rutiinit olivat tärkeitä, sillä toimija heijasti kaiken tekemänsä siihen mitä aikoi 
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tehdä seuraavaksi. (Savolainen 2008.) 

Savolaisen  tutkimuksessa  ”riittävän  hyvän”  periaate  oli  oleellinen  myös  tiedon 

käytössä.  Sitä  käytettiin  median  uskottavuutta,  kognitiivista  auktoriteettiä  sekä 

informaatioähkyä arvioitaessa. Tiedon jakamisessa nousi esille solidaarisuus, ihmiset 

käyttivät  tietovarantoaan  hyväksi  ja  tukivat  toisiaan.  Kontaktit  ja  verkostoituminen 

koettiin  tärkeäksi,  jotta  tultiin  toimeen.  Vastavuoroisuuteen  vaikutti  ajan  ja  hyödyn 

suhde,  sitä  kautta  itsekkäät  tekijät  voivat  myös  ohjata  tiedon  antamista.  Tiedon 

jakaminen  ei  ollut  eristetty  alue,  vaan  oleellinen  osa  tiedon  hankintaa  ja  käyttöä. 

(Savolainen 2008.) 

Televisio  ja  sanomalehdet  olivat  tärkeitä  orientoivan  tiedon  kanavia, 

ihmistiedonlähteitä ei pidetty niin merkittävinä. Ongelmalähtöisen tiedon hankinnassa 

haastatellut  kokivat,  että  tiedonlähteitä  on  riittävästi  tarjolla.  Internet  katsottiin 

lähteeksi,  josta  ensimmäikseksi  vastauksia  lähdettiin  hakemaan,  etenkin  jos  tietoa 

tarvittiin nopeasti. Myös lähipiiri ja erilaiset kontaktit oli yleisesti käytetty tiedonlähde, 

kirjaston ohella. Vaikka tiedonlähteitä katsottiin olevan runsaasti tarjolla, saattoi oikean 

tiedon  löytäminen  olla  kuitenkin  hankalaa.  Tiedonlähteiden  arvioinnissa  oli  tärkeää 

tiedonlähteen sisältö sekä siihen pääsy ja saatavuus. Myös omat tavat ja tottumukset 

saattoivat ohjata arviointia. (Savolainen 2008.) 

Tiedon  jakamista  tapahtui  ja  se  saattoi  olla  esimerkiksi  kasvokkain  juttelua  tai 

viestittelyä  internet-foorumeille.  Tietoa  saatettiin  jakaa  yksittäisille  henkilöille  tai 

suuremmille  joukoille.  Kontaktiverkostot  olivat  tärkeitä  tiedonlähteitä  ja  tarjosivat 

luonnollisen  ympäristön  tiedon  jakamisellle.  Motiivit  jakamiselle  olivat  yleisesti 

epäselviä,  mutta  pyyteettömiä.  Tiedon  jakaminen  katsottiin  kaksisuuntaisena  ja 

vastavuoroisena  toimintana,  tietoa  annettiin  ja  vastaanotettiin.  Tietoa  ei  yleensä 

pantattu, jakaminen oli palkitsevaa molemmille. Osittain saatettiin kuitenkin tiedostaa 

vaiva ja hyödyn suhde, eikä tietoa aina jaettu, mikäli se katsottiin esimerkiksi itselle 

epäedulliseksi. (Savolainen 2008.)

McKenzie  (2003)  tutki  raskaana  olevien  naisten  informaatiokäytäntöjä  ja  esitti 

mallinsa, joka jakaa jokapäiväiset informaatiokäytännöt kahteen vaiheeseen ja neljään 

eri toimintaan. Ensimmäinen vaihe on yhteyden luominen, eli sen toiminnat liittyvät 
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tiedonlähteen  tunnistamiseen  tai  siihen  yhdistämiseen,  joko  suoraan  tai  välittäjän 

kautta. Toinen vaihe on vuorovaikutus lähteiden kanssa, joka käsittää toiminnat, kun 

lähde  on  tunnistettu  ja  siihen  on  luotu  yhteys.  Toiminnat  ovat  aktiivinen  etsintä, 

aktiivinen seuranta, kohdentumaton havainnointi sekä tiedon saaminen toisen henkilön 

kautta. (ks. kuvio 2.)

Kuvio 2. Informaatiokäytäntöjen malli (McKenzie 2003, 26). 

Tutkimuksessaan McKenzie mainitsee eri  tilanteita,  joissa informaatiokäytäntöjä  tuli 

esille.  Aktiivinen  etsintä  kattaa  tilanteet,  kun  hankitaan  kontakti  lähteeseen, 

uudelleenyhdistytään  aikaisemmin  käytettyyn  lähteeseen,  aktivoidaan  informaali 

neuvosuhde tiettyä tarvetta varten sekä aktiivisesti etsitään potentiaalisia lähteitä tulevia 

tarpeita  varten.  Tutkittavat  käyttivät  aktiivista  etsintää  monenlaisiin  tilanteisiin,  niin 

julkaistujen kuin ihmisten välisten lähteiden kanssa toimiessaan sekä ammattilais- että 
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vertaisapua käyttäen. Aktiivista etsintää käytettiin, kun haettiin vastausta täsmällisiin ja 

ennalta  suunniteltuihin  kysymyksiin  ja  ongelmiin.  Tutkittavat  kiinnittivät 

systemaattisesti  huomiota  yhdistämisprosessiin  ja  hakeutuivat  tarkoituksellisesti 

paikkoihin, mistä sopivia tiedonlähteitä saattoi löytää. (McKenzie 2003.)

Aktiiviseen  seurantaan  liittyvät  tilanteet,  joissa   hakeudutaan  informaatiorikkaaseen 

ympäristöön, yritetään hakeutua julkaistujen, elektronisten tai medialähteiden äärelle tai 

tunnistetaan relevantti lähde, kun sellainen kohdataan. Aktiivista seurantaa käytettiin, 

kun laajempi aihe tai kategoria oli tiedossa, mutta ei kovin tarkasti. Myös aktiivisessa 

seurannassa  hakeuduttiin  potentiaalisia  tiedonlähteitä  sisältäviin  paikkoihin. 

Yhdistämisprosessi  tiedonlähteen  kassan  saattoi  olla  joko  systemaattista  tai  ei-

systemaattista.  Tiedonlähteitä saatettiin tunnistaa jokin tarve mielessä, mutta niitä ei 

silti aktiivisesti lähestytty kyseisellä hetkellä. (McKenzie 2003.) 

Kohdentumattomaan  havainnointiin  liitetään  tiedonlähteen  havainnointi,  kuten 

sanomalehden lukeminen sekä  onnekkaat  sattumat,  joissa  tiedonlähteeseen saatettiin 

törmätä  yllättävissäkin  paikoissa.  Kohdentumatonta  havainnointia  käytettiin  toimeen 

tulemiseksi käyttämättä kuitenkaan aktiivista etsintää tai -seurantaa. Tutkittavat eivät 

saattaneet  olla  tietoisia  jostain  tarpeesta,  ennen  kuin  he  löysivät  hyödylliseksi 

katsomaansa  tietoa.  Tutkittavilla  ei  ollut  selkeitä  päämääriä  ja  yleensä  sopivien 

tiedonlähteiden  löytäminen  oli  odottamatonta.  Kohdentumaton  havainnointi  ei 

tapahtunut  missään  tietyssä,  mahdollisia  tiedonlähteitä  sisältävässä  paikassa,  mutta 

yleensä  tietoa  löydettiin  paikoissa,  joissa  tutkittavat  luontevasti  ja  todennäköisesti 

kävivät. (McKenzie 2003.) 

Yhteys tiedonlähteeseen saatettiin saada myös välittäjän kautta. Välittäjän kautta saatu 

yhteys  koostuu tavallaan  kolmesta  aiemmin  mainitusta  tiedonhankintatavasta,  mutta 

näkökulma on erillisellä henkilöllä, joka tekee tiedonhankintaa päätoimijan puolesta tai 

tunnistaa  päätoimijan  kohdentumattoman havainnoinnin  kautta.  Se  siis  kattaa  samat 

asiat  kuin  aikaisemmat,  päätoimijan  kannalta  esitellyt  toiminnat,  mutta  tässä 

tapauksessa erillisen välittäjän näkökulmasta, joka välittää tietoa päätoimijalle, käyttäen 

kolmea aiemmin esiteltyä tiedonhankintatapaa. (McKenzie 2003.)   

  

Tässä tutkimuksessa arkielämän tiedonhankinnalla  tarkoitetaan sekä ei-ammatillisen, 
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että ammatillisen tiedon hankintaa, sillä oletan, että pienlevy-yhtiötoiminta voi edustaa 

kumpaakin  tiedonhankintaa.  Tarkoitus  on  soveltaa  sekä  Savolaisen  (2008)  että 

McKenzien (2003) informaatiokäytäntöjen malleja.

3.3 Informaatiokäyttäytyminen

 

Informaatiokäyttäytyminen  on  yksi  ihmisen  käyttäytymisen  ulottuvuus.  Se  liitetään 

helposti  nykyaikaikaiseksi ilmiöksi modernin teknologian, internetin ja kirjastostojen 

myötä.  Se  ei  kuitenkaan  ole  vain  nykyaikaan  sidoksissa  oleva  käsite,  vaan 

informaatiokäyttäytyminen  on  kehittynyt  koko  ihmisen  olemassaolon  ajan.  (Spink 

2010, 2.) Wilsonin (1999) mukaan informaatiokäyttäytymisellä tarkoitetaan toimintaa, 

jota henkilö harjoittaa, kun hän tunnistaaa tiedontarpeitaan, hankkii tietoa millä tavalla 

hyvänsä  sekä  käyttää  tai  siirtää  sitä  toisille.  Tiedon  hankinta  voi  olla  aktiivista  tai 

passiivista ja se tapahtuu käyttäen erilaisia lähteitä ja kanavia (Wilson 2000). 

Sonnenwald  (1999)  katsoo  informaatiokäyttäytymisen  kattavan  tiedon  etsimisen, 

suodattamisen,  käyttämisen  sekä  kommunikoinnin.  Hänen  mukaansa 

informaatiokäyttäytymistä  muovaavat  olennaisesti  yksilöt,  tilanne,  konteksti  sekä 

sosiaaliset  verkostot.  Niiden  avulla  voidaan  selvittää  tiedontarpeeseen  vastaavat, 

saatavilla  olevat  tiedonlähteet.   Informaatiokäyttäytyminen  mielletään  yleensä 

aktiiviseksi tiedon etsimiseksi, mutta Casen (2012, 100-102) mukaan se voi myös olla 

passiivista,  tai  jopa  tarkoituksenmukaista  tiedon  välttelyä.  Passiivisempia 

tiedonhankintaan  liittyviä  muotoja  ovat  esimerkiksi  selailu,  silmäily  tai   tiedon 

löytäminen sattumalta.

3.4 Keskeiset käsitteet

Seuraavaksi  esittelen  tutkimukseni  kannalta  keskeiset  informaatiokäytäntöjen  sekä 

-käyttäytymisen  alakäsitteet.  Määrittelen  käsitteet  tämän  tutkimuksen  puitteisiin 

sopiviksi.
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3.4.1 Tiedontarve

Lyhyesti sanottuna tiedontarve on  jokin tunnistettu puute, aukko tietämyksessä, joka 

voi johtaa tiedonhankintaan (Ingwersen & Järvelin 2005). Haasion ja Savolaisen (2004, 

21)  mukaan  tiedontarpeen  luonne  on  vaikeasti  määriteltävissä  ja  sen  tutkimus  on 

monimuotoista.  Tiedontarpeesta  nousee  esille  myös  vaikeaselkoisempia,  lähinnä 

psykologian piiristä tulevia sukulaistermejä, kuten halu, intressi, motiivi ja uskomukset. 

On myös vaikeuksia ylipäätään määritellä, mitä ”tarpeella” tiedontarpeen tapauksessa 

tarkoitetaan (Case, 2012, 78). 

Savolainen (1993,  22)  jakaa tiedontarpeen ei-ammatillisen sekä ammatillisen tiedon 

tarpeiksi. Tiedontarpeen voi jakaa myös orientoivan ja ongelmalähtöisen eli praktisen 

tiedon tarpeisiin. Orientoivan tiedon tarpeita tyydytetään esimerkiksi seuraamalla oman 

alan tutkimuskirjallisuutta.  Kyseessä on eräänlainen jatkuva tiedontarve,  joka ei  ole 

sidoksissa  tiettyyn  ongelmaan,  toisin  kuin  ongelmalähtöisen  tiedon  tarpeessa,  jossa 

pyritään  saamaan  ratkaisu  tiettyyn  yksittäiseen  ongelmatilanteeseen.  (Haasio  & 

Savolainen, 2004, 25.)

Tiedontarve  vaikuttaa  siihen,  miten  tietoa  haetaan.  Esimerkiksi  tiedon  hankinta 

etsimällä  on  sopiva  menetelmä,  jos  tiedontarve  on  täsmentynyt  ja  tarkka.  Selailu 

puolestaan  on  sopiva  menetelmä  epämääräisempiä,  jäsentymättömiä  tiedontarpeita 

varten. (Chu 2005, 91.)

3.4.2 Tiedonhankinta

Tiedonhankinta  on tiedontarpeesta alkunsa saanut toiminta, jolla tiedontarve pyritään 

tyydyttämään.  Se  voi  olla  arkipäiväistä  tiedon  etsimistä  esimerkiksi  kirjoista  tai 

internetistä.  Tiedonhankinta  on  yleensä  tarkoituksenmukaista  ja  suunnitelmallista, 

mutta  se  voi  myös  olla  passiivista  ja  sattumanvaraista,  kuten  esimerkiksi  tiedon 

saaminen vahingossa tai yllättäen. (Haasio & Savolainen 2004, 28.). 

Wilsonin  (2008)  mukaan  tiedonhankinta  on  tarkoituksellista  etsintää,  jossa  pyritään 
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vastaamaan tarpeeseen saavuttaa jokin tavoite. Tiedonhankinta voi tapahtua käyttäen 

apuna tietokoneita tai manuaalisia lähteitä, kuten sanomalehtiä tai kirjastoa.

Ingwersenin  ja  Järvelinin  (2005,  21)  mukaan  tiedonhankinta  on  ihmisen 

informaatiokäyttäytymistä,  jossa  etsitään  tietoa  eri  tiedonlähteistä.  Tiedon  hankintaa 

pidetään  yleensä  huomattavasti  selkeämmin  määriteltävissä  olevana  ilmiönä  kuin 

esimerkiksi  moniulotteisempaa  tiedontarvetta  ja  jotkut  tutkijat  pitävätkin  sitä  aika 

itsestään selvänä asiana (Case, 2012, 91). 

Arkielämän informaatiokäytäntöihin liittyvä tiedonhankinta sisältää Savolaisen (2008, 

83,  112)  mukaan toimintoja  kuten  tiedonlähteiden tunnistaminen,  valitseminen sekä 

niihin pääsy.  Se voidaan erottaa luonteeltaan orientoivan ja ongelmalähtöisen tiedon 

hankintana.  Orientoivaa  tiedonhankintaa  on  esimerkiksi  päivittäinen  radion  tai 

television katselu, kun taas ongelmalähtöisessä tiedonhankinnassa keskitytään tiettyyn, 

tunnistettuun   tiedontarpeeseen.  Tässä  tutkimuksessa  tiedontarve  on  osana 

tiedonhankintaa.  Pyrin selvittämään,  millaisia  tiedontarpeita  levy-yhtiötoimijoilla  on, 

onko  kyse  orientoivan  vai  ongelmalähtöisen  tiedon  tarpeista  sekä  koetaanko,  että 

tiedontarpeet olisivat ajan ja kokemuksen myötä vähentyneet tai lisääntyneet. 

Aiemmin  esitellyn  (ks.  s.19)  McKenzien  (2003)  kehittämän  informaatiokäytäntöjen 

mallin  mukaan  arkipäivän  tiedonhankinta  voi  olla  aktiivista  etsimistä,  aktiivista 

seurantaa,  kohdentamatonta  havainnointia,  kuten  yllättäviä,  ei-suunniteltuja  tilanteita 

joista  tietoa  saadaan  sekä  tiedon  saamista  välittäjän  kautta,  esimerkiksi  toiselta 

henkilöltä.  Tiedon  saaminen  toisen  henkilön  kautta  on  tässä  tutkimuksessa  osana 

Savolaisen (2008) tiedon saamista toiselta (ks. s. 29).  

Tässä  tutkimuksessa  tiedon  hankinnassa  otetaan  huomioon  myös  organisaation 

ympäristön  seuranta.  Se  katsotaan  tässä  tutkimuksessa  osaksi  McKenzien  (2003) 

informaatiokäytäntöjen  mallin  aktiivista  seurantaa.   Ulkoinen  toimintaympäristö 

voidaan jakaa kuuteen eri sektoriin, jotka ovat kahdella eri tasolla. Ensimmäinen taso 

on tehtäväperustainen ja koostuu päivittäisistä toimista.  Se kattaa kilpailu-, asiakas-, 

teknologiasektorit. Toiseen tasoon voidaan katsoa  välillisesti yhtiön toimintaan liittyviä 

tekijöitä,  kuten  säädökset,  talous  sekä  sosiakulttuurinen  sektori.  Molempien  tasojen 

sektoreita seuraamalla voidaan hankkia tietoa, sillä ympäristön puutteellinen seuranta 
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voi  aiheuttaa  epätietoisuutta  ja  -varmuutta.  Tarkemmin  sektoreita  voidaan  arvottaa 

niiden  tärkeyden  ja  monimuotoisuuden  mukaan.  Seurannan  tyylit  voidaan  jakaa 

henkilökohtaiseen  organisaation  ulkoiseen  ja  sisäiseen  tietoon  sekä  kirjoitettuun 

ulkoiseen ja sisäiseen tietoon. (Daft, Sormunen & Parks 1988, 124.)  

Lisäksi  huomioin  tiedonhankinnan  onnistumisen  ja  mahdolliset  tiedonhankinnassa 

kohdatut haasteet. Ulkoisen toimintaympäristön seuranta on mukana siten, että selvitän 

haastateltavilta  tunnistavatko  he  toiminnassaan  mahdollisesti  ulkoisen 

toimintaympäristön seurantaa ja mille edellämainituille sektoreille seuranta keskittyy, 

eli onko paino enemmän tehtäväperustaisella vai yleisellä tasolla. 

3.4.3 Tiedonlähteet

Yleisesti tiedonlähteet voidaan jakaa primaari- ja sekundaarilähteiksi. Primaarilähteillä 

tarkoitetaan  alkuperäisiä  tiedonlähteitä,  joita  ovat  esimerkiksi  erilaiset  artikkelit  ja 

raportit. Sekundaarilähteet ovat eräänlaisia tietoja primaarilähteistä, kuten hakemistoja 

tai  luetteloita.  Tiedonlähteitä  voi  myös  tarkastella  sen  perusteella,  ovatko  ne 

dokumentoituja  vai  eivät.  Dokumentoidut  lähteet  ovat  formaaleja 

dokumentoimattomien ollessa informaaleja tai suullisia. (Haasio & Savolainen, 2004, 

20.)  Dokumentoituja  tiedonlähteitä  voidaan luokitella  esimerkiksi  rakenteen,  tyypin, 

genren tai niiden sisältämän informaation mukaan (Ingwersen & Järvelin 2005, 340-

341). 

Kaye (1995) jakaa tiedonlähteet formaatin, aseman sekä paikan perusteella. Formaatin 

mukaan  jaettuna  tiedonlähteet  voivat  olla  suullisia  tai  dokumentoituja,  teksti-  tai 

audiovisuaalispohjaisia  sekä  fyysisiä  tai  elektronisia.  Statuksen  mukaan  jaettuna  ne 

voivat olla henkilökohtaisia tai ei-henkilökohtaisia, muodollisia tai epämuodollisia sekä 

julkaistuja eli avoimia tai ei-julkaistuja eli salaisia. Paikan suhteen katsottuna lähteet 

voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Henkilökohtaisilla tiedonlähteillä tarkoitetaan tilanteita, 

joissa  informaatio  annetaan  yksittäisille  henkilöille,  kun  taas  ei-henkilökohtaiset 

tiedonlähteet  jakavat  informaatiota  suuremmille  joukoille,  esimerkiksi  jonkin 

muodollisen kanavan, kuten median kautta. (Kaye 1995.)
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Muodolliset  ja  epämuodolliset,  eli  formaalit  ja  informaalit  tiedonlähteet  voivat  olla 

sisäisiä  tai  ulkoisia.  Sisäiset  formaalit  tiedonlähteet  ovat  esimerkiksi  raportteja, 

muistioita  tai  työohjeita,  ulkoiset  formaalit  tiedonlähteet  ovat  esimerkiksi  erilaisia 

julkaisuja,  viranomaisia,  medioita  tai  yhteisöjä.  Kollegat,  esimiehet  tai  henkilöstö 

voivat  olla  sisäisiä  informaaleja  tiedonlähteitä.  Ulkoisia  informaaleja  tiedonlähteitä 

ovat  esimerkiksi  sosiaalinen verkosto,  kuten  ystävät,  henkilökohtaiset  neuvojat  sekä 

ammatilliset yhteistyökumppanit. (Kaye 1995.)   

Tässä  tutkimuksessa  pyrin  selvittämään,  mitä  tiedonlähteitä  tiedonhankinnassa 

käytetään. Tarkemmin tiedonlähteistä selvitän, ovatko ne formaaleja vai informaaleja. 

Lisäksi selvitän,  kokevatko levy-yhtiötoimijat,  että heillä on riittävästi  tiedonlähteitä 

saatavilla sekä pääsy kaikkeen tarvitsemaansa tietoon. Tiedonlähteet voidaan ymmärtää 

kuuluvan osaksi yksilön tiedonlähteiden horisonttia, jonka esittelen seuraavaksi.

3.4.4 Tiedonlähteiden horisontti

Tiedonlähteisiin  liittyvät  läheisesti  käsitteet  tiedonlähteiden  horisontti  sekä 

informaatiopolut.  Tiedonlähteiden  horisontin  voi  käsittää  ikään  kuin  kuvitteellisena 

kenttänä,  joka  avautuu  yksilön  eteen.  Kun  kenttään  lisätään  yksilölle  mahdolliset 

saatavilla  olevat  tiedonlähteet,  jotka  ovat  sitä  lähempänä  tai  kauempana,  mitä 

relevantimpia  ne  tiedonhakijalle  ovat,  saadaan  tiedonlähteiden  horisontti. 

Tiedonlähteiden horisontti voidaan kuitenkin ymmärtää vielä laajemmassa kontekstissa, 

osana  yksilön  informaatioympäristöä.  Informaatioympäristö  käsittää  yksilön  yleisen 

käsityksen mahdollisista  tiedonlähteistä  ja  kanavista,  eikä  se  muutu  kovin  nopeasti. 

Informaatioympäristöstä  yksilö  valikoi  sen  hetkisen  tarpeensa  mukaan  lähteiden  ja 

kanavien  osia,  jotka  ovat  enemmän  muuttuvia  ja  sidonnaisia  tiettyihin  tilanteisiin. 

(Savolainen & Kari 2004.)    

Sonnenwaldin  (1999)  mukaan  yksilön  tiedonlähteiden  horisontti  koostuu  erilaisista 

hänelle  saatavilla  olevista  tiedonlähteistä  sekä  hänen  omasta  kokemuksesta  ja 

havainnoista  ympäröivästä  maailmasta.  Tiedonlähteitä  voivat  olla  esimerkiksi 

sosiaalinen  verkosto,  internet,  kirjat  tai  media  ja  ne  määräytyvät  sosiaalisesti  ja 

yksilöllisesti kontekstin   mukaan. Esimerkiksi kun tehdään tieteellistä tutkimusta, ei-
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tieteelliseen  lähdeaineistoon  suhtaudutaan  eri  tavalla  kuin  jos  vaikka  haetaan  tietoa 

johonkin  harrastukseen  liittyen.  Tiedonhankinnan  konteksti  on  siis  tärkeä  tekijä 

tiedonlähteiden  horisontin  hahmottamisessa.  Tässä  tutkimuksessa  kontekstin  katson 

olevan yleisesti pienlevy-yhtiötoiminnassa ja siihen liittyvässä tiedonhankinnassa.

Kontekstin  lisäksi  yksilöt  vaikuttavat  itse  tiedonlähteiden horisonttiinsa,  esimerkiksi 

aikaisemmalla  kokemuksellaan  ja  tietämyksellään  mahdollisesti  hyväksi  todetuista 

tiedonlähteistä. Tiedonlähteiden horisontissa olevat lähteet voivat myös sisältää tietoa 

toisille tiedonlähteille, mikä taas laajentaa yksilön ennestään kokemaa tiedonlähteiden 

horisonttia. (Sonnenwald 1999.)   

Tiedonlähteiden  horisontti  ohjaa,  miten   ihmiset  tunnistavat  ja  pääsevät  käsiksi  eri 

tiedonlähteisiin. Tiedonlähteiden horisontti voidaan hahmottaa lähteiden saatavuuden ja 

käytettävyyden  sekä  laadun  mukaan  kolmeen  eri  alueeseen.  Jaottelu  tehdään  sen 

mukaan,  ovatko  ne  tärkeimpiä  (Alue  1),  toiseksi  tärkeimpiä  (Alue  2)  vai  vähiten 

tärkeitä (Alue 3). Siten voidaan esimerkiksi tutkia, kuinka tärkeinä yksilö pitää erilaisia 

saatavilla  olevia  tiedonlähteitä  ja  kanavia.  Mitä  lähemmäksi  itseään  yksilö  jonkin 

tiedonlähteen  asettaa,  sitä  tärkeämpi  se  hänelle  on.  Horisontti  myös  ohjaa 

tiedonhankintaa, sillä yksilö voi vältellä tai suosia tiettyjä tiedonlähteitä sen mukaan 

miten  ne  vastaavat  tiedontarpeeseen.  Tiedonlähteiden  horisonttia  voi  olla 

kahdentyyppistä.  Toinen  on  yleisellä  tasolla  toimiva,  vakaa  horisontti  ja  toinen 

kontekstisidonnainen,  tiettyyn  ongelmaan  keskittyvä  horisontti.  (Savolainen  &  Kari 

2004, Savolainen 2008.)

Tiedonlähteitä voi Savolaisen ja Karin (2004) mukaan arvioida esimerkiksi vertaamalla 

niitä  aikaisempiin  kokemuksiin  erilaisten  tiedonlähteiden  käytöstä  ja  sitä  kautta 

kokemuksen perusteella arvioida esimerkiksi saadun hyödyn ja vaaditun ajan suhdetta. 

Muita  arviointapoja ovat  muiden, jollain tavalla  tiedonhakijan kannalta merkittävien 

ihmisten mielipiteet eri tiedonlähteistä, koetut taidot sekä tilannekohtaiset asiat, kuten 

tiedon tarpeiden täyttymisen vaatimukset ja käytettävissä oleva aika.

Tässä  tutkimuksessa  tiedonlähteiden  horisontin  katsotaan  kattavan  sen  ympäristön, 

mistä  tutkittavat  hankkivat  tietoa.  Horisontti  koostuu  eri  tiedonlähteistä,  joita 

tiedonhankkija voi arvottaa sen mukaan, mitkä hän kokee tärkeämmiksi. 
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Vaikka  Sonnenwald  korostaakin  tiedonlähteiden  horisontin  tilanne-  ja 

kontekstisidonnaisuutta,  niin  tässä  tutkimuksessa  siihen  suhtaudutaan  yleisemmällä 

tasolla  ja  pyritään  selvittämään,  miten  tutkimuskohde  yleisesti  tunnistaa  ja  arvottaa 

häntä ympäröivät mahdolliset tiedonlähteensä. Tässä käytetään apuna tiedonlähteiden 

horisontin  kolmea  eri  aluetta,  jotka  siis  määräytyvät  niin,  että  koetaanko  jokin 

tiedonlähde tärkeimmäksi,  toiseksi  tärkeimmäksi  vai  vähiten  tärkeimmäksi.  Samalla 

selvitetään,  millä  kriteereillä  tiedonlähteet  asetetaan  tiedonlähteiden  horisonttiin. 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisia, mahdollisia tiedonlähteiden arviointitapoja ovat 

esimerkiksi  lähteen  saatavuus,  aikaisempi  kokemus  tai  muiden  ihmisten  mielipiteet 

tietystä lähteestä. 

3.4.5 Tiedon käyttö

Tiedon käytöstä ei ole syntynyt yhtäläisiä määritelmiä informaatiotutkimuksen piirissä. 

Tiedon käyttöä voidaan lähestyä mikro- tai makrotasolla. Makrotaso on tutkimukseni 

kannalta  oleellinen,  sillä  sen  avulla  tiedon  käyttöä  voidaan  tarkastella 

käytännönläheisemmin  kuin  mikrotasolla,  jolla  pyritään  tarkastelemaan  tiedon 

aiheuttamia  muutoksia  yksilön  kognitiossa.  Makrotasolla  huomioidaan  tapoja,  joilla 

ihmiset  tulkitsevat  tiedonlähteiden  hyödyllisyyttä  ja  sitä,  miten  se  ohjaa  heidän 

toimintaansa arkielämässä. Tiedon käyttöön vaikuttaa havainnot tiedon luotettavuudesta 

sekä tiedon suodattaminen. (Savolainen 2008, 149, 49.)

Wilsonin (2000, 50) mukaan tiedon käyttö koostuu fyysisistä ja mentaalisista teoista, 

kun uusi, löydetty tieto liitetään henkilön jo olemassaolevaan tietovarantoon. Tämä voi 

sisältää toimintoja, kuten saadun tiedon osien tärkeyden arviointia sekä saadun ja jo 

olemassaolevan tiedon vertailua.

Lybaertin  (1998)  mukaan  tiedon  käytön  onnistumiseen  vaikuttavat  sekä 

henkilökohtaiset että yrityskohtaiset tekijät. Henkilökohtaisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

persoonallisuus, koulutus, taloudellinen historia, halu kasvuun sekä suhteet yrityksen 

johtoon.  Yrityskohtaisia  tekijöitä  taas  ovat  koko  ja  ikä,  kanssatyöntekijöiden 

osallistuminen, käytettävissä olevat tietojärjestelmät sekä taloudellinen tila.
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Tässä  tutkimuksessa  tiedon  käyttöön  liitetään  tiedon  tallennus  (vrt.  Niemelä  2006, 

Niemelä, Huotari & Kortelainen 2012). Tiedon tallennuksessa tallennetaan toimintaan 

liittyvää hankittua  tietoa  tarkoituksenmukaisesti joko manuaaliseen tai digitaaliseen 

tietojärjestelmään.  Tällöin  voidaan  puhua  informaation  organisoinnista.  (Huotari, 

Hurme & Valkonen 2005, 58.) 

Relevanssilla tarkoitetaan sitä, kuinka käyttökelpoiseksi hankitut tiedonlähteet koetaan 

eri  tilanteissa;  ovatko ne esimerkiksi  ajankohtaisia  tai  asiaan liittyviä  (Ingwersen & 

Järvelin 2005, 21). Tiedonlähteiden arviointiin liittyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

tarkkuus, yhtenäisyys, objektiivisuus, selkeys, luettavuus sekä käytettävyys (Chu 2005, 

186-187). 

Tässä tutkimuksessa tiedon käyttö ymmärretään tapoina, joilla tiedon hyödyllisyyttä ja 

luotettavuutta arvioidaan ja tallennetaan ennen sen varsinaista hyödyntämistä. Lisäksi 

tiedon käyttöä tarkastellaan uuden tiedon ja vanhan tiedon yhteenliittämisenä eli uuden 

tiedon  luomisena  sekä  aikaisemmin  hankitun  tiedon  käyttönä  eli  kokemuksen 

hyödyntämisenä.  Tiedon  tallennus  ilmenee  niin,  että  selvitän,  tallennetaanko  tietoa 

tarkoituksellisesti,  joko  digitaalisesti  tai  manuaalisesti  myöhempää  käyttöä  varten. 

Tarkemmin selvitän, minkälaista tietoa tallennetaan, mihin sitä tallennetaan sekä kuinka 

hallittua ja organisoitua tallentaminen on eli käytetäänkö apuna esimerkiksi jonkinlaisia 

järjestelmiä.  

3.4.6 Tiedon jakaminen

Tiedon jakaminen on monimuotoinen käsite ja sen suhdetta informaatiotutkimukseen 

on  alettu tarkastella tarkemmin vasta viime vuosina (Case 2012, 129). Aiheesta on 

tehty esimerkiksi  yleinen katsaus (Wilson 2011) ja sitä  on tutkittu  ammattimaisessa 

(Sonnenwald,  2006,  Davenport  &  Hall  2002)  ja  akateemisessa  (Talja  2002)  sekä 

arkielämän,  internetissä  jaetun  tiedon  (Savolainen  2011a,  b,  2008,  Lehto  2011) 

ympäristössä. 

Tiedon  jakaminen  voidaan  katsoa  toiminnaksi,  jossa  tarjotaan  pyynnöstä  tai  oma-
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aloitteisesti  tietoa  toiselle  tai  toisille  niin,  että  se  vaikuttaa  jakamisen  kohteen  tai 

kohteiden ajatusmaailmaan, sitä kautta muuttaa sitä ja luo jaetun ymmärryksen jakajien 

välille (Berger & Luckmann 1967; tässä Sonnenwald 2006, ks. myös Savolainen 2011). 

Tiedon jakaminen ei lisää vain tietoutta, vaan myös luottamusta jakajien kesken, mikä 

taas rohkaisee jakamiseen todennäköisesti  myöhemminkin (Davenport & Hall  2002, 

192).  Savolaisen  (2008)  mukaan  tiedon  jakamisesta  voi  erottaa  kaksi  ulottuvuutta: 

tiedon antamisen toiselle ja tiedon saamisen toiselta. Jakaminen ymmärretään yleensä 

rituaalinomaiseksi ja sosiaaliseksi toiminnoksi.  

Tiedon  jakamiseen  liittyy  oleellisesti  tietoa  jakavien  ihmisten  lukumäärä,  tiedon 

jakamisen konteksti sekä jaetun tiedon luonne. Tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat  esimerkiksi  siihen  liittyvät  riskit,  siitä  saatu  hyöty,  luottamus,  vastavuoroisuus 

sekä läheisyys. (Wilson 2011.) Myös viestinnän helppous lisää todennäköisyyttä tiedon 

jakamiselle (Davenport & Hall 2002, 194).

Jos tiedon jakamisesta saatu hyöty on vähäinen, mutta siihen liittyvät riskit suuret, on 

tiedon jakamisen onnistuminen epätodennäköistä. Toisin on tilanteessa, jossa riski on 

vähäinen  ja  jakamisesta  saatu  hyöty  suuri,  jolloin  tiedon  jakaminen  on 

todennäköisempää. Samalla periaatteella toimii myös luottamus sekä läheisyys, eli mitä 

suurempi luottamus tietoa jakavien osapuolten välillä on ja mitä vähemmän välikäsiä 

jakaminen vaatii, sitä todennäköisempää jakaminen on. (Wilson 2011.)

Cummings  (2003)  tarkasteli  tiedon  jakamiseen  liittyviä  tutkimuksia  ja  sai  tuloksia 

yhteenvetäen  selville,  että  jaetun  tiedon  sisäistämiseen  vaikuttavat  jakajan  ja 

vastaanottajan välinen suhde, tiedon muoto, vastaanottajan alttius oppimiselle, jakajan 

kyky jakaa tietoa sekä laajempi ympäristö, missä jakaminen tapahtuu. Cummings myös 

määritteli  tarkemmin  tiedon  jakamiselle  viisi  kontekstia:  suhteellinen,  tietämys-, 

vastaanottaja-, lähde- sekä ympäristökonteksti. (Cummings, 2003.)     

Tässä tutkimuksessa tiedon jakaminen ymmärretään Savolaista (2008) mukaillen niin, 

että se on tiedon antamista toiselle tai toisille sekä tiedon saamista toiselta tai toisilta.  

Pyrin selvittämään kenen kanssa tietoa jaetaan, millaista tietoa jaetaan, mitä kanavia 

pitkin sitä jaetaan sekä onko jaettu tieto enemmän primaari- vai sekundaaritietoa. 
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3.5 Tutkimuksen  teoreettinen viitekehys

Tässä  tutkimuksessa  teoreettisen  viitekehyksen  muodostavat  osittain  hyödynnetyt 

Savolaisen (2008) sekä McKenzien (2003) informaatiokäytäntöjen mallit. Täydennän 

näitä  malleja  informaatiokäyttäytymiseen  liittyvillä  käsitteillä:  tiedontarve,  kuten 

Haasio ja Savolainen (2004) ovat sen määritelleet sekä tiedonkäyttö Wilsonia (2000) 

mukaillen. Tiedonkäyttöä tarkastelen tiedon hyödynnettävyyden näkökulmasta ja liitän 

siihen myös tiedontallennuksen, kuten Huotari,  Hurme ja Valkonen (2005) ovat sen 

määritelleet. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on osoitettu kuviossa 3.

Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.

Tiedontarpeet ja -hankinta kytkeytyvät toisiinsa. Tiedontarpeet koostuvat orientoivan ja 

praktisen  tiedontarpeista.  Selvitän,  pystyykö  pienlevy-yhtiötoimijoiden 

tiedonhankinnasta  erottamaan  aktiivista  etsintää  ja  seurantaa,  kohdentumatonta 

havainnointia  sekä  tiedon  saamista  sattuman  tai  välittäjän  kautta.  Osana  aktiivista 

seurantaa  tarkastelen  myös  ulkoisen  toimintaympäristön  seurantaa,  joka  koostuu 
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kuudesta eri sektorista, kahdella eri tasolla. 

Tiedontarpeet ja -hankinta ovat yhteydessä tiedonlähteisiin sekä tiedonkäyttöön, sillä jo 

tiedonhankintavaiheessa  voi  tapahtua  tiedon  arviointia.  Tiedon  käyttö  ymmärretään 

tässä tutkielmassa tiedon ja tiedonlähteiden arviointina ja karsimisena. Tiedonlähteet 

liittyvät  yksilön  tiedonlähteiden  horisonttiin,  se  koostuu  yksilölle  saatavilla  olevista 

tiedonlähteistä.  Tarkastelen  myös  lähteiden  luonnetta,  eli  ovatko  käytetyt  lähteet 

yleisesti enemmän formaaleja vai informaaleja.

Tiedonlähteet  ovat  yhteydessä  tiedonkäyttöön.  Arvioinnin  perusteella  tietoa 

tallennetaan tai jaetaan eteenpäin. Tiedon tallennusta tarkastellaan osana tiedonkäyttöä. 

Tietoa tallentuu myös toimijan omaan tietämysvarastoon, jossa se mukautuu jo ennalta 

olevaan  tietoon,  ja  voi  kokemuksen  kautta  esimerkiksi  vaikuttaa  tiedon  ja 

tiedonlähteiden arviointiin. Tiedon tallennus voi olla joko digitaalista tai manuaalista, ja 

se voi olla organisoitua tai ei-organisoitua. Tiedon jakamisen erottelen tiedon antamisen 

muille  sekä  tiedon  saamisen  muilta.  Tietoa  jaetaan  erilaisia  kanavia  pitkin,  kuten 

esimerkiksi sähköpostia, sosiaalista mediaa tai suoraa kontaktia käyttäen.   

4 TIEDONHANKINNAN JA YRITTÄJYYDEN TUTKIMUKSIA

Seuraavaksi kartoitan aikaisempaa pienyrittäjien tiedonhankintaan liittyvää tutkimusta, 

tarkastelen  niissä  käytettyjä  menetelmiä  ja  sitä  millaisia  tuloksia  niillä  on  saatu. 

Informaatiokäytäntöjen näkökulmasta  tehtyä  yrittäjyyteen  liittyvää tutkimusta en ole 

löytänyt  sen vapaa-aikaan pohjaavan luonteen takia,  joten tarkastelemani aikaisempi 

tutkimus perustuu enemmän informaatiokäyttäytymiseen, pääosin tiedontarpeisiin sekä 

-hankintaan.   Aiemmin käytettyjen menetelmien pohjalta perustelen tämän tutkimuksen 

menetelmävalintani ja saatujen tulosten perusteella saan ennakkokäsityksen siitä, minkä 

suuntaisia tuloksia tämä tutkielmani voi mahdollisesti tuottaa. 

4.1 Aiempi pienyrittäjiin kohdistunut tutkimus

Levy-yhtiöihin  ja  musiikin  julkaisemiseen  perustuvaa  informaatiokäytäntöjen 
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tutkimusta  ei  löytämäni  perusteella  ole  aiemmin  tehty.  Tämä  tutkimus  on  siten 

aiheeltaan ensimmäinen laatuaan. Pienyrittäjien tiedontarpeita, -hankintaa, -käyttöä ja 

-lähteitä on löytämäni aineiston perusteella tutkittu viime vuosina suhteellisen vähän, 

mutta yleisesti  vanhempaa maailmanlaajuista tutkimusta on melko hyvin saatavilla. 

Löytämistäni  tutkimuksista  uusimmat  on  tehty  pääosin  2000-luvulla.  Tässä 

katsauksessa  näkyy  kuitenkin  tutkimuksen  kirjo  1980-luvun  lopulta  vuoden  2013 

loppuun,  jotta  saataisiin  perusteellisempi  käsitys  siitä,  miten  aihetta  on  aiemmin 

lähestytty ja mitä siitä on saatu selville.

Pienyrittäjien tiedontarpeisiin, -hankintaan, -käyttöön sekä -lähteisiin liittyvä tutkimus 

ei  ole  kohdistunut  selkeästi.  Tutkimusta  on  tehty  erilaisista  näkökulmista  ja 

terminologia  vaihtelee,  riippuen  onko  kyseessä  esimerkiksi  taloustieteellinen  vai 

informaatiotutkimuksen  alan  tutkimus.  Osa  tutkimuksista  keskittyy 

informaatiokäyttäytymiseen, jolloin kohteena ovat tiedontarpeet, -hankinta ja -käyttö. 

Osa taas keskittyy pelkästään johonkin edellämainituista.   Informaatiokäytäntöjä,  eli 

tiedon  hankintaa,  käyttöä  ja  jakamista  ei  kokonaisuudessaan  missään  löytämistäni 

pienyrittäjien tutkimuksista tutkittu. 

Pienyrittäjien  informaatiokäyttäytymiseen  liittyvissä  tutkimuksissa  on  tarkasteltu 

esimerkiksi informaalilla sektorilla toimivien yrittäjien tiedontarpeita ja -käyttöä (Ikoja-

Odongo  2002,  Ikoja-Odongo  &  Ocholla  2004)  sekä  pienten-,  keskisuurten-  ja 

mikroyritysten  tiedontarpeita,  tiedonhankintaa  ja  tietopalveluja  (Chiware  2008).  On 

myös huomioitu pienyritysten esimiesten tiedon- ja tietopalvelun tarpeita ja -hankintaa 

(Dolva & Johannessen 1995, Bouthillier 2003, Jorosi 2006), pienten ja keskisuurten 

yritysten  esimiesten  tiedonkäyttöä  (Lybaert  1998)  sekä  pienten  ja  keskisuurten, 

opetusmateriaalia tarjoavien yritysten tiedontarpeita (Sen & Taylor 2007). 

Aikaisemmissa  tutkimuksissa  on  käsitelty  myös  pienyrittäjien  tiedonhankintaa 

suhteessa  liiketoiminnan  menestymiseen  ja  epäonnistumiseen  (Dyer  &  Ross  2008, 

Marcella  &  Illingworth  2012)  sekä  tiedonhankintaa  osana  pienyrityksen 

liiketoimintaympäristön  uhkien  ja  mahdollisuuksien  hallintaa  (Lang & Calantone  & 

Gudmundsen  1997).  Lisäksi  on  syytä  mainita  opinnäytetyöt  vasta  yritystoimintansa 

aloittaneiden  toimijoiden  tiedonhankinnasta  (Leslie  2009)  sekä  liiketoiminnallisen 

tiedon käytöstä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (Shokane 2001).
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Suomessa  on  1980-  ja  1990-luvuilla  tehty  erinäisiä  pienyritysten 

informaatiokäyttäytymiseen,  erityisesti  tiedonhankintaan  liittyviä  selvityksiä  ja 

tutkimuksia.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  pienten  ja  keskisuurten  yritysten 

tiedonhankinnan kehitysprojekti, jossa selvitettiin Pohjois-Savossa operoivien yritysten 

tiedonhankintaa  (Huuhtanen  &  Karttunen  &  Leinonen  &  Säkkinen 1989)  sekä 

tutkimukset  mikkeliläisten  pienyrittäjien  tiedontarpeista  ja  hankinnasta  (Kaipainen 

1989)  ja  Hämeessä  toimivien  pien-  ja  keskisuurten  yritysten  tiedonhankinnasta 

(Rantavuo 1991).

4.2 Aiemmassa tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja teoriatausta

Käsittelemästäni  aiemmasta tutkimuksesta  enemmistössä on käytetty useampaa kuin 

yhtä tutkimusmenetelmää. Suurin osa perustui pohjimmiltaan joko määrällistä aineistoa 

kerääville  kyselyille  (Rantavuo  1991,  Dolva  & Johannessen  1995,  Lang  ym. 1997, 

Lybaert  1998, Shokane 2001, Ikoja-Odongo & Ocholla  2004, Jorosi 2006, Chiware 

2008,  Dyer  & Ross  2008)  tai  laadullista  tutkimusaineistoa  kerääville  haastatteluille 

(Kaipainen 1989, Bouthillier 2003, Ikoja-Odongo 2002,  Taylor & Sen 2007, Leslie 

2009,  Marcella  &  Illingworth  2012).  Täydentävinä  menetelminä  käytettiin  usein 

kyselyä  tai  haastattelua,  tutkitun  kohteen  havainnointia  (Ikoja-Odongo  2002,  Ikoja-

Odongo & Ocholla 2004, Huuhtanen  ym. 1989) ja aiheeseen liittyvien dokumenttien, 

kuten  tutkimuskohteena  olevien  yritysten  tuottamien dokumenttien  sisällönanalyysia 

(Ikoja-Odongo 2002, Taylor & Sen 2007). 

Tarkastelemistani tutkimuksista ainoastaan Leslien (2009) tutkimus pohjautui selkeästi 

johonkin  informaatiotutkimuksen  kannalta  oleelliseen  teoreettiseen  taustaan.  Leslie 

kokeili  Dervinin  Sense-Making  -mallin  soveltuvuutta  uusien  yrittäjien 

tiedonhankintakäyttäytymiseen.  Mallin  katsottiin  soveltuvan  hyvin  uusien  yrittäjien 

tiedontarpeiden ja -hankinnan kuvaamiseen.  



34

4.3 Aiemmassa tutkimuksessa saatuja tuloksia

Aikaisemmassa  tutkimuksessa  on  selvinnyt  tutkittavasta  ilmiöstä  monenlaisia 

mielenkiintoisia seikkoja. Tiedonhankinta on tärkeä ja oleellinen osa pienyrittäjyyttä ja 

tiedon puute  tai  sen käyttämättömyys  voi  olla  kohtalokasta  yrityksen menestykselle 

(Marcella & Illingworth 2012). 

Yleisemmin  pienyritysten  tai  pienyrittäjien  informaatiokäyttäytymistä  tarkastelevien 

tutkimusten tuloksista on vaikea vetää yhtenäisiä johtopäätöksiä. Tutkimukseen valittu 

ala sekä liiketoimintaympäristö vaikuttavat tuloksiin. Ikoja-Odongon (2002) ja Ikoja-

Odongon  ja  Ochollan  (2004)  Ugandan  informaalin  sektorin  tutkimuksissa  nousi 

samansuuntaisia tuloksia. Tiedontarpeista nousi esiin tarve uusien taitojen oppimiselle 

ja kouluttautuminen, markkinointitekniikat, materiaalien hankinta, rahoitus, yrityksen 

hallinta, laadun parantaminen ja uudet sijoituskohteet. Tärkeimpiä tiedonlähteitä olivat 

oma kokemus, lähipiiri, media, työpajat ja seminaarit. Tiedonhankinta oli luonteeltaan 

informaalia toimintaa, kirjallisten lähteiden ja kirjastojen käyttö oli vähäistä.

Chiware  (2008)  sai  namibialaisten  keskisuurten-,  pienten  ja  mikroyritysten 

informaatiokäyttäytymistä  tutkimalla  selville,  että  tietoa  haettiin  esimerkiksi 

taloudellisia  palveluista,  markkinoinnista,  materiaalien  hankinnasta,  koulutuksesta  ja 

valtion  säädöksistä.  Tärkeimpiä  tiedonlähteitä  olivat  oma  aikaisempi  tietämys, 

asiakkailta  saatu  informaatio  sekä  lähipiiri.  Internet  ei  kuulunut  ensisijaisiin 

tiedonlähteisiin.  Tuloksissa  on  yhtäläisyyksiä  myös  muihin  Afrikkaan  sijoittuneihin 

tutkimuksiin. Kehittyviin maihin sijoittuvissa tutkimuksissa oli yleistä hankitun tiedon 

informaali eli epämuodollinen luonne.

Pienyrityksen  esimiesten  informaatiokäyttäytymistä  selvittävissä  tutkimuksissa  on 

havaittavissa  eriäviä  tuloksia.  Bouthillier  (2003)  käytti  menetelmänä  haastattelua  ja 

havaitsi suuret yksilölliset erot tutkimuskohteiden tiedontarpeiden ja -hankinnan välillä. 

Hän ei näe pienyritysten esimiehiä yksittäisenä homogeenisenä ryhmänä, vaan heidän 

tiedonhankintansa on monivivahteista, joten siitä ei ole havaittavissa selkeää käytäntöä. 

Informaaleja lähteitä, kuten asiakkaita, tavarantoimittajia ja konsultteja pidettiin yhtä 

tärkeinä kuin formaaleja tiedonlähteitä, kuten internetin sivustot ja elektroniset lehdet. 

Myös  fyysisiä  tiedonlähteitä  käytettiin  sekä  yhdistyksiä,  kirjastoja  ja  eletronisia 
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tietokantoja.   

Jorosin  (2006)  kyselytutkimus  suurelle  joukolle  pienyritysten  esimiehiä  toi  esille 

selkeämpiä  yhtäläisyyksiä.  Erojen  syynä  voi  olla  kyse  erilaisista  yrityskulttuureista, 

sillä  esimerkiksi  Bouthilllier  mainitsi  internetin  tärkeänä  tiedonlähteenä,  kun  taas 

Jorosin  tuloksissa  elektronisia  lähteitä  ei  juurikaan  käytetty.  Myös  Dolva  ja 

Johannessen  (1995)  käyttivät  kyselyä  ja  saivat  yhtenäisempiä  tuloksia,  tosin 

tutkimuskohteena  oli  innovatiiviset  yritykset,  millä  heidän  mukaansa  on  vaikutusta 

informaatiokäyttäytymiseen. 

Lang, Calantone ja Gudmundson (1997) osoittivat, että pienyritysten esimiehet hakevat 

tietoa  yrityksen  ulkopuolisista  lähteistä  sekä  uhkiin  että  mahdollisuuksiin 

valmistautumista  varten.  Sisäiseen  konsultointiin  ei  ole  välttämättä  samanlaisia 

resursseja kuin suuremmilla yrityksillä, mutta ulkopuolisessa konsultoinnissa luotetaan 

tuntemattomien  sijasta  mielummin  henkilöihin,  jotka  jo  entuudestaan  tunnetaan,  eli 

henkilökohtaiset suhteet merkitsivät paljon. 

Kaipainen  (1989)  sai  pienyritysten  johtajien  tiedonhankintaa  määrittäviksi  piirteiksi 

tiedontarpeet  jokapäiväisiin  käytännön  ongelmiin,  jotka  ovat  hyvin  yksilöllisiä, 

monipuolisia  ja  laaja-alaisia,  tilannekohtaisia  ja  kausittaisia  sekä  rajattu  yleensä 

tiettyyn,  sen  hetkiseen  akuuttiin  ongelmaan.  Tietoa  ei  hankittu  ennakkoon. 

Tiedonhankinnassa  käytettyjä  lähteitä  olivat  esimerkiksi  elinkeinoasiamies,  messut, 

toiset  yrittäjät,  tilitoimisto,  kurssit   ja  opintokäynnit.  Informaalit  ja henkilökohtaiset 

kontaktit olivat suosittuja. 

Tutkittaessa tiedonhankinnan vaikutusta  pienyritysten  menestymiseen (Dyer  & Ross 

2008, Marcella & Illingworth 2012) selvisi, että pelkkä oma kokemus ja intuitio eivät 

tuo menestystä yhtä suurella varmuudella kuin aktiivinen tiedonhankinta ja neuvojen 

saaminen.  Suurempi  tietopohja auttaa  tekemään tulevaisuuden kannalta  järkevämpiä 

päätöksiä  ja  vähentää  riskien  ja  virheiden  tapahtumista.  Epäonnistuneiden  yritysten 

tiedonlähteet olivat rajoittuneet esimerkiksi internetiin, asiantuntijoihin ja ystäväpiiriin. 

Paremmin  menestyvien  yritysten  tutkimuksessa  painotettiin  neuvojen  aktiivista 

hakemista ja asiantuntevia neuvojia tietolähteinä. 
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Sen  ja  Taylor  (2007)  esittivät,  että  on  tärkeää  ottaa  strateginen  lähestymistapa 

tiedontarpeisiin, mikäli yritys haluaa kehittyä ja pysyä kilpailukykyisenä. Tässä tulisi 

käyttää hyväksi  asinatuntijuutta,  joko oman firman sisältä  tai  ulkoa.  Lybaert  (1998) 

selvitti,  että  esimiehet  jotka käyttivät  paljon tietoa,  olivat  menestyneet  paremmin ja 

olivat optimistisempia yrityksen menestymisen suhteen kuin ne, joiden tiedonkäyttö oli 

vähäistä.  Paljon  tietoa  käyttävillä  esimiehillä  oli  tyypillisesti  hyvä  strateginen 

tietoisuus,  vähän  kokemusta  senhetkisestä  asemastaan  yrityksessä  sekä  suuri  halu 

yrityksen kasvulle.  

Uusien  yrittäjien  informaatiokäyttäytymistä  tutkinut  Leslie  (2009)  sai  selville,  että 

aloittelevat  yrittäjät  tarvitsevat  tietoa  esimerkiksi  liiketoimintaympäristöstä, 

hinnoittelusta,  imagon  luomisesta  ja  markkinointiin  liittyvästä  materiaalista.  Tiedon 

lähteistä tärkeimpiä oli oma lähipiiri, internet sekä ammatilliset neuvojat.  

4.4 Aiempi pienlevy-yhtiöihin kohdistunut tutkimus 

Suomalaisia  pienlevy-yhtiöitä  on  tarkasteltu  aikaisemmin  esimerkiksi  viestinnän, 

tarkemmin kulttuurituotannon (Ailamo 2008), yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden (Laurila 

2012)  sekä  liiketalouden  (Hautaniemi  2011)  näkökulmasta.  Ailamo  tutki  miten 

digitaalisen  musiikin  yleistymisen  myötä  tapahtunut  äänitemyynnin  lasku  ja  alan 

monipuolistuminen  vaikuttavat  pienlevy-yhtiöiden  tulonmuodostukseen  sekä  pohti 

miten se tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Laurila käsitteli saman tyylistä aihetta ja 

selvitti  musiikkiteollisuuden  murroksen  vaikutusta  pienlevy-yhtiöiden 

toimintamalleihin.  Hautaniemi  tutki,  miten  suomalaiset  pienlevy-yhtiöt  hyödyntävät 

sosiaalisista  mediaa  markkinoinnissa.  Tämän  tutkimuksen  kannalta  eritysesti 

Hautaniemien tutkimus on erittäin huomionarvoinen, sillä oletan, että tiedon jakamista 

tutkiessani sosiaalinen media tulee esille tavalla tai toisella. 

Hautaniemi  (2011)  haastatteli  neljää  suomalaista  pienlevy-yhtiötoimijaa  heidän 

sosiaalisen  median  käytöstään  ja  osoitti,  että  sitä  pidetään  yhtenä  tärkeimpänä 

markkinointityökaluna.  Pienlevy-yhtiötoimijat  painottivat  etenkin  Facebookin 

merkitystä  tulevaisuuden  musiikkimediana,  vaikka  eivät  sitä  käyttäneetkään  niin 

tehokkaasti  ja  luovasti  kuin  olisi  mahdollista.  Asenne  sosiaalisen  median 
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hyväksikäyttöä  kohtaan  oli  kuitenkin  hyvin  myönteinen  tulevaisuutta  ajatellen. 

Facebookissa  käytettyjä  markkinointitekniikoita  olivat  esimerkiksi  tilapäivitykset, 

linkkien jakaminen sekä fanien kanssa keskustelu.  Muita tärkeitä sosiaalisen median 

kanavia olivat Myspace sekä Twitter, joista ensin mainittua pidettiin tosin jo hieman 

vanhanaikaisena.

 

Sekä  Ailamon (2008) että  Laurilan  (2012) tutkimukset  tukevat  jo  aiemmin esiteltyä 

käsitystä, että ammatikseen pienlevy-yhtiötä pitävä ei voi nykyään luottaa pelkästään 

äänitemyyntiin.  Tulonmuodostus  tapahtuu  yhdistelemällä  eri  tulonlähteitä.  Sekä 

fyysisen,  että  digitaalisen äänitemyynnin lisäksi voidaan myydä esimerkiksi artistien 

oheistuotteita ja keikkoja.  Ailamo (2008) eritysesti  painottaa,  että pienlevy-yhtiöiden 

myymä päätuote ei ole enää fyysinen, muovinen musiikkitallenne, vaan itse musiikki 

kaikissa muodoissaan ja etenkin sen esittäjä, artisti.  

Laurilan (2012) mukaan levy-yhtiöpalveluja monipuolistamalla julkaisutoiminnasta saa 

kannattavampaa.  Voidaan  puhua  levy-yhtiöiden  sijaan  musiikkiyhtiöistä,  joissa 

ohjelmatoimisto,  oheistuotteet  ja  sponsorisopimukset  ovat  myös  osa  levy-yhtiön 

toimintaa, joka näin ollen saa osuuden melkein kaikesta, mitä artisti tekee. Tilanne ei 

Laurilan (2012) mukaan ole kuitenkaan täysin yksiselitteinen,  sillä toisaalta kaikesta 

digitalisoitumisesta  huolimatta  myös  vanhojen  formaattien,  kuten  c-kasettien  ja 

vinyylien suosion kasvu on nostanut fyysisten kappaleiden myyntimääriä. Vuosittaisten 

vinyylilevyjen myyntilistoja tarkastelemalla voidaan todeta, että myynti on ollut viime 

vuosina selvässä kasvussa.  Esimerkiksi Suomen musiikkituottajien tilastojen mukaan 

vuonna 2009 vinyylilevyjä myytiin 15 747 kappaletta, kun vuonna 2011 määrä oli jo yli 

kolminkertainen, 54 970 kappaletta (Musiikkituottajat ry, 2012).   

4.5 Yhteenvetoa

Aikaisemman  aiheeseen  liittyvän  tutkimuksen  perusteella  voidaan  koota  yhteeen 

seuraavanlaisia huomioita:

1.  Tutkimusta  on  tehty  monissa  erilaisissa  liiketoimintaympäristöissä,  millä  on 

vaikutusta siihen, millaisia tuloksia on saatu. Esimerkiksi kehittyvässä Afrikan maassa 
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toimiva pienyritys käyttää erilaisia toimintatapoja kuin muodollisempi, kehittyneessä 

teollisuusmaassa toimiva pienyritys. Afrikkaa koskevissa tutkimuksissa korostui tiedon 

informaali  luonne,  ja  tiedonlähteinä  olivat  usein  lähipiirissä toimivat  ihmiset.  Myös 

radioa ja sanomalehtiä pidettiin edelleen tärkeinä tiedonlähteinä. Teollisuusmaissakin 

informaaleja tiedonlähteitä käytettiin, mutta myös esimerkiksi internet on muodostunut 

oleelliseksi  osaksi  tiedonhankintaa.  Kuten  jo  yrityksen  määrittelyssä  tuli  ilmi, 

yrittäjyyttä  on  hyvin  monella  eri  alalla  ja  esimerkiksi  arkkitehtuurin  ja  lääkealan 

yrittäjyys eivät välttämättä toimi aivan samoin ehdoin (Hisrich  ym. 2005). Ei siis ole 

yllättävää, että informaatiokäyttäytymisessäkin löytyy eroja.

2. Päätutkimusmenetelminä käytettiin yleisimmin haastattelua, kyselyä tai molempia, 

riippuen  informanttien  määrästä  ja  tutkimuksen  luonteesta.  Myös  näitä  täydentäviä 

tutkimusmentelmiä  käytettiin,  mutta  yleensä  varsinaisena  menetelmänä  oli  joko 

haastattelu  tai  kysely,  riippuen  siitä,  oliko  menetelmän  avulla  tarkoitus  tuottaa 

määrällistä vai laadullista aineistoa.  

3.  Aikaisemmasta aiheesta tehdystä tutkimuksesta tärkeimmät esille tullee asiat tämän 

tutkielman  näkökulmasta  ovat   pienten,  informaalia  yritystoimintaa  harjoittavien 

toimijoiden tutkimuksesta saadut tulokset sekä laajempi kuva tutkimuksissa käytetyistä 

menetelmistä.

   

4. Tutkimuksissa keskityttiin pääosin erilaisten yrittäjien tiedontarpeiden, -hankinnan ja 

-käytön  selvittämiseen.  Huomio  oli  siis  enemmän informaatiokäyttäytymisessä  kuin 

informaatiokäytännöissä.  Pienlevy-yhtiöihin  kohdistunutta  tutkimusta  ei 

informaatiotutkimuksen näkökulmasta ole löytämäni perusteella tehty, vaan näkökulma 

on ollut esimerkiksi etnomusikologiassa ja musiikkituotannossa. 

5 TUTKIELMAN EMPIIRINEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esittelen ensiksi tutkielmani tarkennetun tutkimusongelman ja erittelen 

tutkimuskysymykset.  Tutkimusongelma  koostuu  päätutkimuskysymyksen  lisäksi 

viidestä  tarkentavasta  kysymyksestä.  Tämän  jälkeen  kuvaan  tutkielmani 

tutkimusmenetelmän  valinnan,  tutkimusaineiston  keruun  sekä  tutkimusaineiston 
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analysoinnin. 

5.1 Tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen päämäärä on selvittää mikroyrittäjien informaatiokäytäntöjä sekä 

-käyttäytymistä  ja  sitä  kautta  pyrkiä  lisäämään  ymmärrystä  aiheesta.  Tutkimuksen 

teoreettisena taustana on aiemmin esitelty kehittämäni kehys, joka pohjautuu pääosin 

Savolaisen  (2008)  arkielämän  informaatiokäytäntöihin,  McKenzien  (2003) 

informaatiokäytäntöihin sekä informaatiokäyttäytymisen osa-alueisiin (ks. kuvio 3, s. 

30).  Tarkoitus  on  selvittää,  soveltuuko  kehittämäni  informaatiokäytäntöjen  malli 

pienlevy-yhtiötoimijoiden  informaatiokäytäntöjen  ja  -käyttäytymisen  tutkimiseen. 

Samalla  selvitän  yleisesti,  miten  informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  ilmenevät 

pienlevy-yhtiötoiminnassa. 

Suomalaiset  pienlevy-yhtiöt  ovat  olleet  muutamien  opinnäytetöiden  kohteena  viime 

vuosina (ks. luku 4) ja haluan tuoda myös oman panokseni aiheeseen, mutta kuitenkin 

eri  näkökulmasta.  Motivaationa  tutkimukselle  on  oma  kiinnostus  pienlevy-

yhtiötoimintaa kohtaan ja halu tuottaa tietoa,  joka voisi  olla hyödyksi heille.  Mikäli 

tutkimustuloksista  selviää  jotain  mikä  vaikuttaa  siltä,  että  siitä  voisi  olla  käytännön 

hyötyä, on tarkoituksena jakaa tietoa jollain tavalla eteenpäin. Esimerkiksi aloitteleva 

tai  toiminnan  aloittamista  harkitseva  pienlevy-yhtiötoimija  voi  kokea  hyvin 

hyödylliseksi  tiedon,  mistä  tietoa  kannattaa  etsiä,  mitkä  tiedonlähteet  muut  kokevat 

luotettaviksi ja mitä kautta tietoa on hyvä jakaa. 

Koska tämä pro gradu -tutkielmani on toistaiseksi tiettävästi ainoa laatuaan, tarjoaa se 

esimerkkiä myös muille mahdollisesti aiheesta kiinnostuneille, joko suoraan aiheeltaan 

tai välillisesti, tutkimusmenetelmien tai teoreettisen kehyksen kautta. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessani  olen  käyttänyt  tukena  informaatiokäytäntöjä  ja  -käyttäytymistä 

tutkivaa  Hirvosen  (2010)  pro  gradu  -tutkimusta,  josta  oli  apua  omaa  teoreettista 

viitekehystä  sunnitellessani.  Myös  aiemmat  pienlevy-yhtiöitä  tarkastelleet 

opinnäytetyöt  osittain  auttoivat  tutkimusympäristön  määrittelyssä,  vaikka  itse 

paneuduin aiheeseen hieman syvälllisemmin.
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5.2 Tutkimuskysymykset

Informaatiokäytäntöjen  ja  -käyttäytymisen  selvittäminen  muodostavat  tutkimukseni 

pääongelman.  Jaan  pääongelman  alaongelmiin,  jotka  koostuvat  tiedontarpeiden, 

-hankinnan,  -käytön,  -jakamisen  sekä  tiedonlähteiden  selvittämisestä.   Seuraavaksi 

esittelen  tutkimukseni  pääongelman  sekä  sitä  tarkentavat  alaongelmat.  Näihin 

vastaamalla  pyrin  luomaan  käsityksen  tutkimusympäristönä  olevien  mikroyrittäjien 

jokapäiväisistä informaatiokäytännöistä ja -käyttäytymisestä. 

Pro gradu -tutkielmani pääongelma on:

Millä  tavalla  informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  ilmenevät  pienlevy-

yhtiötoiminnassa?

Tarkemmin se voidaan jakaa seuraaviin alaongelmiin:

1. Mitä tiedontarpeita pienlevy-yhtiön toiminnassa ilmenee?

Tarkoitus on selvittää millaisia tiedontarpeita levy-yhtiötoimijoilla on, eli mihin he tarvitsevat 

tietoa  pienlevy-yhtiötoimintaa  harjoittaessaan.  Selvitän  ovatko  tiedontarpeet  luonteeltaan 

ongelmalähtöisiä  vai  orientoivia  sekä  ovatko  tiedontarpeet  vähentyneet  tai  lisääntyneet 

kokemuksen myötä.  

2. Miten tietoa hankitaan?

Kysymyksen avulla on tarkoitus selvittää, onko tiedonhankinta McKenzietä (2003) mukaillen 

aktiivista etsimistä, aktiivista seurantaa, kohdentumatonta havainnointia tai saadaanko tietoa 

välittäjän  kautta.  Osana  aktiivista  seurantaa  otan  huomioon  ulkoisen  toimintaympäristön 

seurannan, eli seuraako toimijat mahdollisesti erilaisia toimintaympäristön sektoreita. Sektorit 

ovat  asiakas-, kilpailija, teknologia-, säädös-, talous- sekä sosiokulttuurinen sektori. Lisäksi 

selvitän  onnistuuko  tiedonhankinta  aina,  esimerkiksi  millaisia  mahdollisia  haasteita 

tiedonhankinnassa  on  kohdattu  ja  onko  toimijoilla  pääsy  kaikkeen  tarvitsemaansa 

informaatioon.    
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3. Mitä tiedonlähteitä käytetään?

Kysymyksen  avulla  selvitän,  millaisia  tiedonlähteitä  tiedonhankinnassa  käytetään. 

Täydentävänä apuna käytän toimijoiden kokemuksia tiedonlähteiden luonteesta kartoittaessani 

tiedonlähteiden horisonttia. 

4. Miten tietoa arvioidaan ja tallennetaan ennen käyttöä?

Kysymyksen  avulla  selvitän,  miten  tietoa  ja  tiedonlähteitä  arvioidaan,  ennen  kuin  sitä 

käytetään. Lisäksi selvitän tallentavatko toimijat tietoisesti tietoa, millaista tietoa tallennetaan 

ja mihin, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin. Selvitän myös, onko tallennus organisoitua, 

eli käytetäänkö apuna esimerkiksi tiedon hallintaaan tarkoitettuja järjestelmiä.

5. Miten hankittua tietoa jaetaan?

Kysymyksen avulla selvitän, jakavatko levy-yhtiötoimijat tietoa, eli antavatko he tietoa 

muille  ja  saavatko  he  tietoa  muilta.  Tiedon  saamista  muilta  tarkastelen  osana 

McKenzien (2003) tiedon saamista välittäjän kautta. Lisäksi selvitän, onko jaettu tietoa 

primaari- vai sekundaaritietoa sekä mitä kanavia pitkin tietoa jaetaan ja saadaan. 

5.3 Tutkimusmenetelmät

Tämän  tutkielmani  tutkimusmenelmät  pohjautuvat  laadulliselle  tutkimukselle. 

Laadullisessa tutkimuksessa on kyse empiriisestä  analyysistä,  sen tavasta  tarkastella 

havaintoaineistoa  ja  argumentoida.  Sen  kulmakiviä  on  havaintojen  teoriapitoisuus. 

Tällä  tarkoitetaan,  että  tutkimuksen  tuloksiin  vaikuttaa  millainen  yksilön  käsitys 

tutkittavasta ilmiöstä on, millaisia merkityksiä sille annetaan ja millaisia välineitä siinä 

käytetään. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Laadullisen  tutkimuksen  voi  mieltää  myös  prosessina,  jossa  aineistoon  liittyvät 

näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkimusprosessin edetessä tutkijan tietoisuudessa. 

Tutkimuksen vaiheet eivät välttämättä ole selkeästi etukäteen jaoteltavissa, vaan niihin 

liittyvät ratkaisut voivat muotoutua myös tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi 2010, 70.)
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Seuraavaksi esittelen miten valitsin käyttämäni tutkimusmenetelmät sekä esittelen ne 

tarkemmin. Tämän jälkeen käyn läpi tutkimusaineiston.

5.3.1 Tutkimusmenetelmien valinta

Aikaisempaa pienlevy-yhtiötoimijoiden informaatiokäytäntöjä koskevaa tutkimusta en 

löytänyt.  Pienyrittäjiä  koskevaa  tiedontarpeita,  -hankintaa  ja  -käyttöä  koskevaa 

tutkimusta  löytyi  kuitenkin  kohtalaisesti.  Aikaisemmassa  tutkimuksessa  käytetyt 

tutkimusmenetelmät jakautuivat selkeiten pienemmälle joukolle suoritetun haastattelun 

sekä suuremmalle joukolle  tehdyn kyselyn välille.  Myös molempien käyttö samassa 

tutkimuksessa oli mahdollista. 

Suomalainen  pienlevy-yhtiökenttä  oli  havaintojeni  mukaan  sen  verran  suppea,  että 

kyselytutkimuksen onnistuminen olisi vaatinut suurimman osan osallistumista. Se olisi 

saattanut  tuottaa  vaikeuksia,  sillä  kaikki  eivät  olisi  välttämättä  reagoineet  kyselyyn 

ollenkaan.  Onnistuessaan  tavoittamaan  mahdollisimman  suuren  vastaajamäärän, 

kyselytutkimus  olisi  voinut  kuitenkin  tuottaa  tarpeeksi  dataa  tämän  tutkimuksen 

puitteisiin. 

Tutkimukseni  aiheen  huomioon  ottaen  oli  mielestäni  parempi,  että  painopiste  oli 

laadullisessa tutkimuksessa. Hollidayn (2010) mukaan laadullinen tutkimusaineisto on 

oleellinen  tekijä,  kun  tutkitaan  jokapäiväistä  elämää.  Arvelin  sen  soveltuvan  hyvin 

menetelmäksi, kun tutkitaan arkielämän informaatiokäytäntöjä. Haastatteluiden kautta 

voi  saada  syvällisempää  aineistoa,  mikä  on  tutkimukseni  kannalta  arvokasta  ja 

haastatteluiden tekemiseen riittää vähempikin määrä vastaajia. 

Hirsjärvi,  Remes  ja  Sajavaara  (2010,  205-206)  katsovat,  että  haastattelun  eduksi 

voidaan  lukea  aineiston  keruun  ja  tulkinnan  joustavuus,  joka  voi  edetä  vastaajia 

myötäillen ja tilannekohtaisesti. Heidän mukaansa haastattelu valitaan usein seuraavista 

syistä: 

- Haastatteluissa ihminen on tutkimustilanteen subjektina, joka luo merkityksiä ja on 
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aktiivinen.

  

- Kyseessä on vähän tutkittu alue, jonka vastauksia tutkijan on vaikea tuntea etukäteen.

-  Haastateltavalla  on  mahdollisuus  kertoa  aiheestaan  ja  itsestään  laajemmin,  kuin 

haastattelija on ennakoinut.

- Ennalta on oletus, että aihe voi tuottaa vastauksia hyvin monitahoisesti. 

-  Mahdollisuus  selventää  ja  syventää  saatuja  vastauksia  sekä  esittää  tarkentavia 

lisäkysymyksiä  (Hirsjärvi ym. 2010, 205-206).

Tutkimukseni  kannalta  erityisen  huomioitavaa  on  aihe,  jota  ei  pienlevy-yhtiöiden 

tutkimusympäristössä  ole  oletetusti  aiemmin  tutkittu.  Vastaukset  saattavat  siten  olla 

hyvinkin  monitahoisia  ja  on vaikea  ennakoida,  mitä  ja  kuinka  paljon  haastateltavat 

aiheeseen liittyen kertovat. 

Myös mahdollisuus esittää selventäviä lisäkysymyksiä on selkeä haastattelun etu, sillä 

kyselyn  avulla  jotain  olennaista,  vasta  haastattelutilanteessa  ilmenevää  olisi  voinut 

jäädä tutkimusaineistosta  pois.  Mahdollisuus avata ja selventää kysymyksissä olevia 

käsitteitä  on  tärkeää,  jotta  haastateltava  varmasti  ymmärtäisi  mistä  on  kysymys. 

Kyselyvastauksia analysoitaessa ei  voi olla täysin varma, onko vastaaja ymmärtänyt 

kysymyksen.

Lisäksi  käytin  tutkimusmenetelminä  tiedonlähteiden  horisonttia  sekä 

dokumenttianalyysia.  Tiedonlähteiden  horisontilla  tarkoitetaan  yksilölle  saatavilla 

olevia  tiedonlähteitä,  jotka  tämä  hahmottaa  ympärilleen.  Sitä  tutkin  haastattelujen 

yhteydessä  täytettävillä  lomakkeilla,  joihin  haastateltava  voi  merkitä  kokemansa 

tiedonlähteiden  horisontin.  Kyseisen  tutkimusmenetelmän  mukaan  ottaminen  tuntui 

järkevältä, sillä se on osa Savolaisen (2008) informaatiokäytäntöjen mallia ja katsoin, 

että sen avulla voisi hieman täydentää haastatteluista saatua aineistoa. Haastateltujen 

levy-yhtiöiden internet-sivujen analysointia tein jo haastateltavien valinnan tueksi, kun 

pyrin  selvittämään  täyttääkö  haastateltava  mahdollisesti  tutkimukselleni  asettamat 

kriteerit,  sekä  myöhemmin  tiedonlähteenä,  kun  kokosin  haastateltavia  tarkemmin 
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esittelevät taulukot (s. 49).            

     

Teemahaastattelu

Haastattelutyypit  voidaan  jakaa  strukturoituun  eli  lomakehaastatteluun,   vähemmän 

strukturoituun  teemahaastatteluun  sekä  avoimeen  haastatteluun.  Lomakehaastattelun 

rakenne,  kysymysten  muoto  ja  esittämisjärjestys  ovat  täysin  ennalta  määrätty. 

Avoimessa haastattelussa taas edetään vapaasti  ja keskustelunomaisesti,  eikä ennalta 

määrättyä  ole  kuin  aihe,  mutta  sekin  voi  haastattelun  kuluessa  muuttua.  Avoin 

haastattelu  vaatii  yleensä  enemmän  kuin  yhden  haastattelukerran  sekä  koulutusta 

tehtävää varten.  (Hirsjärvi  ym. 2010, 208-210.)     

Valitsin  tutkimukseni  tutkimusmenetelmäksi  täysin  strukturoidun  ja  avoimen 

haastattelun  välimuodon,  puolistrukturoidun  haastattelun.  Puolistukturoitu,  eli 

teemahaastattelu  pohjautuu  yksityiskohtaisten  kysymysmallien  sijasta  tiettyihin 

keskeisiin  teemoihin.  Huomio  on  ihmisten  vuorovaikutuksessa,  joka  synnyttää 

tulkintoja sekä merkityksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)  

Valitsin teemahaastattelun siksi, että tukeutumalla tavallaan valmiiseen, mutta kuitenkin 

vapaampaan  haastattelurunkoon  jää  haastattelutilanteelle  mahdollisuus 

dynaamisuuteen.  Se  mahdollisti  tarkentavien  tai  vastauksista  mieleen  tulleiden 

lisäkysymysten  esittämisen,  joita  ei  haastattelurunkoon  ollut  merkitty. 

Lomakehaastattelun  liiallista  mekaanisuutta  en  kokenut  hyväksi,  sillä  se  mielestäni 

estää  haastattelutilanteen  vuorovaikutuksen  ja  dynaamisuuden.  Koin  kuitenkin 

tärkeäksi  pitäytyä  tietyssä  haastattelurungossa,  sillä  se  auttaa  teemoineen  ja 

apukysymyksineen  tekemään  haastattelut  tietyssä  järjestyksessä  ja  niin,  että  kaikki 

teemat tulevat käsiteltyä. 

Haastattelu voidaan tehdän yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna (Hirsjärvi  ym. 2010, 

210).  Tässä  tutkimuksessa  käytin  yksilöhaastattelua,  sillä  kokemattomana 

haastattelijana  koin  helpommaksi,  että  keskityn  vain  yhteen  ihmiseen  kerrallaan. 

Toisaalta voisi nähdä, että kaksi ihmistä antaa enemmän vastauksia kuin yksi ja toisen 

henkilön  vastaukset  voivat  myös  innostaa  toisen  henkilön  puhumaan  lisää  jostain 
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aiheesta.      

Tiedonlähteiden horisontti

Sonnenwaldin  (1999) mukaan tiedonlähteiden horisontti  koostuu erilaisista  yksilölle 

saatavilla  olevista  tiedonlähteistä  sekä  omasta  kokemuksesta  ja  havainnoista 

ympäröivästä maailmasta. Tiedonlähteitä voivat olla esimerkiksi sosiaalinen verkosto, 

internet,  kirjat  tai  media  ja  ne määräytyvät  sosiaalisesti  ja  yksilöllisesti  tilanteen  ja 

kontekstin mukaan. Tiedonlähteiden horisontti esiteltiin tarkemmin tämän tutkielman 

tarpeisiin luvussa kolme (s. 25).

Otin tiedonlähteiden horisontin mukaan tutkimukseeni, koska myös Savolainen (2008) 

on sitä informaatiokäytäntöjä tutkiessaan käyttänyt ja koin, että se on hyvä, täydentävä 

menetelmä  tiedonlähteiden  käytön  tutkimiseen.  Haastattelujen  yhteydessä  selvensin 

haastateltaville  tiedonlähteiden  horisontin  periaatteen  ja  pyysin  heitä  merkitsemään 

horisonttia kuvaavalle lomakkeelle omat läheiseksi kokemansa tiedonlähteet. Lomake 

oli kolmesta ringistä koostuva kuvio, jossa olivat alue yksi, alue kaksi sekä alue kolme. 

(kts. liite 2).

Levy-yhtiöiden kotisivut

Levy-yhtiöiden kotisivut ovat  mukana tutkimusaineistossa,  koska niiltä  sai  oleellista 

tietoa  jo  haastatteluja  suunnitellessa,  sekä  tarkempaa  faktatietoa  tutkimusjoukon 

esittelyn  ja  vertailun  avuksi,  kuten  julkaistujen  levyn  määrän.  Haastatteluja 

suunnitellessani tärkeimmät kotisivuilta etsimäni tiedot olivat levy-yhtiön yhteystiedot 

sekä  tieto  siitä,  harjoitetaanko  toimintaa  rekisteröitynä  yrityksenä.  Toiminnan 

harjoittamisesta  rekisteröitynä  yrityksenä  saatoin  joutua  kuitenkin  kysymään  vasta 

haastattelupyynnössä, mikäli se ei muuten tullut ilmi. Kotisivuilta löytyi vähintäänkin 

sähköpostiosoite, jolla sai toimijaan yhteyden. 
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5.3.2 Haastattelurunko

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, 148-149) mukaan tutkimushaastattelun sunnittelussa ja 

toteuttamisessa on olennaista tutkijan ja teorian suhde, jossa teoria ohjaa haastattelua. 

Tutkimusta  varten  tekemäni  haastattelurunko  (kts.  liite  1)  pohjaa  tutkimuksessa 

käytettyyn teoreettiseen taustaan ja viitekehykseen (kuvio 3, s. 30).

Hirsjärven  ja  Hurmeen  (2000,  184)  mukaan  haastatteluaineiston  laadukkuutta  voi 

yrittää parantaa muun muassa tekemällä etukäteen hyvän haastattelurungon. Siitä voi 

lopuksi tarkistaa, tulivatko kaikki aiheet käsiteltyä. Myös haastattelupäiväkirjan pitoa 

suositellaan,  sillä  kun  kirjaa  ylös  esimerkiksi  mahdollisia  vaikeuksia  tuottavia 

kysymysmuotoja tai yleisiä havaintoja haastateltavista ja heidän ympäristöstään, voivat 

ne  auttaa  myöhempää  tulkintaa.  Myös  haastattelun  litterointi  olisi  hyvä  suorittaa 

mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 111) listaavat haastattelun kysymystyyppeiksi muun muassa 

avauskysymykset,  lisäkysymykset,  tarkentavat  kysymykset  sekä  suorat  ja  epäsuorat 

kysymykset.  Oma  haastattelurunkoni  perustui  teeman  avaaviin  avauskysymyksiin, 

joihin  haettiin  tarpeen  mukaan  lisätietoa  lisäkysymyksillä  tai  tiettyä  vastausta 

koskevilla tarkentavilla kysymyksillä.    

Tutkija on oman kultuurinsa tuote ja hänellä on sitä kautta tietyt käsitykset tutkimastaan 

ilmiöstä, joten niistä voi olla vaikea irrottautua (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 149). Itse 

olen ollut oman musiikkitoiminnan kautta tekemisissä tutkittavan kohteen parissa, joten 

tietynlaista  ennakkokäsitystä  alasta  on  vaikea  välttää.  Pyrin  kuitenkin  ottamaan  sen 

huomioon  haastattelurunkoa  ja  haastatteluja  tehdessäni  ja  rakensin  kysymykset 

teoreettiseen  taustaan  perustuen.  Haastattelurunko  on  siis  hyvin  teoriapohjainen.  Se 

koostuu esitietojen lisäksi neljästä teemasta, jotka perustuvat tutkimuksen alaongelmiin. 

Haastattelurungon  ensimmäinen  osio  käsittelee  yhteisesti  tiedontarpeita  sekä 

-hankintaa.  Toisessa  osiossa  ovat  aiheena  tiedonlähteet.  Kolmannessa  osiossa 

tarkastellaan tiedontallentamista ja neljäs osio sisältää tiedonjakamisen. Tiedonkäytön 

olen sulauttanut osaksi tiedontarpeita ja -hankintaa sekä tiedonlähteitä. 
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Kolmessa  ensimmäisessä  haastattelussa  tiedonkäyttö  oli  omana  osionaan,  mutta 

lopuissa  haastatteluissa  sisällytin  sitä  koskevat  kysymykset  osaksi  tiedontarpeita  ja 

-hankintaan sekä tiedonlähteitä. Tiedontarpeiden ja -hankinnan osiossa selvitin kaikilta 

haastatelluilta  heidän  tiedontarpeidensa  tiheyttä  ja  tiedonhankinnan  keskimääräistä 

kestoa. Jätin vastaukset kuitenkin pois lopullisista tuloksista, koska ne eivät olleet osa 

tutkielmani lopullista teoreettista viitekehystä. 

5.4 Tutkimusaineisto

Seuraavaksi  esittelen tutkimukseni  tutkimusaineiston.  Selvennän tarkemmin kriteerit, 

joiden  mukaan  haastateltavat  valisin  sekä  esittelen  haastateltujen  taustat.  Lopuksi 

selvitän, miten purin haastatteluista saamani aineiston ja analysoin sen. 

5.4.1 Haastateltavien valinta

Valitsin tutkimustani varten pienlevy-yhtiöt seuraavin kriteerein: 

1.  Levy-yhtiön  täytyy olla  riippumaton,  eli  sillä  ei  saa  olla  kytköksiä  suuriin  levy-

yhtiöihin. 

2. Levy-yhtiön täytyy olla rekisteröity yritys, eli sillä täytyy olla y-tunnus. 

3. Työntekijöitä levy-yhtiöllä voi olla yhdestä kolmeen. 

4. Toiminta voi olla päätoimista tai sivutoimista, eli sen on oltava henkilön pääelinkeino 

tai sivutoimi.

5. Julkaisutoiminnan tulee olla suhteellisen tuoretta, viimeisimmän julkaisun tulisi olla 

vähintään  vuodelta  2012.  Julkaisutoiminnnan  ei  tulisi  perustua  vain  levy-yhtiön 

pitäjän/pitäjien oman yhtyeen/yhtyeiden julkaisuihin.  

Edellä  mainitut  kriteerit  huomioituna  listasin  kaikki  tietämäni  suomalaiset  pienlevy-
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yhtiöt. Tämän jälkeen karsin listaa käymällä läpi levy-yhtiöitä niin, että tutustuin niiden 

kotisivuihin ja käytin hyväkseni kaiken tiedon mitä sivuilla oli tarjolla. Parhaimmassa 

tapauksessa  sivustojen  info-osuudesta  löytyi  joko  levy-yhtiön  yhteystiedot  tai 

toiminnassa mukana olevat henkilöt ja heidän yhteystietonsa, virallinen toiminimi, y-

tunnus sekä levyjen jakelutapa. Jokaiselta sivustolta löytyi sähköpostiosoite, millä levy-

yhtiöön voi ottaa yhteyttä. 

Tarkoitukseni oli valita tutkittavat levy-yhtiöt niin, että ne muodostaisivat monipuolisen 

otannan  Suomen  pienlevy-yhtiökentästä.  Ajalliset  ja  taloudelliset  resurssit  kuitenkin 

rajoittivat sen verran, että minun täytyi ottaa huomioon maantieteelliset rajoitukset ja 

saada  mahdollisimman  paljon  haastatteluja  yhdellä  aineistonkeruumatkalla. 

Ihannetapaus olisi ollut, että olisin voinut matkustaa esimerkiksi Poriin tai Turkuun asti 

pelkästään  yhtä  haastattelua  varten.  Minun  piti  kuitenkin  jättää  mahdollisia 

haastateltavia pois siksi, että yksittäiset matkat eivät olleet taloudellisesti mahdollisia.   

5.4.2 Haastateltavien taustat

Tutkimustani  varten  haastattelin  seitsemää  levy-yhtiötoimijaa,  jotka  operoivat 

Helsingissä,  Tampereella  sekä  Oulussa.  Haastateltaviin  otin  yhteyden  pääosin 

sähköpostitse,  mutta  kahdessa tapauksessa käytin Facebookia,  koska kyseessä olivat 

itselleni jo entuudestaan tutut toimijat.  Haastattelut tein keväällä sekä syksyllä 2013 

kaupungeissa, joissa hastateltavat toimintaa harjoittavat. Pisimmän haastattelun kesto 

oli  yksi  tunti  ja  11  minuuttia  ja  lyhin  haastattelu  kesti  44  minuuttia.  Haastattelun 

keskimääräinen kesto oli siten 54 minuuttia. Taulukossa 1 (s. 49) on esitetty tarkempi 

yhteenveto  tutkimukseni  aineistoista,  niiden  laajuudesta,  keruuajankohdasta  sekä 

käytöstä.  
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Taulukko 1. Tutkimuksen aineistot ja niiden käyttö.

Katsoin,  että  haastattelu  oli  päättynyt,  kun  olimme  keskustelleet  riittävästi  kaikista 

haastatteluteemoista. Toiset vastasivat vähempisanaisemmin kuin toiset, mutta tärkeintä 

oli,  että  mitään teemaa ei  jätetty käsittelemättä.  Taulukossa 1 olevat  haastatteluiden 

kestot  olen  ottanut  suoraan  nauhurista  varsinaisen  haastatteluosuuden  mukaan,  sillä 

laitoin nauhurin päälle  juuri  ennen keskustelun aloittamista ensimmäisestä  teemasta. 

Haastatteluihin alustavaa keskustelua sekä jälkipuheita en siis nauhoittanut.

Lähetin  pyyntöjä  yhteensä  13  kappaletta,  joista  osaan en saanut  vastausta  ja  osasta 

selvisi  vasta  pyynnön  jälkeen,  että  toimintaa  ei  harjoitettu  yrityksenä.  Kaksi 

haastattelua peruuntui.  Haastateltavia  olisi  ollut  varmasti  mahdollista  saada lisääkin, 

mikäli resursseja matkustaa haastattelujen perässä olisi ollut enemmän. Katson silti, että 

kasvokkain  tehdyt  haastattelut  ovat  arvokkaampia  ja  luotettavampia,  kuin  jos  olisin 

hankkinut kaiken haastatteluaineiston sähköpostin välityksellä.     

Kaikki toimijat antoivat luvan käyttää nimeään tutkimuksessa, mutta kutsun niitä tässä 

tutkimuksessa  nimekkeillä  toimija  tai  levy-yhtiö.  Jatkossa  levy-yhtiöihin  viitataan 

sanalla toimija X, tai levy-yhtiö X. Levy-yhtiöt ja niiden toimijat nimeän siis kirjaimilla 

A:sta  G:hen.  Tutkimustuloksia  esitellessä  käytän  toimijoista  lainauksien  yhteydessä 

tunnisteita tA:sta tG:hen.

Aineistotyyppi Aineiston laajuus Keruuajankohta Käyttötapa

Internet-sivut

Haastatteluaineisto A: 53:19 min
B: 44:56 min
C: 47:23 min
D: 55:10 min
E: 01:11:22 min
F: 58:26 min
G: 53:53 min
yht: 383 min

Alkukevät 2013 - 
syksy 2013

Pääaineisto 
tutkimuskysy-
myksiin vastaamiseksi

Informaatiohorisontti-
piirrokset

A-G, 7kpl Alkukevät- syksy 
2013

Haastatteluaineiston
täydennys

A-G, 7kpl
Alkukevät- syksy 
2013

Haastateltavien valinta,
haastateltavien taustojen
kartoitus
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Taulukoihin 2 ja 3 kokosin haastateltujen levy-yhtiöiden taustatiedot seuraavasti: levy-

yhtiön perustamisvuosi, rekisteröitymisvuosi yritykseksi, levy-yhtiön jakelija, levyjen 

julkaisumäärä  vuoteen  2013  mennessä,  omien  yhtyeiden  olemassaolo,  levy-yhtiön 

yritysmuoto, toimijan ikä, toimintapaikkakunta sekä toimijoiden määrä levy-yhtiössä. 

Kyseiset tiedot keräsin levy-yhtiöiden internet-sivuilta sekä haastatteluista. 

Taulukko 2.  Haastateltujen  levy-yhtiöiden perustamisvuosi,  rekisteröimisvuosi,  jakelija  sekä 

yritysmuoto.

Taulukko 3. Haastateltujen levy-yhtiötoimijoiden yhtyeet, julkaistujen levyjen määrä vuoteen 

2013 mennessä, toimijan ikä ja toimipaikka sekä toimijoiden lukumäärä levy-yhtiössä.

Haastatellut levy-yhtiötoimijat edustivat pienlevy-yhtiöitä, joista vanhin oli perustettu 

vuonna 1995 ja uusin vuonna 2007. Yritykseksi kaikki yhtiöt oli kuitenkin rekisteröity 

2000-luvulla.  Kaikilla  levy-yhtiöillä  oli  jakelija,  yleisimmin  Playground.  Julkaistut 

levyt  vaihtelivat  viidestä  68:aan.  Kaikki  haastatellut  levy-yhtiötoimijat  ovat  yli  30 

-vuotiaita. Yhtä toimijaa lukuunottamatta he harjoittivat toimintaa sivutoimisena, joko 

päivätyön ohella  tai  osana muita  toimia,  joista kokonaisuutena elanto saatiin.  Levy-

yhtiöt  harjoittivat  toimintaansa  Helsingissä,  Tampereella  ja  Oulussa.  Enimmäkseen 

Levy-yhtiö Perustettu Rekisteröity Jakelija Yritysmuoto

A 1999 2003 Supersounds Sivutoimi
B 2004 2004 Töölön Musiikkitukku Päivätyö
C 1999 2004 Supersounds / Stickfigure Sivutoimi
D 2004 2004 Playground Sivutoimi
E 1995 2006 Playground Sivutoimi 
F 1998 2007 Playground Sivutoimi 
G 2007 2007 Playground Sivutoimi

Levy-yhtiö Omia yhtyeitä (kpl) Levyjä julkaistu Toimijan ikä Toimipaikka Toimijoiden lkm

A On (4) 34 36 Helsinki 2
B On (4-5) 68 33 Helsinki 1
C On (2) 56 35 Helsinki 1
D Ei 15 34 Oulu ”1,5”
E On 93 37 Tampere 1
F Ei 35 38 Oulu 1
G On 5 33 Oulu 1
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levy-yhtiöissä oli vain yksi osakas, poikkeuksena levy-yhtiö A, jossa oli mukana kaksi 

toimijaa sekä levy-yhtiö D, joka katsoi että työharjoittelija mukaan luettuna jäseniä on 

”yksi  ja  puoli”,  harjoittelijan  työpanoksen  ollessa  kuitenkin  jokseenkin  vähäinen. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin jokaisen levy-yhtiön.      

Levy-yhtiö A on vuonna 1999 perustettu, mutta 2004 yritykseksi rekisteröity pienlevy-

yhtiö Helsingistä, jonka toista jäsentä haastattelin. Haastattelemani toimija soittaa myös 

itse musiikkia ja on omien sanojensa mukaan tällä hetkellä mukana neljässä aktiivisessa 

yhtyeessä. Hän on itse julkaissut omien yhtyeidensä levyjä. Pienlevy-yhtiötoiminta  on 

hänelle sivutoimista, jota hän harjoittaa pääelinkeinonsa ohella. 

Levy-yhtiö B on vuonna 2004 perustettu pienlevy-yhtiö Helsingistä. Toimija B soittaa 

myös itse musiikkia, omien arviodensa mukaan neljässä tai viidessä yhtyeessä, joiden 

levyjä on myös itse julkaissut. Hän harjoittaa levy-yhtiötoimintaa pääelinkeinonaan. 

Levy-yhtiö  C on vuonna 1999 perustettu,  mutta  vasta  2004 yritykseksi  rekisteröity 

pienlevy-yhtiö Helsingistä.  Toimintaa  harjoitti  ennen kaksi  henkilöä,  mutta  nykyään 

levy-yhtiön vetovastuu on yksin toimijalla  C, jota  myös haastattelin.  Hän harjoittaa 

levy-yhtötoimintaa  sivutoimisesti,  soittaa  myös  itse  musiikkia  ja  on  itse  julkaissut 

omien yhtyeidensä musiikkia.  

Levy-yhtiö D on vuonna 2004 perustettu pienlevy-yhtiö, joka operoi nykyään Oulusta 

käsin. Hänen elinkeinonsa koostuu sivutoimista, joista levy-yhtiö on yksi.  

Levy-yhtiö E on jo 1995 toimintansa aloittanut, mutta vasta vuonna 2006 yritykseksi 

rekisteroity  pienlevy-yhtiö  Tampereelta.  Hänellä  on  myös  omaa  musiikki-  ja 

äänitystoimintaa sekä on julkaissut omien yhtyeidensä levyjä. Levy-yhtiötoiminta on 

hänelle sivutoimista, osana musiikkiin ja taiteisiin liittyvää kokonaisuutta.   

Levy-yhtiö F on vuonna 1998 perustettu, mutta vuonna 2006 yritykseksi rekisteröity 

pienlevy-yhtiö, joka toimii Oulussa. Hänen elinkeino koostuu levy-yhtiötoimen lisäksi 

musiikkiin liittyvistä sivutoimista.  
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Levy-yhtiö  G on vuonna 2007 perustettu  pienlevy-yhtiö Oulusta.  Toiminta on ollut 

vielä pientä, mutta toimijan G mukaan se on kasvamaan päin. Hän soittaa myös itse 

musiikkia,  ja  on  julkaissut  pääosin  oman  yhtyeensä  levyjä.  Levy-yhtiötoiminta  on 

hänelle  sivutoimista,  hän  myös  tarjoaa  äänityspalveluita  ja  on  itse  äänittänyt 

julkaisemiaan levyjä.  

5.5 Haastatteluaineiston purku

5.5.1 Sisällönanalyysi

Pelkkä tutkimusaineiston kerääminen ei riitä, vaan se se täytyy analysoida ja tulkita 

sekä  esittää  sen  seurauksena  saadut  tulokset.  Tulkinnassa  oleellista  on  selventää  ja 

supistaa  suuria  tietomääriä  sekä  tunnistaa  yhtäläisyyksiä  ja  toistuvia  ilmiöitä, 

tarkoituksena viestiä perusolemus siitä, mitä aineisto paljastaa. (Patton 1990, 371-372.) 

Sisällönanalyysissä  tutkittavasta  kohteesta  koitetaan  saada  kuvaus  tiiviissä  ja 

yleistetyssä muodossa ja se voidaan ymmärtää analyysin lisäksi myös sisällön erittelynä 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 105,109). Sisällönanalyysi  on työkalu,  jonka tarkoitus on 

tarjota tietoa, uusia näkemyksiä, kuvauksia ja käytännön opastusta tekemiseen, mutta 

olla  myös  menetelmänä  luotettava  ja  toistettavissa  (Krippendorff  1980,  21).  Sitä  ei 

tulisi ajatella puhtaasti kvantitatiivisena tai kvalitatiivisena, vaan eräänlaisena hybridinä 

eli  menetelmänä,  joka  mahdollistaa  niin  määrällisen  kuin  laadullisenkin  aineiston 

tutkimuskäytön (Hesse-Bider & Leavy 2011, 232).   

Krippendorffin  (1980,  22,  55)  mukaan  ei  ole  yhtä  ainoaa  oikeaa  tapaa  analysoida 

aineistoa  ja  tulkita  sen  merkityksiä,  sillä  on  lukemattomia  eri  näkökulmia  ja 

lähtökohtia, mistä dataa tulkitaan. Tulkinnoissa ei tarvitse myöskään olla täysin samaa 

mieltä  kenenkään  kanssa,  sillä  kokemusmaailmasta  riippuen  ihmiset  suhtautuvat 

ilmiöihin eri tavalla. Tärkeää onkin kuvata analyysiprosessi mahdollisimman tarkasti, 

jotta tutkimuksen luotettavuus ja toistettavuus säilyisivät hyvänä. 

Sisällönanalyysin luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan käyttää käsitteitä reliabiliteetti 

ja  validiteetti,  mutta  ne  ovat  läheisemmin  osa  määrällistä  tutkimusta,  eivätkä  siksi 
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sovellu täysin haastettelututkimuksen puitteisiin.  Niiden avulla voi kuitenkin osittain 

käsitellä  haastatteluaineiston luotettavuutta.  (Hirsjärvi & Hurme 2000, 185.)  Mostyn 

(1985, 123) mukaan validiteetin mittaaminen tuottaa laadullisessa aineistossa selkeitä 

ongelmia, sillä intuitio ja tulkinta ovat hyvin olennaisia tekijöitä aineiston analyysissä. 

Reliabiliteetti  tarkoittaa  sitä,  että  kun  tutkitaan  samaa  henkilöä  useammalla  eri 

tutkimuskerralla, on mahdollista saada sama tulos, tai kun kaksi eri tutkijaa päätyvät 

tietystä  kohteesta  samanlaiseen  tulokseen.  Reliabiliteetin  tarkoitus  tutkimuksessa  on 

sattumanvaraisuuden  eliminoiminen  tuloksista.  Validiteetillä  taas  tarkoitetaan 

tutkimusmenetelmän  kykyä  mitata  erityisesti  sitä,  mitä  on  tarkoituskin  mitata,  sillä 

menetelmä tai mittari ei aina välttämättä vastaa sitä samaa todellisuutta, mitä tutkija 

luulee tutkivansa.  (Hirsjärvi  ym.  2010, 231.)  Haastattelussa tutkimuksen validiteettiä 

voi ylläpitää paremmin kuin kyselytutkimuksessa, sillä tällöin tutkija on läsnä ja voi 

varmistaa, että haastateltavat varmasti ymmärtävät, mitä heiltä kysytään.   

Vaikka reliabiliteetti ja validiteetti eivät laadulliseen tutkimukseen täysin sovellukaan, 

on Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 189) mukaan tutkimuksen silti pyrittävä kuvaamaan 

tutkittavien  käsityksiä  ja  heidän  maailmaansa  mahdollisimman tarkasti.  Tutkittavien 

käsitykset tulee sovittaa tutkijan tulkintoihin.

Tutkijan  täytyy mahdollisimman tarkasti  dokumentoida,  miten  hän  on luokitellut  ja 

kuvannut  tutkittavien  maailmaa  niin  kuin  on  tehnyt.  Menettelyt  tulee  perustella 

uskottavasti, sillä vaikka toinen tutkija tulisikin erilaiseen tulokseen, se ei välttämättä 

ilmaise  tutkimuksen  heikkoutta. Reliabiliteettiä  voidaan  käyttää  laadullisessa 

aineistossa  siten,  että  keskitytään  aineiston  laatuun.  Tällöin  tutkijan  toiminta  on 

oleellisempaa  kuin  haastateltavien  vastaukset.  On  siis  kyse  siitä,  onko  kaikki 

käytettävissä  oleva  aineisto  huomioitu  ja  haastatteluaineisto  litteroitu  oikein.  Vaikka 

haastattelujen  tulos  on  haastattelijan  ja  haastateltavan  yhteistoiminnan  tulosta,  tulisi 

tulosten  kuitenkin  heijastaa  niin  pitkälle  tutkittavien  ajatusmaailmaan  kuin  vain 

mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.)

Aineiston validiteettia voi myös lisätä käyttämällä triangulaatiota. Triangulaatiota voi 

käyttää jo tiedonkeruuvaiheessa yhdistämällä eri tiedonkeruumenetelmiä. Itse aineiston 

analyysiä  kohtaan  voi  myös  kohdistaa  triangulaatiota,  ja  sitä  on  neljän  tyyppistä. 
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Menetelmätriangulaatio  tarkoittaa,  että  tarkastallaan  löydöksiä  eri 

tiedonkeruumenetelmillä  saatuja  yhtäläisyyksiä  ja  johdonmukaisuuksia  samasta 

lähteestä. Lähdetriangulaatio puolestaan tarkoittaa, että tarkastellaan yhtäläisyyksiä eri 

tiedonlähteistä  käyttäen  samaa  menetelmää.  Analysoijatriangulaatiosta  on  kyse,  kun 

käytetään monia henkilöitä  aineiston analyysissä ja  teoria/näkökulmatriangulaatiosta, 

kun käytetään useita teorioita ja näkökulmia, millä aineistoa tulkitaan. (Patton 1990, 

464.)

Pattonin  (1990,  462)  mukaan  tutkimusaineiston  analyysin  laadukkutta  voi  parantaa 

tarkastalemalla sitä analyysin jälkeen eri teemojen ja selitysten kautta. Sen voi tehdä 

joko  induktiivisesti  tai  loogisesti.  Induktiinen  tarkoittaa,  että  aineiston  organisointia 

katsotaan  eri  tavoilla,  mitkä  saattaisivat  johtaa  erilaisiin  löydöksiin.  Looginen  taas 

tarkoittaa, että pohditaan muita loogisia mahdollisuuksia ja sitä, tukeeko aineisto niitä.  

Aineiston  erilaiseen  suhtautumiseen  liittyy  Pattonin  (1990,  463)  mukaan  myös 

negatiivisten  tapausten  havaitseminen.  Eli  kun  aineistosta  on  havaittu  mahdollisia 

yhtäläisyyksiä  ja  toistuvia  ilmiöitä,  on  syytä  myös  kiinnittää  huomiota  mahdollisiin 

poikkeuksiin  ja  arvioida  ilmiötä  sitä  kautta.  Pattonin  mukaan  täydellisesti  toistuvia 

ilmiöitä  ja  kaikkitietäviä  selityksiä  kohtaan  on  syytä  olla  skeptinen,  sillä  maailma 

itsessään ei  ole  täydellisesti  rakentunut  ja  tutkijat  eivät  ole  kaikkitietäviä.  Kaavasta 

poikkeavien negatiivisten tapausten huomioiminen on siis tutkijalta rehellistä. 

 

5.5.2  Tutkimusaineiston analysointi

Teemahaastattelun avulla sain laadullista aineistoa,  jonka analysoin sisällönanalyysin 

keinoin. Kuten edellä on tullut ilmi, ei ole selkeää oikeaa tapaa tehdä sisällönanalyysia. 

Tein  omat  tulkintani  tutkimusaineistosta  ja  pyrin  löytämään  sieltä  mahdollisia 

yhteneväisyyksiä  ja  toistuvia  ilmiöitä  sekä  teemoja,  mutta  myös  kiinnittämään 

huomiota niiden ulkopuolellle jääviin ilmiöihin. 

Laadullisen tutkimusaineiston analyysi voi olla aineistolähtöistä, teoriasidonnaista tai 

teorialähtöistä.  Aineistolähtöisessä  analyysissä  teoria  rakennetaan  aineiston  pohjalta. 

Teoriasidonnaisessa analyysissä aineisto ei suoraan pohjaudu teoriaan, mutta siinä voi 
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olla teoreettisia kytkentöjä. Teorialähtöisessä analyysissä lähtökohta on teoriassa, mihin 

myös empiirisen vaiheen jälkeen palataan. (Eskola 2010, 182-183.) 

Tässä tutkielmassa teorialla  oli  merkittävä osa jo tutkimuskysymysten asettelussa ja 

haastattelurungon  (kts.  Liite  1)  teossa.   Tulkinnassa  pyrin  pitäytymään 

haastattelurungon  teemoissa  ja  tuin  analyysiä  tutkimukseni  teoreettisellä  kehyksellä, 

johon liittyviä  ilmiöitä  pyrin  aineistosta  löytämään.  Tarkoitus  oli  siis  saattaa yhteen 

sekä aineisto että  teoria  ja  luoda sitä  kautta  tutkimuksen tulokset.  Aineistosta  nousi 

kuitenkin esille myös tekijöitä, jotka eivät olleet mukana haastattelurungossa. Analyysi 

ei siis ollut puhtaasti teorialähtöistä, vaan osin myös aineistolähtöistä. 

Koska olen itse oman harrastuneisuuteni kautta ollut tavalla tai toisella jo melko kauan 

tekemisissä erilaisten pienlevy-yhtiöiden kanssa ja ala on minulle osittain tuttua, tuli 

minun tutkimusaineiston analyysissä ottaa se huomioon. Aihe on siis tuttu ja minulla on 

esiymmärrystä  tutkittavasta  ilmiöstä,  joten  se  voi  vaikuttaa  aineiston  tulkintaan. 

Täydellistä  objektiivisuutta  ei  tulkinnassa  pysty  toteuttamaan,  mutta  asia  on  hyvä 

tiedostaa ja tuoda ilmi myös tutkimusta lukeville. 

          

Vaikka koenkin tutkimuskohteen läheiseksi, ei se mielestäni ole kuitenkaan pelkästään 

haitaksi. Tutkimalla pienlevy-yhtiöitä osoitan, että aihe kiinnostaa ja minulla on halua 

selvittää toimintaan liittyviä ilmiöitä. Esiymmärrykseni johdosta pystyn syventymään 

aiheeseen tarkasti ja kenties selkeämmin kartoittamaan, mistä suomalainen pienlevy-

yhtiökenttä koostuu. 

Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia ja validiteettia pyrin ylläpitämään siten, että kun itse 

olin läsnä haastatteluissa, pystyin varmistamaan että haastateltava varmasti ymmärtää 

kysymyksen,  minkä johdosta  tutkimusaineisto  pysyy yhtenäisempänä.  Reliabiliteetin 

pyrin  huomioimaan  tutkimusaineiston  laadukkuutta  ylläpitämällä.   Haastattelujen 

aikana ei ilmennyt teknisiä ongelmia,  ja kaikki haastattelut tulivat nauhalle ja olivat 

äänenlaadullisesti  selkeitä.  Selkeä  ja  kuuluvat  äänityslaatu  sekä  hyvät  kuulokkeet 

auttoivat  litteroimaan haastattelut  mahdollisimman tarkasti.  Litteroitua  aineistoa luin 

läpi  moneen  kertaan  ja  pyrin  aina  havaitsemaan  seikkoja,  jotka  aiemmilla  kerroilla 

olivat mahdollisesti jääneet huomaamatta. 



56

Käyttämäni  tutkimumenetelmät  teemahaastattelu,  toimijoiden  kotisivujen  analysointi 

sekä  tiedonähteiden  horisontti  muodostavat  yhdessä  menetelmätriangulaation. 

Tiedonlähteiden  horisontista  saaduilla  tuloksilla  saatoin  verrata  ja  täydentää 

haastatteluista  ilmenneitä  asioita.  Levy-yhtiöiden kotisivuja  analysoimalla  taas  pyrin 

varmistamaan, että haastateltavat täyttävät tutkimukselleni asettamat kriteerit sekä sain 

sivuilta  toimijoiden  taustoja  täydentävää  tietoa.  Tämä  lisää  mielestäni  tutkimuksen 

luotettavuutta. 

Tutkimusaineiston käsittely koostuu analyysista sekä synteesistä. Analyysissa eritellään 

ja luokitellaan aineistoa, kun taas synteesissä pyritään luomaan ilmiöstä kokonaiskuva 

ja hahmottamaan se uudesta perspektiivistä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 143.) 

Olennainen osa analyysiä  on aineiston luokittelu,  sillä  se toimii  haastatteluaineiston 

kehyksenä, johon perustuvat sen tulkinta sekä vertailu ja tyypittely  (Hirsjärvi & Hurme 

2000,  146).  Haastatteluilla  kerätyn  aineiston  litteroin  tekstiksi.  Litteroidut  tekstit 

luokittelin niin,  että kokosin yhteen jokaisesta haastattelusta tiettyä teemaa koskevat 

osiot.  Esimerkiksi  tiedontarpeiden  ja  -hankinnan  osalta  kokosin  yhteen  kaikkien 

haastatteluiden  kyseistä  teemaa  koskevat  sisällöt.  Toimin  samoin  myös  muiden 

haastatteluteemojen  osalta.  Teemat  numeroin  yhdestä  neljään,  sekä  myös  teemojen 

alaiset kysymykset, joita saattoi olla kahdesta kahdeksaan. 

Jatkoin analyysiä niin, että kävin läpi litteroitua haastatteluaineistoa teema kerrallaan ja 

merkitsin ylös, miten ja missä kohtaa mihinkin kysymykseen vastattiin. Aina vastaukset 

eivät tulleet välttämättä heti kysymyksen jälkeen. Myöhemmin saattoi paljastua lisää 

tietoa, joka saattoi olla relevanttia jonkin aikaisemmin käsitellyn kysymyksen kannalta. 

Niiden suhteen analyysissa tuli olla tarkkana. Kävin litteroidun aineiston kuitenkin läpi 

moneen kertaan, jotta mitään tärkeää ei jäisi havaitsematta.

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 145) mukaan aineiston analyysin perusta on  aineiston 

kuvaileminen.  Kuvailussa  tarkoituksena  on  kartoittaa  henkilöiden,  tapahtumien  tai 

kohteiden ominaisuuksia tai piirteitä. Kuvauksessa on oleellista, että ilmiö sijoitetaan 

sille kuuluvaan aikaan, paikkaan ja kulttuuriin, toisin sanoan oikeaan asiayhteyteen, eli 

kontekstiin. Tällöin asian laajempi, sosiaalinen ja historiallinen merkitys on paremmin 

ymmärrettävissä.  Kuvailussa  tulee  ottaa  myös  huomioon  tutkijan  pyrkimys 
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objektiivisuuteen. Se ei täysin ole mahdollista, mutta se ei ole tarkoituskaan. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 145-146.)  

Tiedonlähteiden horisonttipiirrokset analysoin siten, että listasin kaikki haastateltujen 

merkitsemät tiedonlähteet lomakkeilta yhteen ja jaottelin ne alueiden mukaan, joille ne 

oli  asetettu.  Lopuksi  jaoin  tiedonlähteet  neljään  eri  kategoriaan.  Tuloksia 

havainnollistin taulukoin ja kuvioin (s. 74).  Levy-yhtiöiden kotisivut analysoin niin, 

että  kävin  systemaattisesti  kotisivut  läpi  ja  poimin  sieltä  tarvitsemani  informaation. 

Poikkeuksen teki yksi levy-yhtiö, jolla ei ollut kotisivuillaan muuta kuin yhteystiedot, 

joten  sen  taustatiedot  sain  toimijan  haastattelusta,  sillä  olin  haastatteluun  mennessä 

tietoinen, että muuta tietoa en kotisivuilta saisi.  

6 TULOKSET

Tässä  tutkielmassa  tutkin  pienlevy-yhtiötoimijoiden  informaatiokäytäntöjä  sekä 

-käyttäytymistä. Haastattelujen avulla selvitin pienlevy-yhtiötoimijoiden tiedontarpeita, 

-hankintaa,   -lähteitä,  -käyttöä  sekä  -jakamista.  Seuraavaksi  esittelen  tutkimukseni 

tulokset. Käyn yksitellen läpi kaikki osa-alueet, jonka jälkeen teen lyhyen yhteenvedon.

6.1 Tiedontarpeet

Tietoa tarvitaan pienlevy-yhtiötoiminnassa monenlaisiin asioihin. Haastatteluissa esille 

tulleet tiedontarpeet voidaan kaikki liittää levynteon prosessin vaiheisiin (vrt. Träskelin 

& Syrjälä 2010, s. 13). Tiedontarpeet ovat selkeästi enemmän ongelmalähtöisiä kuin 

orientoivia. Taulukossa 4 (s. 58) olen ryhmitellyt toimijoiden mainitsemat tiedontarpeet 

levyn valmistamiseen liittyvään toimintaan, levyn valmistamisen jälkeiseen toimintaan 

sekä muuhun toimintaan.  
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Taulukko 4. Tiedontarpeet ryhmiteltynä.

6.1.1 Levyn valmistamiseen liittyvä toiminta

Tietoa  tarvitaan  käytännön  asioihin,  kuten  itse  musiikkiin  ja  sen  äänittämiseen, 

miksaamiseen ja masterointiin:  ”No ensinnäkin mä tarvin tietoo siitä itse musiikista,  

mikä  sisältää  kaiken  tämmösen  miksaamisen  ja,  tai  tavallaan  niinku  se  et  joku  

masterointi  et  millon  on  mitäkin,  elikkä  se  musiikki  itsessään  (tB)”,  ”ihan  niinku,  

äänityksestä, masteroinnista (tE)”, ”niinnii toki nyt, tota tiedontarve on niinku sitte se  

ite tuota, voiko sitä sanoa että, tuotteeksi, se musiikki (tG)”.  Toimijan G mukaan itse 

musiikki tiedontarpeena on ”se tärkein (tG)”. 

Tiedontarpeita levyn valmistuksessa ovat esimerkiksi nauhoitukseen liittyvät käytännön 

asiat, mikäli levy-yhtiö on osallisena jo siinä vaiheessa. Tärkeää on tietää aikataulut, 

mahdolliset kulut ja nauhoituspaikka. 

Millon jätkät  menee studioon,  tai  tytöt,  et  riippuu tapauksesta paljonko on  

studiobudjetti,  tehäänkö  se  kotona,  jossain  muualla...  miten  mahollinen  

kuluosuus  tota  jaetaan,  haluaako  bändi  esim.  studiokulut  levyinä  vai  

maksetaanko joku könttäsumma. (tF)

Tiedontarpeita  tuottavat  myös  levyn  painamiseen  liittyvät  kustannukset,  ”mitä  se  

maksaa (tG)”  sekä aikataulut: ”Kauan kestää,  joko  levyt  on valamiita,  joko  ne  on  

tulossa tänne, millon ne on täällä (tG)”,”millon on julkasupäivä (tF)”. 

Muu toiminta

Artistit Julkaisu Kirjanpito
Aikataulut Markkinointi Verotus
Kustannukset Jakelu Keikat
Musiikki Oheistuotteet Managerointi
Äänittäminen Logistiikka Sopimukset ja lisensiointi
Miksaaminen
Masterointi
Painopaikat
Kansitaide

Levyn valmistamiseen liittyvä 
toiminta

Levyn valmistamisen 
jälkeinen toiminta
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On  tärkeä  tietää  käytännön  toimet  jotta  levy  saadaan  painoon  sekä  missä  levy 

painetaan: ”Ja sit se levyn painamiseen liittyvä tieto. Että mitä niinku tehään ja miten  

tehää ja missä, et saahaan levy painettua (tB)”.  Levyn valmistukseen tarvitaan tietoa 

”ihan  niinku  teknisistä  painatusasioista  (tA)”.  Täytyy  löytää  sopiva  levyjen 

painopaikka: ”Nimenomaan painopaikat ihan, niitä oon selvitelly ja erehysten kautta  

on  opittu  että  mikä  on  hyvä  (tF)”.  ”Viimeaikaset  on  niinku  toi,  painon  kanssa,  

levypainojen  kanssa  puljaaminen  (tC)”.  Oleellista  on  myös  materiaalin  ja  valuutan 

siirto painopaikkaan, jotta painaminen on mahdollista: ”Ja niinku tiedonsiirto, rahan 

siirto (tC)”  

Levyjen visuaalinen puoli, eli kansien tekeminen ja taittaminen vaativat myös tietoa: 

”Levyn kansien tekemisestä, taitosta, sitte kaikkeen tämmöseen tekniseen (tE)”. ”Nii on  

siinä kaikkee tämmöstä formaattia että minkä kokosta sen grafiikan esimerkiksi pitää  

olla (tG)”. Toimija A mainitsee osittain myös levyjen visuaaliseen ja fyysiseen puoleen 

liittyviä tiedontarpeita:  ”Taiteellisiin ratkasuihin tarvitaan tietoa, et kun me halutaan  

julkaista joku levy, niin kyl me tarvitaan tietoo siihen et minkälaisena me se julkastaan  

(tA)”.

6.1.2 Levyn valmistamisen jälkeinen toiminta

Yleisesti  tarvitaan  tietoa  julkaisun  käytännöistä:  ”Miten  asiat  ihan  käytännössä  

tehdään, miten levy julkastaan, mitä, mitä kaikkee siihen liittyy (tD)”.  Valmistamisen 

jälkeisiä tiedontarpeita ovat julkaisun lisäksi myös esimerkiksi levyjen siirtely: ”Levyn 

julkasutoiminta, siis siihen liittyvä logistiikka (tC)”

Levyjen  jakeluun  liittyvät  toimenpiteet  tuottavat  tiedontarpeita,  alkaen  jakelijan 

hankkimisesta, kun toiminta on aloitettu. 

Voidaan sanoa että   meillä  on tietoa  jakelusta,  koska me ollaan aikanaan  

hommattu jakelija ja tehty sopimus ja opittu käytännöt miten hoidetaan ainaku  

tulee  uus  levy,  miten  se  hoidetaan  niinku  meiltä  jakelijalle  ja  jakelijalta  

levykauppoihin. (tA) 
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Toimija  F  mainitsee  tarkemmin  jakeluun  liittyviä  tiedontarpeita: ”Meneekö  jakelu  

edelleen saman firman kautta ja hoitaako ne painolaskun vai hoidanko minä ja, kaikkee  

tällasta (tF)”.

Markkinointi  vaatii  tietoa,  mutta  se  on  tiedonhankinnan  suhteen  vaikea  aihe,  eikä 

selkeitä  tiedontarpeita  siihen  liittyen  ole  välttämättä  helppo  muodostaa:  ”Sit  jos  

mennän  semmosiin  hankalimpiin,  abstrakteihin  asioihin,  et  miten  vaikka  levyä  

markkinoidaan,  niin  siihen tarvitaan tietoa.  Niitä  on vaan hankalampi saada (tA)”. 

Myös  toimijan  B  mielestä   ”markkinointi  on  kyllä  oma  mysteerinsä”,  hän  uskoo 

kontaktien tärkeyteen:

Paljoha  se  perustuu  semmosiin  niinku  kontakteihin  ja  yhteyksiin  et,  jos  ei  

puhuta tämmösestä niinku rahallisesta markkinoinnista et kuinka paljo pistää  

rahaa mainoksiin. Paljoha se on sitä niinku et miten mediassa se juttu tulee  

esille, niinku radiot, lehdet. (tB) 

Myös toimija F mainitsee markkinointiin, erityisesti mainontaan ja levyn näkyvyyteen 

liittyviä tiedontarpeita:  ”Paljonko voi olla mainosbudjetti,  sitäki on nykyään joutunu  

miettimään, mihi sitä levyä halutaan lähettää, onko jotaki tiettyjä instansseja jotka vois  

tehä vaikka vähä juttua johonki lehteen ku levy ilmestyy (tF)”. Tavallaan markkinointiin 

liittyy  myös  oheistuotteiden  tekeminen,  jotka  vaativat  myös  tietoa  toteutuakseen: 

”Vaikka paitojen ja kangaskassien painamiset, pitää ettii niinku tietoo et mistäs sitä,  

missäs nyt tällä kertaa tehdään (tC)”.

6.1.3 Muu toiminta

Sopimus-  ja  lisensointiasiat  tuottavat  tiedontarpeita,  mikäli  levytys-sopimuksia 

yhtyeiden  kanssa  käytetään:  ”Joskus  jostain  sopimusasioista  oon  kysyny  ja  

lisensointiasioista ja tällasista (tD)”. Myös keikkojen myynti ja siihen liittyvä toiminta 

vaatii tietoa, mikäli sitä harjoittaa:  ”Miten keikkoja myydään, mikä se kieli on miten,  

miten siinä niinku toimitaan, ja ne käytännöt just (tD)”. Sopimukset ja keikkamyynti on 

toimijalla D tavallaan osana myös uutta tiedontarpeita tuovaa toimintaa, managerointia: 
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”Ja sitten managerin töitä myös, nii se, tai se on niinku uusin juttu, niin, tavallaan  

opetella (tD)”  Tekijänoikeudet ovat myös tiedotarpeita tuottava tekijä. Kun julkaisee 

muiden  tekemää  musiikkia,  niin  pitää  ottaa  selvää  ”mitä  sitte  täytyy  tehä  niitten  

tekijänoikeusjuttujen kans itellä (tG)”, sekä  ”mitä kaikkee informaatiota siihen pitää  

siihen levyyn upottaa, koodia ja tämmöstä (tG)”. 

Ainoastaan yksi haastattelluista toimijoista tekee yhtiönsä kirjanpidon itse, muilla asian 

hoitaa  oma  kirjanpitäjä.  Kirjanpidon  omatoiminen  hoitaminen  myös  selkeästi  lisää 

tiedontarpeita:  ”Tarvin siis niinku ihan jos mietitään asioita mitä teen viikottain niin  

tarvin tietoo siitä miten kirjanpito tehdään (tA)”.  

6.1.4 Kokemuksen vaikutus tiedontarpeisiin

Yleisesti  toimijat  mieltävät,  että  kokemuksen  tuoma  tietämys  ja  tietynlainen 

rutinoituminen auttavat työssä ja vähentävät tiedontarpeita.  

Kokemus vähentää tiedontarpeita,  sillä  ”omaa alaansa ku oppii,  nii  tulee tavallaan  

lisää  tietoo  (tB)”.  Rutinoitumista  on tapahtunut  paljon:  ”Mä teen  sillai  tosi  paljon  

nopeemmin ne työt ku mä tein, kymmenen-viistoista vuotta sitten (tE)”. Myös toimija F 

katsoo, että ”ku on nää tietyt jutut mitkä ei enää niinku oikeen muutu, niin hyvin vähän  

on enää joutunu sitte hakeen uutta tietoa (tF)”. Vaikka toimija C:n mukaan ”kokemus 

ratkasee aika paljon”, hän kuitenkin näkee, että oma tieto ei yksin riitä, sillä toisen 

toimijan  levy-yhtiöstä  vetäytyminen  on  vaikuttanut  tiedontarpeiden  lisääntymiseen: 

”Kyl ne on varmaan lisääntyny, johtuen siitäki että meitä oli ennen kaks jotka teki tätä  

(tC)”. 

Toisaalta  koettiin,  että  rutinoitumista  ei  ole  tapahtunut,  sillä  se  on  kyseisellä  alalla 

mahdotonta: ”Ei, näihin hommiin ei voi oikein rutinoitua, se on niinku mahotonta. Tää  

ala ja kenttä ja kaikki muuttuu niin nopeesti  ku puhutaan tuosta luovasta materiaalista  

niinku  musiikista  ja  sen  tekijöistä  (tD)”.  Toiminnan  ammattimaistuminen  on 

vaikuttanut selvästi tiedontarpeiden määrään: ”On se lisänny sitä tiedontarvetta, koska  

haluaa  tehä  asioita  hyvin,  oikein  ja  perusteellisesti  (tD)”.  Toimija  G  katsoo,  että 

toiminta on ollut sen verran pientä ja vähäistä, että  ”sitä ei niin rutiinilla tee”, mutta 
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uskoo, että kun toiminta kasvaa, niin myös  ”lisääntyy tiedontarpeet sitte sitä mukkaa  

(tG)”.  

Toisaalta  tulee  esille,  että  jos  on  kyseessä  tekniset  asiat,  kuten  sopimukset,  painot, 

lisensoinnit  ja  kustannus-sopimukset, niin  kun  asioiden  käytännöt  on  kerran  opittu, 

mitään kovin suuria muutoksia ei tule enää vastaan. 

Ne kerran selvitetään ja sithän ne pysyy niinku aika, aika muuttumattomina,  

tottakai  niinku  ne,  ne  vaihtelee  hirveesti  tapauskohtasesti,  mutta  ne  on  

loppujen  lopuks  pienii  ne  muutokset  verrrattuna  siihen  ku  sen  on  kerran  

tavallaan sen periaatteen sisäistäny. (tD) 

Toimija A kokee, että kokemuksesta ei ole paljon apua, sillä  ”maailma muuttuu niin  

nopeesti”. 

Nyt on ihan eri  sukupolvi tekemässä levyjä kun sillon ku mä alotin,  jollon  

tiedontarpeet on täysin erilaisia, ja on itseasiassa varmaan hankalampi työ  

pysyä nyt kärryillä siit mitä tapahtuu ku sillon ku me alotettiin, vaikka 99',  

jollon Suomessa oli oikeesti tosi vähän pienlafkoja. (tA) 

Alan ja toiminnan pienuuden johdosta oli ennen helpompaa seurata aikaa ja tapahtumia 

sekä saada itselleen näkyvyyttä, kun taas ”nykyään on sit tarttenu löytää keinoja ja sitä  

tietoa siihen, että pysyy kartalla (tA)”. 

Toimija E katsoo, että samaa tietoa käsitellään kuin ennen, mutta käsittelyyn käytetyt 

välineet ovat vain muuttuneet digitaalisemmaksi. 

Ehkä  enemmän  välineet  on  muuttunu  et,  et  sitä  samaa  informaatiota  

pyöritellään  edelleen  ihan  niinku,  ihan  samat  jutut  tota,  pyörii  ja  samaa  

informaatioo mää tarvin ja samaa informaatioo mää annan. (tE) 
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6.2 Tiedonhankinta

6.2.1 Ongelmalähtöinen ja orientoiva tiedonhankinta

Tiedonhankinnassa haastatelluilla on selkeästi yleisempää etsiä tietoa johonkin tiettyyn, 

spesifiin ongelmaan: ”Emmä niinku välttämättä lähe, tota niinku kaiveleen ihan tosta  

vaan jotain, et kyllä mää yleensä aina tarvin sitä tietoo sit jos mä tartten (tF)”, ”kyl se  

yleisemmin on silleen vaikka joku spesifi asia mihin mä tartten ratkasun, et selkeesti  

niinku enemmän niin (tA)”, ”jos mä tarviin infoo johonki tiettyyn asiaan niin sitä mä  

etin sitä keskitetysti niinku, siihen tiettyyn asiaan (tD)”.  

Ongelmalähtöinen, tiedonhankinta liittyy esimerkiksi käsillä oleviin, levyjen julkaisua 

koskeviin akuutteihin ongelmiin:  

 Jos on joku tällanen et on niinku, levy täytyy saada painoon, levy täytyy saada  

painosta, maksettua, jakelijalle, äxän sivuille pyörimään jne jne, nii sithän on  

niinku et ne ratkastaan nyt. (tC) 

Vain yhdellä  toimijalla  orientoiva tiedonhankinta  on suuremmassa roolissa:  ”Kyl se  

varmaan enemmän on semmosta niinku jatkuvaa seurantaa ja tutkintaa ku et  lähtis  

jotain tiettyä, välillä on tietysti semmosta (tB)”. 

Kolme  toimijaa  tunnisti  hankkivansa  sekä  ongelmalähtöistä  että  orientoivaa  tietoa. 

Esimerkiksi toimija  D rajoittaa orientoivan tiedonhankinnan vain artisteja  koskevaan 

tietoon: ”Se on niinku ihan puhtaasti artistien kannalta (tD)”.  

Orientoiva tiedonhankinta voi tapahtua esimerkiksi Facebookin avulla.  

Facebookis on semmonen ryhmä kun ”kuka mitä häh”, jossa on niinku pari-

kolme tuhat suomalaist musiikkialan niinku, tyyppiä mukana, ja sitä mää luen  

sillee niinku säännöllisesti  ja sielt,  se on niinku tavallaan mulle semmonen  

niinku uutislähde. (tE) 

Orientoiva tiedonhankinta liittyy esimerkiksi tulevaisuudessa tapahtuviin asioihin.
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Toi  jälkimmäinen  [orientoiva]  liittyy  enemmän  sellasiin  niinku,  miten  nyt  

sanois,  ikuisuusprojekteihin  tai  jotain  sellasii  mitkä  niinku  siintää  jossain  

tulevaisuudessa, liittyen vaikka johonki, mitä haluais tehdä. (tC)

Välillä tulee tietenki semmosta et jaa, mikäs juttu tämä on ja sit otan siitä  

selvää että, vaikka se ei ois semmonen ihan niinku akuutein asia mitä sää tota,  

tarvit. (tF) 

6.2.2 Informaatiokäytännöt

Toimijoiden harjoittaman tiedonhankinnan ongelmalähtöisyydestä voidaan päätellä, että 

tiedonhankinta  perustuu  enemmän  aktiivisen  etsinnän  ja  seurannan 

informaatiokäytäntöihin.  Artisteista  kuitenkin  hankitaan  tietoa  kohdentumattoman 

havainnoinnin tai välittäjän kautta. 

Harvemmin julkaistavia artisteja tarkoituksellisesti etsitään, vaan lähes aina julkaistu 

artisti on jollain tavalla tuttu, kuuluu tuttavapiiriin tai on tullut julkaisijan tietoisuuteen 

tuttavapiirin kautta: ”Kuitenki se on menny niin, et lähes järjestään kaikki on tuttuja tai  

tuttujen  tuttuja  (tA)”,  ”aika  pitkälti  tulee  henkilökohtaisten  suhteiden  kautta,  koska  

koko mun ystäväpiiri harrastaa musiikkii, nii, ja suht samantyylist musiikkii ku mistä  

mä oon itte kiinnostunu (tE)”, ”aika lailla lähipiiristä nämä julukasut mitä on tehny ja  

mitä on tulossa nyt (tG)”. 

Julkaistavat  artistit  tulevat  tietoisuuteen  lähinnä  ”suhteitten  tai  puskaradion  kautta  

(tB)”,  eli jonkin välittäjän kautta. Pelkkien demojen perusteella julkaiseminen ei ole 

yleistä: ”Voi  sanoo et  ennoo yhtään niinku  tavallaan  pelkän demon perusteella,  et  

niinku ns. ”signausta” (tB)”, ”joitaki demoja on mulle lähetelty tai pistetty linkkiä että  

käyppä  kuunteleen,  ois  tämmönen  bändi,  tarvittas  julukasijaa,  mut  ne  ei  oo  kyllä  

poikinu vielä (tG)”. 
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Myös  julkaisua  pelkän  demon  perusteella  tapahtuu,  mutta  se  on  harvinaisempaa. 

”Emmä oo niinku ku kaks  kertaa julkassu levyn sillai  että  joku on lähettäny mulle  

demon tai promon. Et se on tosi harvinaista (tE)”.    

Vaikka olisi halua julkaista myös muita kuin tuttujen levyjä, voivat taloudelliset asiat 

rajoittaa sitä: ”Mielitekoja ois kyllä enempään mut et niinku taloudelliset realiteetit sit  

rajaa sitä (tC)”. Taloudellisten realiteettien lisäksi julkaisupolitiikka rajautuu  ”niinku 

helpoiten sen kautta et ketä tuntee (tC)”. 

Toimija D myöntää myös etsivänsä artisteja,  joita ei  entuudestaan tunne,  eli  käyttää 

aktiivisen  etsinnän  ja  seurannan  informaatiokäytäntöä:  ”No  enemmän,  enemmän 

niinku,  henkilökohtaisten  suhteitten  kautta,  mut  kyllä  mä  skannaan  koko  ajan  tota  

niinku kenttää, silleen tosi tarkasti, ja katon et onko sielä mitään (tD)”.

Sattumalta hyödylliseen tietoon kohtaamista tunnistettiin yleisesti tapahtuvan. Toimija 

F kokee, että tiedonhankinta on  ”sattuman kauppaa välillä ja suurimmaksi osin niin  

ihan positiivista semmosta (tF)”. Toimija G on samoilla linjoilla:  ”Musta tuntuu että  

sattumalta kaikki parhaat jutut tapahtuu (tG)”. 

Sattumalta  hyödylliseen  tietoon  törmäämistä  voi  tapahtua  esimerkiksi  internetissä 

selailemalla tai alan lehtiä ja kirjoja lukemalla. 

Sä klikkailet siellä ja kattelet, tutkit ite vähän tarkemmin, että mikäs se tämä  

juttu oli,  että välillä saattaa käydä niin et sää löydät jopa jotaki semmosta  

että, mitä sää et menny hakemaan, mutta sitte löytyyki että aha, että täältähän  

saa tämmöstäki. (tF)

Jos mä luen jotain, lehtiä, kirjoja tai joitaki nii sillon sää ehkä, sitä lukiessa  

tajuu  että  hei,  täs  on  yks  tämmönen  niinku,  vastaus  kysymykseen  jota  mä 

mietin vuos sitte. (tE) 

Artisteihin liittyvään informaatioon voi törmätä sattuman kautta:  ”Artistien kohdalla  

ehkä  jopa  niinku  suurin  osa  informaatiosta  on  tuon  tyyppistä  (tD)”.  Vinkkejä 

taiteellisiin ratkaisuihin saattaa löytyä sattumalta:  ”Mä ihan vaan siis niinku törmäsin  
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semmosiin kansiin ja sit  olin et  mä haluun tehä tollasen. Sit kahden vuoden päästä  

meillä  oli  levy  missä  oli  sellaset  kannet  (tA)”.  Sattumalta  saatetaan  törmätä  myös 

toimintaan  liittyviin  lainsäädäntöihin:  ”Mä  usein  aika  tsägällä  törmään  niinku  

tämmösiin kirjanpitolain muutoksiin, koska mä en sitä tietoo eti aktiivisesti, koska mua  

ei kiinnosta se (tA)”.

Tietoon saatetaan törmätä sattumalta esimerkiksi jonkun muun toimien kautta: ”Kyl se  

varmaan aika paljon on sillee et kuullu mitä on jo tehty tavallaan, mitä joku toine on  

tehny nii siitä saa sit sen vinkin (tB)”. Myös esimerkiksi ”tyyliin vaikka keikoilla kuultu  

yleisön kommentti voi olla niinku, tiedon siemen (tB)”, eli tietoa voidaan saada myös 

sattumalta välittäjän kautta. 

On mahdollista,  että sattumalta tietoon törmäämistä ei  välttämättä tiedosteta:  ”Ehkä 

sillai ku mä en tavallaa tietosesti ajattele sitä, nii sit sen vaan niinku adaptoi sen tiedon  

ja unohtaa et se tuli jostaki ja et sä, et sä vaan niinku alat vaan sit tekeen sitä asiaa  

(tE)”.  Esimerkiksi  musiikkimessut  ovat  paikkoja,  joissa  on  mahdollista  törmätä 

sattumalta hyödylliseen tietoon, vaikka sitä ei tietoisesti ajattelisikaan. 

On se inspiroivaa sillai jutella niitten ihmisten kans ja yleisesti vaan niinku  

olla mukana siinä, me ollaan kuiteski kaikki samanhenkisii ihmisii, jotka on  

kiinnostuneit,  jollaki  tavalla  samantyylisist  asioist  nii,  ihan  vaan  sillai  ku  

juttelee niitten kans niin, saattaa tulla jotain ideoita, joita sit adaptoi omaan  

käyttöön. (tE) 

Poikkeuksia kuitenkin on, kaikille sattumalta tietoon törmääminen ei ole yleistä, vaan 

jopa harvinaista: ”Vähemmän tulee niinku haravoitua tätä, tätä niinku kenttää (tC)”. 

6.2.3 Ulkoisen toimintaympäristön seuranta

Aktiivisen  seurannan  informatiokäytäntöä  esiintyi  ulkoisen  toimintaympäristön 

seurannan muodossa. Sitä tapahtui tason yksi kilpailu, asiakas sekä teknologiasektorilla. 

Kilpailusektorin  muutin  muotoon  muiden  levy-yhtiöiden  seuranta  ja  asiakassektorin 

kuluttajien  käyttäytymiseksi.  Kaikkia  näitä  sektoreita  esiintyi  haastatteluissa.  Toisen 
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kerroksen  sektoreista  lähinnä  säädökset  ja  lait  olivat  haastateltavien  seurannassa. 

Haastateltavat eivät tunnistaneet talous- eikä sosiokulttuurista sektoria läheiseksi. Tässä 

tutkimuksessa  levy-yhtiötoimijoiden seuraamat  sektorit  olivat  tavalla  tai  toisella  siis 

kilpailusektori,  eli  muut  levy-yhtiöt,  asiakas-sektori,  eli  kuluttajien  käyttäytyminen, 

teknologiasektori sekä säädökset ja lait. 

Muut levy-yhtiöt

Muita levy-yhtiöitä yleisesti  seurataan.  Seurataan esimerkiksi mitä muut julkaisevat. 

Seuranta  ei  ole  kuitenkaan  välttämättä  suoraa  kilpailijaseurantaa,  vaan  seuranta 

tapahtuu enemmän kuluttajan näkökulmasta:  ”Muita levy-yhtiöitä  seuraan enemmän 

sen takia että mua kiinnostaa mitä ne julkasee sen takia et ne julkasee jotain minkä mä  

potentiaalisesti ostan (tA)”.  

Jos tulee julkasuja vastaan nii kyllä se aina niinkö kiinnostaa tietenki, jos on  

semmosta  musiikkia  mitä  ite  tykkää,  nii  että  kuka  se  on  nyt  julkassu  ja  

tämmönen,  millo  se  on  julkastu.  Mut  mut  en  mitenkään  bisnesmielessä,  ei  

kiinnosta niinkään. (tG)

Myös  yleistä  seuraamista  kuitenkin  tapahtuu:  ”No  kyl  mä  jonkin  verran  seuraan,  

seuraan et mitä muut julkasee, ehkä välillä vähä kateellisena katsoen että oispa ollu  

hauska olla itse julkasemassa (tC)”. ”No tottakai sillai että niinku seuraa koko alaa, et  

mitä tapahtuu (tB)”. 

 

Kaikkia  haastateltuja  ei  kuitenkaan  levy-yhtiökentän  seuraaminen  kiinnosta,  tällöin 

huomio pidetään yhtyeissä  ”No, aika vähän kyllä. Et mä en sillai  hirveen tietosesti  

seuraa silleen sitä levy-yhtiökokonaisuutta, et kyl mä enemmän seuraan bändejä (tE)”. 

Vaikka artisteihin keskittymistä painotetaan, heidän kautta tulee seurattua myös levy-

yhtiökenttää:  ”Se tulee niinku niitten artistien kautta, että jos on kiinnostunu jostain  

artistista  nii  sitte  yleensä,  yleensä  ne  artistit  aina  on,  niillä  on  jotain  

yhteistyökumppaneita ja sitä kautta tulee seurattuu sitte (tD)”. 
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Kuluttajien käyttäytyminen

Kuluttajien käyttäytyminen näkyy toimijoiden tekemisessä myös,  tavalla tai  toisella, 

vaikka  sitä  ei  varsinaisesti  tietoisesti  tekisikään.  Viisi  toimijaa  seitsemästä  kertoo 

seuraavansa jollain tavalla kuluttajien käyttäytymistä. Julkaisupolitiikan realiteetit ovat 

tiedossa: 

Puhutaan niin  pienistä  kohderyhmistä,  mut  tottakai  se  on taustalla  jossain  

määrin, et jos me tiedetään et joku levy ei tuu myymään yli sataa kappaletta,  

niin mä en tuu tietenkään satsaan siihen mitään kymppitonnia, et kyl me sillä  

tavalla, on tiettyä realismia, tietää miten kuluttaja käyttäytyy. (tA) 

Myös  toimija  C  tietää  julkaisupolitiikkansa  realiteetit  ja  luottaa  enemmän  suoraan 

vuorovaikutukseen kuluttajien kanssa: 

Jos se on semmonen niinku, kokonaisuus se levy, et ei tätä nytte niinku missää  

Radio  Helsingissä  tai  Yle  X:llä  soiteta  tai  jotain  nii  sit  se  on  niinku  sen  

varassa  et  vaikka  et  keikkaileeko  bändi  tai  voinko  minä  olla  keikoilla  

myymässä levyjä tai jotain tällasta hyvin ruonhonjuuri, niinku lihastyötä, mitä  

nyt on sit aina tullu tehtyä. (tC) 

Omien  julkaisujen  kauppaaminen  nettisivuilla  sekä  levy-yhtiön  Facebook-sivuston 

toiminta tuo tietynlaisen kuvan kuluttajien käyttäytymisestä. 

Emmä niit  seuraa aktiivisesti,  mutta  koska mä päivittäin  niinku  nään,  että  

miten joku, toi noin tota, käyttäytyy Fonalin Facebook sivuil tai et kuka se  

tilaa levyjä, nii mä nään ne nimet ja et mistä ne on ja, mul on semmonen,  

tiäkkö,  et  se  rekisteröityy  mun  päähän  ja  sit  mä  käytän  sitä  tietoo  sillee  

tavallaan huomaamattani ehkä jollain tavalla hyväksi. (tE) 

Myös kuluttajien käyttäytymisen tarkempaa seurantaa voi kuitenkin tapahtua. 

Me tehtiin yks apurahahakemus tos pari vuotta sitten yht kiertuetta varten ja  

sinne  ne  vaati  että  miten  niinku,  et  tehään  raportit  kaikest  näist  niinku  
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Facebook-seuraajist ja tämmösist, nii sillon me tehtiin niinku, ihan numeroina  

semmonen taulukkosysteemi. (tE) 

Myös toimija C seuraa kuluttajia netissä tapahtuvan levynmyynnin kautta: ”Myyn itse  

levyjä netissä, nettisivuilla niin tuota, kyllähän se käyttäytyminen siellä nyt on näkyny  

viimisten vuosien aikana et, kyllähän niit tilauksii tulee vähemmän ja vähemmän (tC)”. 

Kaikki  eivät  kuitenkaan  seuraa  kuluttajien  käyttäytymistä,  tai  ainakaan  myönnä 

seuraavansa. Kaksi toimijaa ei tunnusta seuraavansa kuluttajien käyttäytymistä millään 

tavalla.  ”En seuraa. Ei oo,  meillä on niinku siin muutenki sillee niinku, toi on ehkä  

majoreitten  hommaa  tuommonen,  tavallaan,  et  meillä  keskitytään  itse  tuotteeseen  

huomattavasti  enemmän (tD)”.  Toimijalle  G kuluttajien käyttäytymisen seuraaminen 

”ei kuulosta tutulta (tG)”.

Teknologia

Teknologian kehittymistä ja sen hyödyntämismahdollisuuksia seurataan, koska se on 

oleellista  levy-yhtiötoiminnan  kannalta.  Esimerkiksi  internetin  musiikintoisto-  ja 

jakopalvelut, kuten Bandcamp ja Soundcloud ovat tärkeässä roolissa: ”Joo mä käytän 

Soundcloudii  itte  ja  nykyäänhän  niinku  linkit  jaetaan  joko  Soundcloudis  tai  

Bandcampis. Jos joku jakaa musaa, nii se on yleensä myös jompikumpi näist (tE)”. 

Internetin musiikkipalvelujen hyödyllisyys on huomattu:  ”Se on nykyään niin helppo  

vaan pistää biisit tonne että käys kuunteleen ja, että tota, kyllä sieltä on löytyny ihan  

potentiaalisiaki, näitä artisteja (tF)”. 

Jos  mielenkiinto  teknologian  seuraamiseen  ei  ole  kovin  suurta,  tutustuu  uusiin 

palveluihin hieman viiveellä. 

Ei  niinku  pysy  aina  kärryillä  et  mitä  niinku  uusia  sivuja  tai  diipa-daapa  

applikaatioita  on  tullut  viimisen  puolen  vuoden  aikana ja  niihin  on  vähän  

semmonen suhde et ne ei niinku ihan hirveesti sit loppujen lopuksi kiinnosta,  

ainakaan niinku just  siinä hetkessä ja  sit  niihin ehkä niinku tullaan joskus  

vuoden päästä. (tC) 
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Vaikka  teknologian  kehittymistä  ei  aktiivisesti  seuraisikaan,  kohdentumattoman 

havainnoinnin tai välittäjän kautta asiat tulevat ajallaan tietoisuuteen:  ”Ne tulee kyllä  

sitte vastaan (tG)”,  ”esimerkiksi vaikka tuo Soundcloud, että porukka alkaa pistään  

sinne biisejä ja sitte huomaa että tuoha on aika kätevä kanava (tG)”. 

Markkinoinnin  apuvälineenä  teknologian  hyödyntäminen  on  yleistä: 

”Tuotantopuolessa,  ei  me  sillä  tavalla  siihen  puututa.  Sit  jos  puhutaan  

markkinointikanavista,  niin  tottakai  siinä,  puhutaan  vaikka  niinku  Soundcloudeist,  

Bandcampeist (tA)”. Tuotannollisella puolella teknologian kehitys ei ole niin oleellista, 

sillä  useimmat  julkaisijat  luottavat  vanhoihin  formaatteihin,  kuten  vinyyleihin. 

”Tavallaan kumminki aika paljon vaikka Helmilevyjen toiminta perustuu siihen niinku  

perus  ”klassiseen  musankuuntelijaan”,  jotka  kuuntelee  albumeita,  vaikka  vinyyliltä  

(tB)”.

Säädökset ja lait

Säädöksiä ja lakeja seurataan, asiat pyritään tekemään oikein. Kuten aiemmin tuli ilmi, 

toimijaa A lukuunottamatta kaikki olivat ulkoistaneet yrityksensä kirjanpidon. Tällöin 

kirjanpidon tieto tulee välittäjän kautta. Toimija G katsoo, että ”se on sen arvosta että  

joku  muu  tekkee  sen” (tG).  Toimija  D  on  harkinnut  kirjanpidon  ottamista  omaan 

hoitoon, mutta tekniset seikat tulivat vastaan:  ”Tsekkasin yhessä vaiheessa että oisko  

sellasii  ohjelmii...  et  vois ite  hoitaa sen,  senkin,  mutta tuota,  eipä ne käyny Applen  

laitteisiin ne ohjelmat (tD)”. Toimija E kokee kirjanpidon suhteen, että hänellä ei ole 

”aikaa eikä varsinkaan osaamist siihen (tE)”. Toimija F mainitsee, että hänellä on oma 

kirjanpitäjä,  vaikka itsellä  onkin taustaa laskentatoimesta  ja  on  ”oppinut   tekemään 

laskut ja sitte pyöritteleen alvit (tF)”. 

Kohdentumaton  havainnointi  voi  muuttua  ajan  myötä  aktiiviseksi  seurannaksi. 

Säädösten ja lakien suhteen saattoi ennen olla  ”hällä väliä (tF)” toimintaa. Nyt asiat 

tulee  hoidettua,  koska  ne  täytyy  tehdä,  jotta  on  edelletyksiä  harjoittaa  toimintaa. 
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Esimerkikksi tekijänoikeusasiat ovat nousseet tärkeiksi ja yleisesti koetaan, että ne tulee 

hoitaa oikein. 

Alussa levy-yhtiön pyörittäminen oli semmosta niinku, mitä se nyt ennen oli  

muutenki  semmoset  niinku,  fanzine aikaan tavallaan,  niinku että  et  ei  ihan  

hirveesti  kiinnostanu lait  ja asetukset,  mutta kyl nykyään niinku on jotenki,  

automaattisesti tulee kaikki tehtyy silleen oikein. (tD)    

Kyllä mää ne tota oon joutunu selvittään kantapään kautta että, että ainaki  

nykyään  nämä kaikki  isot  viralliset  painot,  ne  vaatii  et  sä  teet  ilmotuksen  

Teostolle  niistä  biiseistä  ja  levyistä  mitä  sä  julkaset...  Että  kyllähän  nää  

mekanisointimaksut on pakko hoitaa. Että ei ne, ne ei ees ala painamaan levyä  

enää, jos tuota, nää jutut ei oo kunnossa. (tF) 

Myös toimija  C pyrkii  huolehtimaan,  että  asiat  on kunnossa,  mutta  ei  erityisemmin 

kiinnitä niihin huomiota.

Tekijänoikeus ja Teostoasiat nii niistähän nyt puhutaan paljon ja Teosto on  

tietysti kaikkien mielestä iso paha mutta siis, hoidan vaan asiani kuntoon ja se  

on  yleensä  riittäny  enkä  nyt  oo  sen  enempää  niinku,  murehtinu  mistään  

lakiasioista. (tC) 

Toimija E ei  ”hirveesti  seuraa” säädöksiä ja lakeja,  vaikka niiden kanssa joutuukin 

painimaan. Toimija G myöntää seuraavansa säädöksiä ja lakeja, mutta ei ole asiasta 

kovin innostunut:  ”Se on tätä just vähä tämmöstä et, itestä tympeetä hommaa aina  

alakaa selevittään nuita byrokraattisia juttuja (tG)”.

6.2.4 Tiedonhankinnan onnistuminen

Tiedonhankinnan katsottiin yleisesti  onnistuvan useasti.  Hyvät  tukiverkostot  auttavat 

tiedonhankinnan onnistumisessa  ja  apua  saadaan tarvittaessa  toisen  henkilön  kautta: 

”Kaikki ihmiset on nii helposti tavotettavissa ja tukiverkosto on niin toimiva ja laaja et,  

se auttaa (tC)”, ”kyl tuntuu et on semmoset verkostot että pystyy aina joltain kysyyn  
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(tB)”, ”sit vaan pitää koittaa jossei sitä löydy niinku, tavallaan anonyymii reittiä eli  

internetistä nii  sit,  sit  pitää vaan niinku käyttää henkilökontakteja (tD)”.  Toimija G 

katsoo, että asiat tulee lopulta aina selvitettyä: ”Kylläkait sitä voi jäähä epäselevyyksiä,  

mutta kyllä ne pittää heti selevittää (tG)”.

Aina  ei  onnistumisia  kuitenkaan  koeta.  Tietoa  ei  välttämättä  ymmärretä  tai  saada 

yhteyttä mahdolliseen tiedonlähteeseen.

Kyl jää niinku paljon epäselvii asioita useenki ja sitte joskus se on et jos sä  

niinku sähköpostailet  johonki tiäkkö, nii  sitte ei  se vaan niinku,  sä et  vaan  

niinku  ymmärrä  sitä  tietoo  mitä  sielt  tulee...  tai  sitte  joku  ei  vaan  joskus  

vastaa. (tE) 

Levyjen julkaisuun voi liittyä monenlaisia haasteita. 

 

Missä tota, on halvin painaa levy, mitä mää tarvin levyn julkasuun... tehäänkö  

kannet Suomessa, tehäänkö painopaikassa, kaikkia tällasta yleistä mitä levyn  

julkasuun liittyy. (tF)

Myös verotukselliset asiat voivat tuottaa ongelmia: ”Mistäs mä maksan alvia ja millä  

mä maksan alvia (tF)”.

Oon  joutunu  jotakin  asioit  verottajan  kans  selvitteleen  koska  toi  on  aika  

monimutkanen toi rojalti ja kaikki tommoset niinku rahasysteemit näis, ku ne  

ei  oo  ihan perusjuttui  nii  tota,  verottajallekki  ku  soittaa  nii  saattaa  saada  

kolme eri vastausta jos soittaa kolme kertaa, et ei nekään tiedä, et, et se on  

todella hankalaa. (tE) 

Abstrakteja, markkinointiin liittyviä tiedontarpeita voi olla vaikea kohdistaa mihinkään 

ja siten tiedonhankinta hankaloituu. 

Siis niinku teoriassa mulla on pääsy kaikkeen mitä mä haluan, mutta en vaan  

tiedä miten mää haen sitä. Varsinkin kun mennään tämmösiin asioihin et jos  

mulla on levy jota mä haluan myyvän niinku 500 kappaletta, niin se että minne  
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mun pitäis kohdistaa sitä levyä, jotta mä saisin sille tarpeeks näkyvyyttä, niin  

mä en tiedä mistä mä etin sitä tietoa. (tA) 

Toimija E katsoo, että markkinointiin liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista mikäli vain 

olisi  enemmän  resursseja:  ”Jos  ois  rahaa,  nii  palkkaisin  varmaan  niinku  ihmisiä  

ympäri maailmaa tekemään niinku promootioo, jotka ottas selvää että mihin niinku,  

miten ja mihin kantsii promotoida Fonalin musiikkia (tE)”. Samalla hän myöntää, että 

voisi tehdä sitä itsekin, mutta siihen ei ole ”intoo eikä aikaa (tE)”. Toimija G mainitsee 

myös  kustannusten  tuomat  rajoitteet.  Tiedosta  maksaminen  ei  houkuttele: ”Siihen 

vettää rajan että jos sun pittää alakaa maksaan jostain tiedosta nii emmää sit, niinku  

sitte mää en halua sitä (tG)”. 

    

6.3 Tiedonlähteiden horisontti

Yleisesti käytettyjä tiedonlähteitä ovat formaaleista lähteistä internet sekä alan media, 

informaaleista  lähteistä  muut  alan  toimijat,  pääosin  kollegat.  Internetissä  erityisesti 

hakukone Google, sosiaalinen media ja sähköposti koetaan hyödyllisiksi. Myös lehtiä, 

kirjoja  sekä  internetin  keskustelupalstoja  käytetään  jonkin  verran.  Suoraan  muilta 

ihmisiltä saatua tietoa, eli informaaleja lähteitä käsitellään tarkemmin tiedon jakamista 

käsittelevässä alaluvussa.   

Jokainen  haastateltava  merkitsi  haastattelun  yhteydessä  tiedonlähteiden  horisonttia 

kuvaavaan  kolmiosaiseen  kehikkoon  käyttämänsä  tiedonlähteet.  Selventääkseni 

vastauksia jaottelin ne viiteen ryhmään, jotka olivat: digitaaliset lähteet, ihmiset, media, 

painetut  lähteet  sekä  muut.  Jaottelu  ja  eri  ryhmiin  laskemani  tiedonlähteet  näkyvät 

taulukossa 5 (s. 74).  
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Taulukko 5. Tiedonlähteiden horisontin vastausten jaottelu viiteen eri kategoriaan.

Digitaalisuuden katsoin isoksi kattokäsitteeksi, jonka alle laskin internetin, sosiaalisen 

median,  hakukoneet,  musiikin  toisto  ja  -jakopalvelut,  keskustelupalstat  sekä 

sähköpostin.  Ryhmään  ”ihmiset”  laskin  maininnat  kuten  ihmiset,  ystävät,  kollegat, 

sosiaalinen verkosto,  muut  levy-yhtiöt sekä kaverit.  Median ja painetut lähteet liitin 

yhteen.  Se  käsittää  lehdet,  kirjallisuuden  sekä  mainonnan.  Ne  voivat  olla  joko 

digitaalisia  tai  painettuja.  Muiden  alle  laskin  maininnat  havainnoinnista  sekä  itse 

musiikista, sillä katsoin että ne eivät sovi muihin ryhmiin.

Taulukkoon  6  olen  laskenut  kullekin  alueelle  sijoitettujen  tiedonlähteiden 

prosenttiosuudet  oman  ryhmäjakoni  mukaan.  Vaikka  analysoitavia  tiedonlähteiden 

horisontteja ei ollut kuin seitsemän, ja yhteensä kaikkia tiedonlähdemerkintöjä oli 38, 

voi prosenttiosuuksista silti tehdä tulkintoja. Alueelle yksi merkintöjä tehtiin selkeästi 

eniten,  23 kappaletta.  Tiedonlähteet  sijoittuivat  tasaisemmin alueille  kaksi  ja  kolme. 

Alueelle kaksi niitä sijoitettiin kahdeksan ja alueelle kolme seitsemän kappaletta.

Taulukko 6. Tiedonlähteiden horisonttiin sijoitettujen tiedonlähteiden sijoittuminen eri alueille. 

Digitaaliset lähteet Ihmiset Media ja painetut lähteet Muut

Internet Ihmiset Lehdet Itse musiikki
Sosiaalinen media Kollegat Kirjallisuus Havainnointi
Bandcamp Sos. verkosto Mainonta
Soundcloud Ystävät
Sähköposti Kaverit
Keskustelupalstat Muut levy-yhtiöt
Hakukoneet

Tiedonlähdeluokka Alue 1 Alue 2 Alue 3

Digitaaliset lähteet 65% 62,50% 14%
Ihmiset 22% 25% 14%

4% 12,50% 72%
Muut 9% 0% 0%

Yht: 100% 100% 100%

Media ja painetut
lähteet
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Kuten  taulukko  6  (s.  74)  osoittaa,  digitaaliset  tiedonlähteet  olivat  prosentuaalisesti 

eniten käytetyt lähteet sekä alueilla yksi että kaksi. Osuudet olivat jakautuneet melko 

tasaisesti  molemmille  alueille.  Digitaalisista  lähteistä  internet,  sähköposti  sekä 

sosiaalinen  media  sijoitettiin  useimmiten  alueelle  yksi.  Myös  ihmiset  tiedolähteinä 

olivat jakautunet alueille yksi ja kaksi melko tasaisesti.  Media ja painetut lähteet olivat 

selkeämmin edustettuna alueella kolme. Yleisesti katsottuna tiedonlähteiden horisontti 

vahvistaa  haastatteluissa  mainitut  tiedonlähteet:  internet  ja  ihmiset  eli  sosiaalinen 

verkosto on vahvasti esillä, kun taas mediaa käytetään vähäisesti.

Internet, sosiaalinen media sekä sosiaalinen verkosto, kuten alan kollegat ja ystävät niin 

internetin  kautta  kuin  muutenkin  tavoitettuna  koettiin  selkeästi  läheisimmiksi 

tiedonlähteiksi. ”No, internetistä, ja sosiaalinen media näin nytten niinku jos siitä vielä  

erotetaan jonkin näkösenä alueena (tC)”. Sosiaalisesta mediasta mainitaan useimmiten 

Facebook:  ”Miksei  joku  sosiaalinen  mediaki  vois  olla  semmonen  lähde  sielä,  no  

Facebook tietysti lähinnä (tB)”. 

Internetin ja sosiaalisen median palvelut katsotaan hyödyllisiksi: ”Kyllähä se toi netti ja  

Facebook,  Soundcloud,  Bandcamp,  kaikki  maholliset  niinku,  muut,  muitten  levy-

yhtiöitten sivut (tF)”. 

Netistä  varmaan  ihan  ensimmäiseksi,  ja  sieltä  sit  just  niinku  musiikki,  eri  

musiikkimedioista.  Artistien  omilta  sivuilta,  niinku,  nykyään ei  enää silleen  

varsinaisesti nettisivuilla tuu käytyy, et kyl ne on niinku just joku Facebook ja  

artistien  niinku  sosiaalisen  median  sivut,  Soundcloud,  Facebook  ja  tän  

tyyppiset. (tD)  

Sosiaalisen median lisäksi Google katsotaan oleelliseksi osaksi internetissä tapahtuvaa 

tiedonhankintaa:  ”Googlehan  se  tietysti...  Tai  sit  jos  tietää  jonku sivun ennakkoon,  

mistä voi kuvitella saavansa sen tiedon, nii sit sieltä tietysti (tB)”. Toimija G luottaa 

myös Googleen, eikä hakukoneista  ”muita tuu oikeestaan käytettyä (tG)”. Toimija E 

tarkentaa  omaa  Googlen  käyttöään:  ”Ei  oo  mitään  niinku  bookmarkkei  esimerkiksi  

mihin mä menisin hakeen sitä informaatiota, et kyl mä niinku aina sit Googlaan sen  

kysymyksen (tE)”. 
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Muista mainituista internetin tiedonlähteistä esimerkiksi  ”vero.fi on kovassa käytössä  

(tA)”. Myös  Discogs.com  -sivusto  tuodaan  esille,  se  on  eräänlainen  julkaistujen 

musiikkiäänitteiden tietokanta sekä kauppapaikka: ”Jos haluaa vähä selvitellä bändin  

historiaa nii kyllä nuo kaikki Discogsit (tF)”. 

Yhtä  toimijaa  lukuunottamatta  sosiaalinen  verkosto,  kuten  ystävät  tai  alan  kollegat 

sijoitettiin tiedonlähteiden horisontin alueille yksi tai kaksi, mutta kaikilla toimijoilla oli 

siitä  maininta  jollakin  alueella.  Vain  kaksi  toimijaa  kuvasi  erikseen 

vuorovaikutustilanteen ihmisten kanssa:  ”Tämmöset suorat kontaktit, just kavereitten  

kautta, ihan vaan niinku kommunikoimalla, puhumalla (tG)”. 

Ainoastaan  yksi  toimija  koki  median  hyvin  läheiseksi,  alueelle  yksi  kuuluvaksi 

tiedonlähteeksi. Yleisemmin media tai lehdet sijoittuivat alueille kaksi tai kolme. Myös 

media voidaan laskea osittain internettiin kuuluvaksi. Esimerkiksi vain yksi toimija oli 

tarkentanut  erikseen  painetun  median,  mutta  haastatteluista  ilmeni  painetun  median 

käyttöä enemmänkin. 

Osa  toimijoista  tunnisti  lehdet  tärkeiksi  tiedolähteiksi:  ”Lehdet  on  aika  tämmönen  

fyysinen tärkee (tB)”, ”tottakai nyt lehtiäki tulee luettua (tG)”. Myös toimija F puhuu 

muusiikkilehdistä  positiiviseen  sävyyn:  ”No  lähinnä  jotku  alan  lehet,  tyyliin  

Razorcake,  Maximum Rockenroll,  ja  sitte  jotai  Ox,  Trust,  tällaset  tota,  pitkän  tota  

niinku ajan alan julkasut  (tF)”. Toisaalta hän erottaa suomalaisen musiikkimedian, 

josta ei hänelle ”oo oikeen ollu aikoihi mitään hyötyä (tF)”.

Toimijalla C ei ole painetusta musiikkimediasta kovin positiivista sanottavaa, vaikka 

myöntää niitä vähän käyttävänkin. 

Jotain printtimediaa, musiikkilehtia nyt tulee, niihin on tullu vähän semmonen  

ällötys, ja niitä nyt tulee selailtua jos siellä on joku oma mainos, tulee katottua  

et  miltä  se  sit  näytti,  mut  tota,  ehkä  niit  tulee  niihin  uutisten  aiheisiin  

suhtauduttua vähä nii et, ei ne oikeen kosketa. (tC) 

Toimijalla  D  on  selkeä  mielipide  painetusta  musiikkimediasta  ja  niiden  arvosta 

informaatiolähteenä. Hän ei koe niitä kovin tärkeiksi. 
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Se on just  huono näissä niinku nuorissa toimittajissa joilla  on niinku ihan  

hirveesti mielipiteitä ja ne haluaa nostaa omaa nimeään ylös... mä en saa sielt  

sit sitä informaatiota, ei sielä oo mitään informaatiota, sielä vaan niinku, ne  

kertoo enemmän itsestään siinä kun siitä kohteestaan niis jutuis yleensä tai  

arvioissa tai jossain muussa. (tD)  

Kirjallisuus mainittiin ainoastaan kahden toimijan toimesta, molemmat sijoittivat sen 

alueelle  kolme.  Toimijoiden  käyttämät  kirjat  ovat  yleensä  ”kirjanpidon  opuksia,  

konkreettisiin  asioihin,  tai  täyttöoppaita  tai  jotain  (tA)”.  Myös  toimija  D  huomasi 

käyttäneensä kirjaa tiedonlähteenä: ”No itse asiassa, nyt ihan, ihan ensimmäistä kertaa  

mä tilasin ton muusikoiden sopimusoppaan ja luin sen läpi, tota, se oli aika hyödyllinen  

(tD)”. 

Kaksi toimijaa sijoitti myös keskustelupalstat alueelle yksi. Toimija G mainitsee, että ei 

sinänsä seuraa keskustelupalstoja, mutta saattaa ajautua sinne esimerkiksi hakukoneen 

kautta:  ”Tulee  tiedonhankinnassa  törmättyä  monestikki  että  se  asia  mitä  hakee,  nii  

menee sinne Muusikoiden.netin keskusteluun haun kautta, mutta emmää sillain niinku  

sitä  seuraa  mitenkään  (tG)”.  Toimija  C  käyttää  keskustelupalstoja  ”jonki  verran,  

harvemmin (tC)” sekä toimija F muutamaa eri sivustoa.  

6.4 Tiedon arviointi ja tallennus

6.4.1 Tiedon arviointi

Haastatteluissa  ilmeni,  että  tiedonlähteiden  arviointia  tapahtuu  ja  tietoa  joudutaan 

karsimaan.  Tiedonlähteiden arvioinnissa muiden mielipiteet sekä aikaisempi kokemus 

ja tietämys koetaan suurimmaksi osaksi tärkeimpinä arviointiperusteina.  

Toisten  kollegojen  mielipiteisiin  luotetaan,  mikäli  heidän  ratkaisunsa  on  nähty 

toimivaksi: ”No muiden mielipiteet on aika hyviä,  jos joku on käyttäny jotain nii kyl se  

on aika hyvä mittari, jos luottaa toisten toimintaan ja toisilla toiminta pyörii hyvin nii  

tota, kyllä itsekin voin sitä kokeilla (tC)”, ”luotetaan johonki yhteen niinku, lähteeseen  
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jostaki satunnaisesti sen takii vaan et se tuntuu siltä et se on hyvä, tai et sä niinku tiedät  

sen tyypin ja oot ihaillu sen duunii (tE)”.

Muiden mielipiteet kans vaikuttaa aika paljon, elikkäs jos on vaikka joku If  

Society tai  Combat Rock Industry tehny jotaki jossain ja mä huomaan että  

homma on  toiminu  heille,  nii  mikseipä  se  mullekki  sitte  toimis.  Kyllä  mä  

muitten mielipiteitä kuuntelen ja niitten suosituksia ja sama edelleenki siihen  

toiseen suuntaan. (tF) 

Tuttavat koetaan mielipiteiden kannalta luotettaviksi: ”Yleensä tuttavat on luotettavia  

lähteitä  (tG)”,  ”jos mää esimerkiks varta vasten kysyn muilta  ihmisiltä,  nii  kyl  mä  

niinku tavallaa sitte kysyn semmosilta ihmisiltä joihin mä jostaki syystä luotan (tE)”.  

Kaveriin luotetaan mielummin kuin tuntemattomaan: ”Jos joku kaveri vaikka sanoo  

mulle jotain hyviä vinkkejä jostain promopaikoista tai muista, tai vaikka joku kaveri  

suosittelee mulle bändiä, niin mä uskon sitä ennemmin kuin ihan täysin tuntematonta  

(tA)”.  Tuntemattomiin  kuitenkin  luotetaan,  jos  on  kyse  laillisuuteen,  esimerkiksi 

verotukseen liittyvästä asiasta: ”Auktoriteettejä kannattaa uskoa (tA)”. 

Tiedonlähteiden luotettavuutta voidaan joutua arvoimaan esimerkiksi hankkiessa uusia 

laitteita. Internetistä arvioita etsiessä pitää olla tarkkana.  ”Luotettavuus tullee monesti  

esille että no, että kukahan nämä on kirjottanu, just et kuin sponsoroituja kirjotuksia  

nää on vai onko nää oikeesti käyttäjien arvioita (tG)”.

Muiden mielipiteisiin luottaminen on myös tapauskohtaista. Tiedonlähteiden arviointi 

riippuu siitä,  ”mihin se niinku sitte liittyy, että mitä tietoa mää oon hakemassa (tG)”. 

Kaikissa aiheissa kriittistä arviointia ei koeta tarpeelliseksi. ”Jos se on joku semmonen 

asia joka on vaan konkreettinen, juu tai ei tieto asia nii, sit mä yleensä kyllä niinku  

uskon siihen (tE)”,  ”ei  äkkiseltään tuu mieleen et  ois  hirveesti  semmosta niinku et  

tarvis epäillä et, kumminki ne on tommosia aika monesti jotain tyyliin lukuja tai hintoja  

jota kysellään ja tarvii tietää (tB)”.  

Muiden mielipiteet voivat vaikuttaa myös yleisemmällä tasolla, tavallaan tietynlaisena 

lauman mukana kulkemisena. 
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Sen huomaa, et kaikki alkaa niinku dissaan Myspacea ja siirtyy johonki muualle, nii  

siinä niinku automaattisesti vaan menee sen lauman mukana niin sanotusti et,  et se  

informaatio on semmosta, no aika semmost kelluvaa valtamerta tiäkkö, missä itte sit  

kelluu vaan mukana. (tE)  

Kaikki eivät pidä muiden mielipiteitä niinkään tärkeinä: ”Kyl mul on tosi subjektiivinen  

tapa suodattaa informaatiota (tD)”.

Haastateltavat kokevat, että alalta saatu kokemus on myös tärkeä tekijä tiedonlähteiden 

arvioinnissa. ”Ehdottamasti... on jonkunlaisia filttereitä päässä jonka mukaan jaottelee  

tietoa (tA)”, ”mahdollisimman paljon jos on mahdollista nii luottaa, nii nojaa siihen  

vanhaan,  niin  kauan  ku  joku  toimii  nii,  se  saa  toimia  (tC)”,  ”omiin  kokemuksiin,  

omaan jo olemassaolevaan tietoon heijastaen (tB)”. 

Toimijan G mielestä omaa kokemusta ei ”periaatteessa voi olla ees käyttämättä”, sillä 

aikaisemmat kokemukset  vaikuttavat aina  ”kaikkeen mitä sää teet (tG)”.  Toimija  D 

kokee,  että  myös  media-alalta  saatu  aikaisempi  työkokemus  auttaa: ”Se  on  vaan  

semmonen kokemuksen, kun on ite tehny sitä ja on, on ollu siinä jopa ihan hyvä, nii sit  

on  niinku  tavallaan,  hahmottaa  ne  asiat  mielessään...  ei  niitä  oo  kategorisoitu  

mitenkään (tD)”.

Kokemus  auttaa  siinä,  että  hakeudutaan  hyväksi  koetuille  lähteille,  esimerkiksi 

internetissä  ”on  paikkoja  joista  lähtee  automaattisesti  ekana  ettimään  (tA)”. 

Hyväksihavaittuja  tiedonlähteitä  ja  paikkoja  käyttää  niin  kauan  kuin  ne  toimivat  ja 

niistä saa tarvitun informaation. 

Kyl mä niinku siis, oon tottunu käyttään tiettyjä juttuja ja tiedonlähteitä. Ja  

niitä jatkaa käyttämist niin kauan ku sielt saa sen informaation, et sit jos ei  

saa sitä informaatioo enää sieltä, nii sittehä sitä lopettaa sen käyttämisen. (tE) 

Muita  tiedonlähteiden  arviointitapoja  oli  esimerkiksi  pelkkä  tuntuma  asiasta:  ”Aika 

tunnepohjasesti varmasti et, mä en oo kovin akateeminen ihminen enkä oo kiinnostunu  

sillai, siitä et, et, varmaan valitten sen mikä on ittelle sopivin, fiiliksen mukaan (tE)” . 

Myös taloudelliset ja ajalliset resurssit saattavat vaikuttaa arviointiin:  ”Esimerkiks ku  
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mä  soitin  verottajalle  kolme  kertaa,  nii  mä  valittin  niistä  mulle  edullisimman  

vaihtoehdon vaan et miten toimia (tE)”. Kiireessä tyydytään tietoon, mikä on nopeiten 

saatavilla: ”Joskus on oikeesti kiire ja sitä ei oo sitte viikkotolkulla aikaa vatvoa ja kuka  

ekana vastaa, niin sille sitten nostan hattua ja kyselen lisää (tF)”.

Toimija D ei  katso ajan olevan merkittävä rajoite tiedonlähteiden arvioinnissa,  vaan 

aikaa käytetään ”niin paljo ku tarvii”.  Asiat selvitetään kerralla. ”En tee ikinä silleen  

että tehään tää nyt näin tällä kertaa ja katotaan seuraavalla kerralla sit et miten se  

pitäs oikeesti tehdä (tD)”. 

 

6.4.2 Tiedontallennus

Kaikki levy-yhtiötoimijat harjoittavat tiedontallennusta tavalla tai toisella. Tallennettu 

tieto koskee esimerkiksi yleistä kustannuksien ja ajankäytön seurantaa, markkinointia 

sekä artisteja ja musiikkia. Taulukossa 7 esitän, mihin erilaisiin tiedontarpeiden (vrt. 

taulukko 4, s. 58)  mukaan jaottelemiini luokkiin toimijoiden tallentama tieto liittyy. 

Taulukko 7. Tiedontallennuksen jaottelu käyttötarkoituksen mukaan.

Tallennuksen  kohteena  voi  olla  esimerkiksi  ”kirjanpitoon  liittyvä  tavara  (tG)”.  

Kustannuksia sekä  ajankäyttöä  seurataan,  pidetään  tallessa  esimerkiksi  tiedostoja 

”laskuista ja niinku, levyjen budjeteista (tC)”. ”Kuka on velkaa ja mitä ja kenelle on  

itse  velkaa  ja  aikatauluja  (tC)”.  Levykohtaista  ja  laskutukseen  liittyvää  tietoa 

tallennetaan, jotta ”pysyy vähä kärryillä että mitä menee ja millon menee, kelle menee  

Muu toiminta

Artistit Markkinointi Kirjanpito
Aikataulut Jakelu Sopimukset ja lisensiointi
Kustannukset Keikat
Musiikki
Äänittäminen
Kansitaide

Levyn valmistamiseen liittyvä 
toiminta

Levyn valmistamisen 
jälkeinen toiminta
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(tF)”.  

Tallennettu tieto voi  myös olla  kuvia,  musiikkia ja  sopimuksia eli  koskea enemmän 

artisteja sekä musiikkia ja sen äänittämistä. Monenlaista tietoa tallennetaan,  ”oli puhe 

sit niinku kuvista, musiikista tai sopimuksista (tD)”. Toimija B muistaa tallentaneensa 

”joiltain  muilta  saatuja  levytys-sopimuksia  (tB)”.  Tallennettu  tieto  voi  myös  olla 

”äänittämiseen liittyvää tämmöstä niinkö, matskua (tG)”.  

Jakelijalta  saatua  tietoa  levymyynnistä  voidaan  tallentaa  myöhemmäksi:  ”Jakelijan 

kanssa käyty,  tai  niitten  lähettämät tämmöset  sähköpostit,  onko ne jotain  raportteja  

levymyynnistä, tämmösiä sales statement. Niinnii niitä nyt on pitäny kaivella läpi (tG)”.

Markkinointia  varten  tallennetaan  yhteystietoja:  ”Suomen  median  osotteita  ja  

yhteistietoi, joita pitää päivittää aina ku lähettää, koska osotteet muuttuu ja tolleen nii,  

niitä  pitää  tallentaa  (tE)”.  Kontaktilistat  helpottavat  esimerkiksi  keikkojen  ja 

kiertueiden järjestämistä. 

Oon yrittäny vähä tehä semmosta niinku Excell-taulukkoo mis ois kaikki niinku  

kontaktit,  et jos tarvii niinku nyt esimerkiks lähtee Amerikkaan, joku lähtee,  

joku bändi keikalle, nii mul ois semmonen Excell-taulukko mis on kaikki niinku  

Amerikassa asuvat henkilöt jotka järkkää keikkoja tai voi jotenki jeesaa siellä  

nii niille vois lähettää sähköpostii. (tE)

Tieto  pidetään  järjestyksessä,  jotta  siihen  voidaan  palata  tarvittaessa  nopeasti,  jopa 

melkein  päivittäin.  Organisointitavat  vaihtelevat  toimijoiden  välillä,  mutta  kaikilla 

tapahtuu jonkinlaista tiedon organisointia. 

Mää  tarvin  sitä  lähes  päivittäin...  eniten  mitä  tarvitaan  nii  on  

promootiomateriaali, kuvia, videoita, sit toinen mitä tarvitaan on lukuja, mitä  

pitää niinku kaivaa esille aina. Et neki pitää olla sillee järjestyksessä et sä  

pystyt oikeesti laskemaan niitä lukuja ku joku pyytää niit sulta. (tD) 

Aina ei kuitenkaan niin ole ollut:  ”Alkuaikoina ei ollu mikään järjestyksessä ja sit jos  

joku pyysi lukuja nii se oli kuukausien projekti että pystyy niinku toimittaan jonku luvun.  
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Koko ajan se kehittyy se tavallaan oma, oma organisointi (tD)”. 

Toiminnan  pienuus  voi  olla  tekijä,  jonka  takia  asiat  pysyvät  järjestyksessä:  ”On se 

järjestelmällistä koska kuiteski ei nyt oo niin palio nuita tiedostoja mulla nyt mitä mun  

tarvis hallita (tG)”. 

Kaikilla tiedon organisointi ei ole juurikaan kehittynyt, vaikka vuosia alalla on tullut: 

”Vähän siihen on tullu tommost kuria ja organisointii,  mut yllättävän vähän, siihen  

nähden et  on kakskyt  vuotta tehny tätä (tE)”.  Toimijalla  F organisointi  on  ”hallittu  

kaaos (tF)”. 

Tallennusmenetelmät

Tallennusvälineistä haastatteluista nousi esille automaattiset tallennusmenetelmät, kuten 

sähköposti ja sosiaalinen media sekä omatoiminen tallennus tietokoneille ja ulkoisille 

kovalevyille.  Taulukossa  8  on  yhteenvetäen  jaoteltu  tiedontallennuksessa  käytetyt 

välineet tallennustavan ja muodon mukaan.  

         

Taulukko 8. Tallennusvälineet jaoteltuna tallennustavan sekä tallennusmuodon mukaan.

Vanhoihin  sähköposteihin  voidaan  joutua  palaamaan,  joten  niitä  säästetään. 

Sähköposteihin  palaaminen  on  helppoa,  eikä  niitä  tarvitse  välttämättä  itse 

tarkoituksellisesti tallentaa: ”Tietysti mä koko ajan tallennan kaikkee sitä informaatioo  

mitä käyn sähköpostikeskustelui ja tommosta mut, et kaikki se tavallaan niinku tallentuu  

automaattisesti  nykyään  (tE)”,  ”no  kyllä  nyt  ainaki  siis,  niinku  ainaki  vanhoja  

Tallennustapa Automaattinen Omatoiminen

Tallennusmuoto
Digitaalinen Sähköposti Tietokoneen kovalevy

Sosiaalinen media Ulkoiset kovalevyt

Fyysinen Kansiot
Paperilaput



83

sähköposteja tulee tutkittua (tA)”.  Myös toimija  B on tallentanut  ”sähköposteja joo 

(tB)”.

Hyödyllistä  tietoa  tallentuu  itsestään  myös  kotisivujen  ja  sosiaalisen  median  avulla: 

”Ku puhutaan  sosiaalisest  mediasta  ja  mun  nettisivuista  nii  siel  on  niinku  Google  

Analyticsit ja Facebookis on ne omat analyytikkosysteemit, mitkä, millä ne niinku kerää  

sitä tietoo et niihin pääsee aina käsiks ku haluaa (tE)”. 

Tallennus  tapahtuu myös  omatoimisesti  esimerkiksi  ”ihan niinku,  Excell-taulukoihin  

tietokoneelle (tE)”. Tietokoneen sisäiselle tai ulkoiselle kovalevylle tapahtuva tallennus 

on  yleistä:  ”Lähinnä  tietokoneelle,  sitte  kirjanmerkit  tohon  selaimeen,  ulukonen  

kovalevy, usbitikku, oikeestaan siinä ne (tF)”, ”jos on jotain sopimuksia tai tällasia nii  

toki  ne  nyt  tullee  sieltä  otettua  sitte  itelle  myöski  kovalevylle  (tG)”,  ”pidän tietysti  

tietokoneella  sellasii  filejä  (tC)”.  Toimija  A pitää  tiedon  tallessa  ”joko  päässä  tai  

tietokoneella (tA)”.

Tallennettu tieto on kaikilla suurimmaksi osaksi digitaalisessa muodossa. Esimerkiksi 

toimija A kertoo, että hänellä on ”täysin paperiton konttori (tA)”. Kolme haastateltavaa 

mainitsee tallentavansa tietoa vähän myös fyysisesti. Fyysistä tallennusta voidaan joutua 

tekemään  esimerkiksi  olosuhteiden  pakosta,  kun  kirjanpitoa  pitää  tehdä  eikä  pääsyä 

omalle  koneelle  ole:   ”Keikkareissuil  tulee  myytyjä  levyjä  käsin  kirjattuu,  mut  ei  

oikeestaan  muuta  (tC)”. Toimija  G  mainitsee,  että  häneltä  löytyy  ”myös  fyysiset  

paperikansiot”, mutta niitä on vähemmän. Toimija D mainitsee, että sopimuksia saattaa 

olla vielä paperilla, mutta kuitenkin tarkentaa, että ”oikeestaan siinäki 99 prosenttia on 

digitaalista  (tD)”.  Digitaaliseen  tiedon  tallentamiseen  sisältyvät  riskit  ovat  myös 

tiedossa:  ”Sehän  on  vähä  ongelmallista,  mä  oon  varmaan  ihan  samas  tilantees  ku  

kaikki muutki, että ne kaikki roikkuu jossain yhen ulkosen kovalevyn varassa ja jos se  

pamahtaa nii en tiedä mitä sit tapahtuu (tD)”.

Vaikka tietoa ei  mihinkään tallentaisikaan, on se silti  osa kokemuksen kartuttamista. 

Tekemisen ja rutiinin myötä omaksutaan toimintatapoja: 

Se informaatio kulkee mun läpi kuiteski päivittäin, nii sit se tavallaan tallentuu  

muhun  ja  mä  intuitiivisesti  tiedän  et,  et  mitä  se  on  sitte  aina,  vuosittain  
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tavallaan, et, harvoin se yllättää mua, siis se faktuaalinen informaatio. (tE)  

Paljon tämmöseen niinku levyn valmistamiseen liittyy semmosta, nimeomaan  

sitä  sun  omaa  ruutinia  et  sä  vaan  tiedät  että  asiat  menee  näin  ku  sä  oot  

aikanaan  opiskellu  ne,  et  mä  en  välttämättä  tallenna  sitä  tietoo  yhtään  

minnekään. (tA) 

6.5 Tiedonjakaminen

Tiedon jakamisen suhteen kaikki haastateltavat ovat erittäin yksimielisiä. Tietoa jaetaan 

muille,  niin  kollegoille  kuin  kuluttajillekin  ja  yleisesti  sitä  pidetään  itsestäänselvänä 

asiana. Tietoa myös saatiin muilta eli tietoa saatiin jonkin välittäjän kautta. Tietoa ei 

pimitetä tai ainakaan myönnetty niin. Yhteisöllisyyden käsite tuli tavalla tai toisella ilmi 

melkein jokaisessa haastattelussa, ja se tuntuu olevan alalla vahva. Tietoa jaettiin toisten 

levy-yhtiöiden,  toisten  yrittäjien,  kuluttajien,  median,  artistien,  painopaikkojen, 

jakelijoiden, Teoston sekä kirjanpitäjän kanssa.

Tiedon muilta saamisen osalta tilanne on yleisesti sama kuin tiedon jakamisenkin, eli 

kyseessä ovat samat henkilöt, samat aiheet, kanavat ja luonne. Tyypillinen vastaus oli 

”ihan sama polku, toiseen suuntaan (tC)”, tai  ”ihan tota samaa reittiä (tF)”. Tiedon 

muilta saaminen on itsestäänselvää, sillä ”siihen se perustuu se tiedon jakaminen (tA)”. 

Tiedonjakamisen kohteet

Tietoa  jaetaan  monenlaisten  tahojen  kanssa  ja  alalla  vallitsee  vahva  yhteisöllisyys. 

Tietoa  jaetaan  ”kysyttäessä  ja  kysymättäkin  (tE)”,  eli  oma-aloitteisesti,  mikäli  siitä 

koetaan olevan jollekin hyötyä.  

Oikeestaan  kaikkien  niinku,  oli  ne  yhteistyökumppaneita  tai  sosiaalisesta  

mediasta tai mistä tahansa muusta, niin mä teen sitä joko oma aloitteisesti tai  

pyynnöstä, ja se mun mielestä liittyy siihen yhteisöllisyyteen mikä pienlevy- ja  

pienbändikuvioissa ylipäätään on. Hyvin harva silleen pimittää mitää tietoo  
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ittelleen, on niitäki. (tA) 

Tietoa jaetaan toisten pienlevy-yhtiötoimijoiden kanssa, mutta myös muiden yrittäjien 

kanssa:   ”Muitten  pienlevy-yhtiöitten  ja  ehkä myös sit  liittyen  tähän niinku  muitten  

yrittäjien  kanssa  että,  tavallaan  tai  niinku  ylipäätään  tohon  musa-alaan  liittyvät  

yrittäjät  (tB)”,  ”muut julkasijat,  alottelevat  yrittäjät,  ei  välttämättä pelkästään levy-

yhtiömeininki  (tF)”.  Vain  yksi  haastatelluista  ei  ollut  jakanut  tietoa  muiden  levy-

yhtiötoimijoiden kanssa: ”No en oo, en kyllä keksi että ois tommosta tilannetta tullu  

vastaan koskaan oikeestaan (tG)”. 

Muiden levy-yhtiöiden lisäksi myös bändeille jaetaan tietoa: ”Ne voi olla muita pieniä  

lafkoja, pieniä bändejä jotka tarvii apua levynjulkasussa ihan niinku, jos joku päättää  

et  haluaa  itse  julkasta  omakustanteen  nii  tottakai  autan  parhaani  mukaan,  

keikkajärkkäilyasioissa, ihan siis koko tää kirjo (tC)”. Toimija G mainitsee jakavansa 

tietoa ”artistien välillä” ja toimija E ”artisteille”.  

Toimija D selventää tarkemmin tiedon jakamista artistien kanssa. 

Saattaa olla silleen että, itse asiassa et multa kysytään, et julkasenko jotain ja  

sitte, 99 prosenttii tapauksista kieltäydyn siitä julkaisemisen kunniasta, mutta  

sitten autan jollain muulla tavalla.  Autan heidät  joko seuraavan julkaisijan  

luo,  tai  jakelen  albumin,  tai  hoidan  rahaliikenteen,  tai  ihan  mitä  tahansa  

muuta. Mutta yleensä aina autan jollain tavalla. (tD)  

Yleisesti  tietoa  jaetaan  myös  medialle  ja  suoraan  kuluttajille,  eli  voidaan  puhua 

uutisoinnista  tai  markkinoinnista:  ”Uutisointi  tottakai  (tC)”.  Toimija  E  mainitsee 

esimerkiksi  jakavansa  tietoa  sekä  ”faneille” että  ”Suomen  medialle  ja  ulkomaan 

medialle”.  Ainoastaan yksi toimija ei  jaa tietoa suoraan kuluttajille,  vaan tekee sen 

median kautta.  

Mä jaan tietoo medialle,  medioille,  eri  medioille.  Mutta en esimerkiksi  just  

keskustelupalstoilla  enkä,  en  suoraan  kuluttajille  oikeestaan  ikinä,  että,  

bändithän  sitten  jakaa  itte  sosiaalisen  median  kautta  suoraan  kuluttajille  

tietoo, ne on tehokkaampii siinä... Bändien tehtävä on kommunikoida suoraan  
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kuluttajien  kaa  ja  meidän,  meidän  tehtävä  on  kommunikoida  niinku,  niin  

sanottujen  portinvartijoiden  kans.  Ja  ne  mainoksethan  ois  kommunikointia  

suoraan kuluttajien kans, mut sitä me ei tehdä. (tD)  

Muista mainituista tiedonjakamisen kohteista esimerkiksi toimija E jakaa tietoa myös 

”jakelijoille” ja ”yksittäisille ihmisille” sekä toimija G ”kirjanpitäjälle” ja ”Teostolle”.  

Tiedon jakaminen koetaan järkevänä ja uskotaan, että auttamalla muita saa myös itse 

apua: ”En halua sitä tilannetta että joutuu, toinen joutus tuota, ite kans kaivamaan ne  

samat tiedot minkä mää oon tehny vuosia sitte. Että sehä ei hyödytä ketään, kyllä se  

aina joskus sitte palkitaan, et ku oot jeesannu (tF)”. Toimija D kokee, että tiedon ja 

osaamisen jakaminen on ”hyväksi koko alalle (tD)”. 

Sillon ku mua ensimmäisii kertoi pyydettiin opettaan valokuvausta nii mä olin  

silleen et kannattaako mun nyt opettaa kaikkee mitä mä osaan et, et mähän  

tavallaan synnytän itselleni kilpailijoita siinä. Mut sit se hävis se ajatus hyvin  

nopeesti  koska,  mä  totesin  että,  et  ihmiset  tekee  asioita  kuiteski  niin  

persoonallisesti et ne ei oo ikinä samanlaisia. (tD) 

Tiedonjakamisen aiheet

Jaettu tieto liittyy yleensä joko tuleviin tapahtumiin, julkaisuihin sekä lainsäädäntöön. 

Yleisesti se liittyy käytännön asioihin ja on esimerkiksi hyvin faktapitoista, mutta se voi 

myös koskea abtraktimpia aiheita.  Taulukossa 9 on esitettynä tiedonjakamisen aiheet 

luokiteltuna (vrt. taulukko 4, s. 58). 

Taulukko 9. Tiedonjakamisen aiheet jaoteltuna.

Muu toiminta

Aikataulut Julkaisu Kirjanpito
Kustannukset Markkinointi Verotus
Musiikki Jakelu Keikat
Painopaikat Oheistuotteet Tekijänoikeudet
Kansitaide Myynti Media

Levyn valmistamiseen liittyvä 
toiminta

Levyn valmistamisen 
jälkeinen toiminta
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Jaettu tieto voi liittyä tulossa olevaan tapahtumaan, kuten esimerkiksi levyn julkaisuun 

tai keikkaan: ”No aina johonki tulevaan, tulevaan tapahtumaan, oli se levynjulkasu tai  

keikka, jotaki tapahtuu ja silloin jaetaan tietoa (tC)”, ”keikkoihin (tB)”.

Meil  on  Facebook  ryhmä,  jossa  on  kaikki  niinku  Fonalin  artistit,  siinä  

suletussa ryhmässä, nii sielä mä jaan inffoo niille, et jos joku lähettää mulle  

sähköpostii et me haluttas niinku joku Fonal artisti esiintymään tänne ja tänne,  

nii  mä laitan sen sinne Facebook ryhmään sen sähköpostin,  et  jos jotakuta  

kiinnostaa nii ottaa yhteyttä. (tE) 

Jaettu  tieto  voi  koskea  esimerkiksi  tuleviin  tapahtumiin  liittyviä  aikatauluja  ja  kuka 

tekee mitäkin:  ”Faktapitoistahan se on, et siel on päivämäärii, siel on informaatiota  

kuka tekee mitä, milloin, ehkä että miksi (tD)”.

Levyn  tekemiseen  liittyvää  tietoa,  kuten  tietoa  painopaikoista  levyjen  kansien 

tekemisestä  jaetaan:  ”Mistä  saat  edullisimmat  levypainatukset  (tF)”,  ”oon  niinku 

monesti  painopaikkoja  saattanu  vihjata  bändeille  ja  lafkoille  et,  itse  oon  nyt  tässä  

vuoden aikana kolmee eri painopaikkaa varmaan käyttäny ja oon vinkannu niistä muille  

(tC)”.  

Kyllä niinku tulee paljon niinku kyselyitä ihmisiltä,  et  missä sä teet vinyylit  

esimerkiks  tai  missä  teet  kannet  tai  tämmöstä.  Ja  sitte  mä  niinku  jaan  

mahollisuuksien  mukaan  sitä  informaatioo.  Lähinnä  semmosiin  teknisii  

kysymyksii ja semmosii tuotannollisii kysymyksii tulee. (tE)

Levyjen ja musiikin jakeluun sekä myyntiin liittyen jaetaan tietoa:  ”Miten saa levyjä  

jakeluun,  kuka  sitä  jakelee  (tF)”,  ”miten  saat  digitaaliseen  myyntiin  tarjolle  (tF)”,  

”alennusmyynti alkaa nettisivuilla (tC)”, ”levyn saatavuuteen... tavallaan sen musiikin  

jakamiseen (tB)”.   

Tiedon jakaminen voi liittyä laillisuuteen liittyviin säädöksiin, kuten tekijänoikeuksiin ja 

erilaisin  maksuihin:  ”Esimerkiksi  Teosto,  miten  liitytään  Gramexiin,  mikä  on  

mekanisointimaksu (tF)”, ”mikä on komissio ja tilitysmaksu, mikä on maksuviive (tF)”,  
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”ihan vaikka tollasta että, kaveri on vähä hukassa alvien ja tällasten kanssa (tF)”.

Tietoa  jaetaan  myös  oheistuotteiden  tekemiseen  liittyen  ”missä  voi  teettää  

rintanappeja, t-paitoja, pätsejä (tF)” sekä uusista verkkomedioista: 

Aika monesti  siinä rupee sana kiertämään että nyt on tommonen perustettu  

sinne tai tänne. Siinä vaihees ku niinku Nuorgami perustettiin niin kaikki rupes  

linkkaileen et niinku hei nää tyypit tekee tommosta uutta siellä. (tA) 

Toimijalla E on selkeästi jaoteltu, mitä tietoa hän jakaa kenenkin kanssa. Medialle ja 

kuluttajille  jaetaan  ”pressitiedotteita”,  joissa  on  ”kuvaus  siit  musiikista”.  

Yksityiskohtaisempi  tieto  julkaisuista  jaetaan  jakelijoille: ”Jakelijoille  lähtee  niinku  

tarkemmat tiedot siit niinku, julkasun formaatista ja hinnasta ja viivakoodit ja tommoset  

(tE)”.  Toimija  A mainitsee  jakavansa  sekä  käytännön  asioita  että  ”abstraktimpia,  

enemmän makuun liittyviä asioita (tA)”, eli mielipiteitä. 

Toimija D katsoo, että hänen saama tieto ei liity samoihin asoihin kuin hänen jakamansa 

tieto.  Hänen  itsensä  jakama  tieto  liittyy  yleisesti  julkaisuihin,  kun  taas  hänen  itse 

tarvitsemansa tieto perustuu teknisiin yksityiskohtiin:  ”Se on niinku johonki teknisiin  

yksityiskohtiin liittyvää (tD)”. 

Jaetun tiedon luonne

Muille  jaettu  tieto  on  useimmiten  sekä  primaari-  että  sekundaaritietoa.  Jaetaan 

”molempia,  ihan ehdottomasti  (tA)”,  ”varmaan vähän kumpaakin (tB)”, ”sekä että,  

sekä että (tC)”.  

Jos on joku semmonen asia mikä ei oo itellä muistissa, nii sitä voi sitte vinkata  

että no käyppäs kattomassa se sivu tai sivusto tai soita sille ja tälle tyypille tai  

laita sähköpostia et se tietää sen paremmin, tai sit jos on joku semmonen että  

minkä pystyy, mihin pystyy vastaan suoraan nii, sit se yleensä menee nii, että  

kaveri menee kattomaan sen ja sitte oo kiitoksia, et tämähän löytykin täältä  

näin. (tF) 
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Mikäli jaetaan sekundaaritietoa, voi syynä olla aikarajoitteet: ”Monesti mieluusti auttas  

konkreeettisemmin mut  sit  niinku  aika  on  rajoite,  et  sitten  vaan että,  täs  on  niinku  

paikat, tsekkaaa sieltä, et pääset kyllä eteenpäin (tC)”.

Toimija  E  tunnisti  jakavansa  molempia,  mutta  enemmän sekundaaritietoa:  ”Yleensä 

niinku riittää vaan se kontaktin antaminen... et jos on joku kysymys esimerkiks et missä  

teet vinyylit nii sitte mä lähetän vaan sen paikan nettiosotteen niille ja sanon et, et laita  

tonne sähköpostii ja pyydä hinnat sieltä (tE)”. Hän kuitenkin kertoo, että jos tarkempaa 

tietoa vaaditaan, niin silloin jaetaan myös ”sitä spesifisempääkin tietoa sitte”. Toimija 

G  tunnistaa  jakavansa  enemmän  primaaritietoa,  mutta  myöntää  jakavansa  myös 

sekundaaritietoa:  ”kyllähän  sitäki  tapahtuu,  että  googleta  tolla  sanalla  että  (tG)”. 

Haastatelluista  ainoastaan  yksi  toimija  tunnistaa  jakavansa pelkästään  primaaritietoa. 

Hänen jakama tieto on ”ensisijaista, ihan puhtaasti (tD)”. 

Suurin osa toimijoista kokee saavansa muilta enemmän primaaritietoa. Muilta saadaan 

”suoraa tietoa  (tB)” eli  primaaritietoa.  ”Ehkä  se  on  sitä  ensisijaista  tietoo,  et  saa  

onneks niinku aika paljon sellasta konkreettista tietoo sen sijaan vaan että no,  kysy  

tuolta tai tsekkaa tuolta (tC)”, ”no ehkä enemmän ensisijaista, että vähemmän joutuu  

klikkaileen  ite  tuolla  sitten  (tF)”,  ”jos  on  jotaki  kysyttävvää  nii  kysyy  semmoselta  

taholta jotka ossaa vastata siihen asiaan mitä tarvii tietää (tG)”. 

Kaksi  seitsemästä  toimijasta  kokee  asian  toisinpäin,  heille  jaetaan  enemmän 

sekundaaritietoa.  ”No se on aika paljon sitä tiedon lähteille ohjaavaa (tE)”. Tilanteen 

mukaan poikkeuksia on, esimerkiksi julkaisuihin liittyen: ”Jos mää niinku asioin niinku  

painotehtaan  kanssa,  masteroijan  kanssa,  nii  se  on  sitä  suoraa  informaatioo,  tai  

jakelijan kanssa on sitä suoraa informaatioo (tE)”. Myös toimija D kokee, että hänelle 

jaettu tieto on enemmän ”tiedon lähteille ohjaavaa (tD)”.

Tiedonjakamisen kanavat

Toimijoiden  käyttämät  tiedon  jakamisen  kanavat  ovat  internet  ja  sosiaalinen  media, 

sähköposti, puhelin, kasvokkain kohtaaminen, media sekä omat kotisivut. Internet oli 
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eniten  käytetty  tiedonjakamisen  kanava,  sillä  sen  avulla  tiedonjakamisen   katsottiin 

olevan helppoa, nopeaa ja käytännöllistä.   

Tiedonjakaminen  tapahtuu  kaikilla  toimijoilla  suurimmaksi  osaksi  internetissä. 

Mainittuja  internetin  kanavia  ovat  sosiaalinen  media,  sähköposti,  oman levy-yhtiön 

nettisivut ja keskustelupalstat: ”Sähköposti ja sit sosiaalinen media ja omat nettisivut ja  

foorumit (tB)”, ”sähköposti, Facebook, nettisivut (tE)”.  Myös tiedostojen ja musiikin 

jakamiseen tarkoitettuja palveluita mainitaan: ”Tiedostoja jaan tolla Dropboxin kautta,  

ja tiedotusta Facebookin kautta, sähköpostilla ja niinno tietysti tätä ite musiikkia sitte  

johonki kuuluville, just näitä Soundcloudeja, Youtubea, tällasta (tG)”.  

Sähköposti tiedonjakamisen välineenä on tärkeä, sillä se ei ole kallista, eikä siinä ole 

ajallisia käyttörajoitteita: ”Mun mielest just sähköpostin ja tolleen niinku, idea on just  

nimenomaan siinä et se on lähestulkoon ilmasta ja sitä, ja se on niinku sillai helppoo et  

sä voit omalla ajalla kommunikoida (tE)”. Sähköpostin hyödyllisyyden myöntää myös 

toimija  F,  jonka mukaan  se  on ”yks  paras  keksintö  mitä  tuota  on  niinkun ihminen  

vuosikymmeniin  keksiny  (tF)”.  Toimija  C  mainitsee  käyttävänsä  sähköpostia 

”päivittäin”  ja  toimijalle  D sähköposti  on ”pääväline”.  Toimija  D eroaa  tavoiltaan 

hieman  muista  toimijoista,  hän  jakaa  tietoa ”kaikkii  mahollisii  mediakanavii  pitkin,  

paitsi sosiaalista mediaa (tD)”.

Internetin lisäksi myös muita kanavia käytetään. Suurin osa toimijoista katsoi puhelimen 

ja ihmisten kanssa kasvokkain kohtaamisen tärkeiksi tiedonjakamisen kanaviksi: ”Ihan 

siis puhelimitse, kasvokkain (tA)”,”no semmonen kädestä käteen, ja sitten puhelimessa  

(tB)”. Toimija G mainitsee erityisesti kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin, sillä ”se 

kait se nyt tärkeintä tiedon jakamista tai tiedon vaihtamista (tG)”. Toimija C:n mukaan 

etenkin kasvokkain kohdatessa”tietoo jaetaan vuolaasti (tC)”.

Jos vaikka livemusiikkitilanteessa tapaa ihmisiä nii sehän on niinku mahtava  

paikka  jakaa  tietoo  ja  kokemuksia,  aika  paljon  sillon  niinku,  saa  niinku  

synnytettyy ideoita tällasissa tilanteissa. (tC)

Kolme toimijaa seitsemästä ei käytä puhelinta juurikaan. Toimija C käyttää puhelinta 

vain  mikäli  on ”todella  tota  akuutti  avuntarve”.  Toimija  F  mainitsee  käyttävänsä 
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puhelinta  nykyään ”aika  vähän  (tF)”  ja  toimija  D  ”jonkin  verran,  mut  vähemmän 

(tD)”.  Muita mainittuja tiedonjakamisen kanavia ovat erilaiset mediakanavat:  ”Radio,  

printti, televisio jopa (tD)”  

Kuten  aiemmin  mainittiin,  myös  kuluttajille  jaetaan  tietoa,  eli  voidaan  puhua 

uutisoinnista  tai  markkinoinnista.  Enemmistö  toimijoista  jakaa  tietoa  myös  suoraan 

kuluttajille,  erilaisin  keinoin.  Sosiaalinen  media  koetaan  hyödylliseksi,  mutta  myös 

vanhemmat  keinot,  kuten  eri  medioissa  mainostaminen  ja  keikkajulisteet  ovat  vielä 

pienissä määrin mukana.  

Kuluttajille jaetaan tietoa enimmäkseen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. ”Internet,  

sosiaalinen  media  tietysti  nyt  ykkösenä  (tC)”,  ”nettisivut  ja  sit  semmonen,  

tiedottaminen  (tB)”.  Toimija  G  jakaa  tietoa  kuluttajille  myös  internetissä,  oman 

”kotisivun kautta” sekä ”Facebookissa (tG)”. Toimija E tiedottaa mahdollisille levyjen 

ostajille  levy-yhtiön sähköpostilistan kautta,  missä hän jakaa tietoa ”mikä fanii  vois  

kiinnostaa (tE)”.  

Myös  painettua  mediaa,  mainoksia  suuremmissa  tai  pienemmissä  lehdissä  käytetään 

vielä: ”Printtimediassa on ollu aina vähä julkasusta riippuen nii, on ollu mainoksia mut  

että  varmasti  tulevaisuudessa vähemmän ja vähemmän et,  se on niin  kallista  (tC)”,  

”välillä sitten jotain tämmösiä mainoksia eri, erilaisiin pienlehtiin, et sehän nyt on aika  

halpa markkinointikanava (tF)”.  

Painetussa  mediassa  mainostamisen  lisäksi  toimija  C  mainitsee  keikkajulisteiden 

tekemisen: ”Julisteet, kaikki nää on niinku, vanhoja fyysisiä tiedonjaon keinoja  ja kyllä  

niinku  tollasista  on  pidetty  kiinni  (tC)”.  Toimija  F  mainitsee  jakavansa  tilauksien 

mukana listoja tulossa olevista ja jo myynnissä olevista tuotteista. 

Printtaa vaikka semmosen flaijerin jota jakaa sitte vaikka tota postimyynnin  

ohessa ja tota, ei laita siihen mitään muuta ku et tulossa, sitte vaikka back-

katalogia mainostat siinä,  että näitä ois  vielä saatavilla.  Mikäs sen vanhan  

mainostavan tappais. (tF)

Yleisesti koetaan, että ne kanavat joiden välityksellä tietoa saadaan ovat samat kuin ne, 
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joiden  välityksellä  tietoa  jaetaan,  mutta  pieniä  poikkeuksia  on.  Toimijalle  E  jaetun 

tiedon kanavat  ovat  ”sähköposti  ja Facebook, ne on ne mistä se informaatio,  mistä  

yksittäiset ihmiset jakaa mulle informaatioo (tE)”.  

Toimijalle D jaetaan tietoa puhelimitse:  ”Se on oikeestaan se puhelin sit”. Hän kokee 

myös  saavansa  muilta  tietoa  ”netin  kautta  (tD)”,  esimerkiksi  artisteista.  Toimija  G 

katsoo, että muuten tiedon hänelle jakamisessa on ”samat keinot mitä mullaki”, mutta 

toteaa  erään  poikkeuksen:  ”No  tietysti  tämmönen  niinku  henkilökohtanen  

kanssakäyminen  nii  eihän  sitä  nyt  tapahu  kenenkään,  niinku  kasvokkain  kenenkään  

jakelijan kanssa oo koskaan ollu yhteyksissä. Tai painofirman kavereitten (tG)”. 

6.6 Yhteenvetoa

Seuraavaksi kertaan tutkimukseni tutkimuskysymykset ja käyn tiivistäen läpi tekemiäni 

havaintoja koskien kutakin tutkimuskysymystä. Tutkimukseni pääongelma oli:

Millä tavalla informaatiokäytännöt ilmenevät pienlevy-yhtiötoiminnassa?  

Pääongelma  jaettiin  viiteen  alaongelmaan.  Esitän  seuraavaksi  tulokset  kuhunkin 

alaongelmaan tiivistäen.

1. Millaisia tiedontarpeita pienlevy-yhtiön toiminnassa ilmenee?

Tiedontarpeet  olivat  selkeämmin  ongelmalähtöisiä  kuin  orientoivia.  Tiedontarpeet 

liittyivät  käytännön  asioihin:  toimintaan  ennen  levyn  valmistamista,  kuten  musiikin 

äänittämiseen,  kustannuksiin,  aikatauluihin  ja  levyn  painamiseen  sekä  valmistuksen 

jälkeisiin toimiin, kuten julkaisuun ja jakeluun. Esille tuli myös abstraktimpia asioita, 

kuten  markkinointi  ja  taiteelliset  ratkaisut,  esimerkiksi  nauhoitustekniikat  ja  levyjen 

kansitaide. 

Alalta  saadun  kokemuksen  ja  käytännön  rutinoitumisen  katsottiin  auttavan,  mutta 

tiedontarpeita  vähentävänä  tekijänä  siitä  tuli  esille  erilaisia  mielipiteitä.  Toisaalta 
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katsottiin, että kokemuksella pärjää hyvin, mutta toisaalta taas, että ajat ja ala muuttuvat 

ja näiden myötä myös tiedontarpeet.   

2. Miten tietoa hankitaan?

Tiedonhankinnassa  oli  tunnistettavissa  McKenzien  (2003)  informaatiokäytäntöjä. 

Aktiivinen etsintä ja seuranta olivat isossa roolissa,  eikä orientoivaa tiedonhankintaa 

pidetty  niin  merkittävänä,  vaan  se  katsottiin  enemmän  esimerkiksi  vapaa-aikaa 

koskevaksi  toiminnaksi.  Kaikki  toimijat  tunnistivat  törmänneensä  myös  sattumalta 

hyödylliseen  tietoon,   jolloin  se  oli  tapahtunut  kohdentumattoman havainnoinnin  tai 

välittäjän kautta. 

Aktiiviseen  seurantaan  liittämääni  ulkoisen  toimintaympäristön  seurantaa  tapahtui 

molempien tasojen sektoreilta. Kilpailu-, asiakas- ja teknologiasektorit sekä säädökset 

ja lait olivat tavalla tai toisella seurattuna.  Kilpailu- ja asiakas-sektorien seuraaminen 

oli  melko epämuodollista.   Talous-  ja  sosiokulttuurista  sektoria  ei  koettu  läheiseksi. 

Tiedonhankinnan  katsottiin  yleisesti  onnistuvan,  mutta  esimerkiksi  markkinointi  ja 

verotus  mainittiin  ongelmia  tuottavina  aiheina.  Tietoa  katsottiin  olevan  tarjolla 

riittävästi ja toimijat yleisimmin kokivat, että heillä on pääsy tarvitsemaansa tietoon.    

3. Mitä tiedonlähteitä käytetään?

Tiedonlähteinä  käytettiin  pääsääntöisesti  formaaleista  lähteistä  internetiä  ja 

informaaleista  sosiaalista  verkostoa,  joka  sosiaalisen  median  ja  sähköpostin  kautta 

osittain  myös  linkittyy  internetiin.  Myös  media  mainittiin  usein.  Digitaaliset  lähteet 

olivat  suosituimpia  helpon  saatavuuden  ja  nopeutensa  vuoksi.  Tiedonlähteiden 

horisonttia tuki haastatteluissa mainitut lähteet. Internet ja sosiaalinen verkosto liitettiin 

selkeiten alueille yksi ja kaksi, kun taas media alueelle kolme.

4. Miten tietoa arvioidaan ja tallennetaan ennen käyttöä?
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Aikaisempi  kokemus  ja  muiden  mielipiteet  katsottiin  tärkeimmiksi  tiedon 

arviointikeinoiksi ennen tiedonkäyttöä. Yleisesti tietoa tallennettiin myöhempää käyttöä 

varten,  mikäli  se  koettiin  hyödylliseksi.  Kaikki  toimijat  tallensivat  tietoa  yleensä 

digitaalisesti,  esimerkiksi  tietokoneen  kovalevylle.  Kukaan  toimijoista  ei  käyttänyt 

mitään  järjestelmiä  tiedon  organisointiin,  mutta  yleisesti  koettiin,  että  tallennus  on 

jollain tavalla hallittua ja asiat järjestyksessä. 

5. Miten hankittua tietoa jaetaan?

Tiedon jakamisen osalta kävi ilmi, että tietoa saatiin muilta ja sitä myös jaettiin muille. 

Yleisesti  tietoa  pyydettiin,  mutta  sitä  saatettiin  saada  ja  jakaa  myös  pyytämättäkin. 

Tietoa  jaettiin  paljon  ja  yhteisöllisyys  oli  alalla  vahva,  tietoa  ei  pimitetty.  Yleisesti 

jaettiin  sekä  primaari-  että  sekundaarilähteitä,  muilta  koettiin  saavan  enemmän 

primaaritietoa. Tiedonjakamisen kanavat olivat pääosin internet ja sosiaalinen media, 

sähköposti, puhelin sekä kasvokkain kohtaaminen. 

7 POHDINTA

7.1 Tulosten pohdinta

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  lisätä  tietoutta  mikroyrittäjien 

informaatiokäytännöistä.  Tutkimusympäristönä  oli  pienlevy-yhtiöt,  jotka  täyttivät 

määrittelmien  mukaiset  mikroyritysten  tunnusmerkit.  Yrittäjyys  ohjasi  myös 

haastateltavien  valintaa,  sillä  levy-yhtiötoimintaa  täytyi  harjoittaa  rekisteröitynä 

yrityksenä.  Selvitin,  soveltuuko  Savolaisen  (2008)  sekä  McKenzien  (2003) 

informaatiokäytäntöjen  mallien  pohjalta  kehittämäni,  tähän  tutkimukseen  luotu 

informaatiokäytäntöjen  malli  kuvaamaan  mikroyrittäjien  informaatiokäytätäntöjä. 

Valitsin  arkielämän  informaatiokäytäntöjen  mallin  siksi,  että  esiymmärrykseni 

perusteella  koin,  että  pienlevy-yhtiötoiminta  ei  ole  kovin  muodollista  ja  tyypillistä 

liiketoiminnallista yrittämistä. Usein toimintaa harjoitetaan sivutoimisena päivätyön tai 

muiden  sivutoimien  ohella.  Haastatelluista  pienlevy-yhtiötoimijoista  ainoastaan  yksi 

harjoitti toimintaa päivätyönään. 
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Tutkimuksessani  sain  selville,  että  informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  ovat 

tärkeässä osassa pienlevy-yhtiötoiminnan harjoittamisessa.  Pienlevy-yhtiötoiminta on 

tavallaan  informaatiokäytäntöjen  suhteen  epämuodollista,  mutta  toiminnassa  on 

huomattavissa  myös  muodollisia  piirteitä.  Esimerkiksi  toimintaan  liittyvä 

tiedonhankinta  oli  enemmän  ongelmalähtöistä  kuin  orientoivaa.  Orientoiva 

tiedonhankinta  miellettiin  liittyvän  vähemmän  akuutteihin  ongelmiin.  Katson,  että 

käyttämäni  malli  soveltui  tämän  tutkimuksen  tarpeisiin,  mutta  on  vaikea  arvioida, 

soveltuuko malli yleisesti mikroyrittäjyyden tutkimiseen.  

Tutkimustulosten  hyöty  ei  kuitenkaan  rajoitu  pelkästään  informaatiokäytäntöjen 

mallien  soveltuvuuksiin.  Tutkimukseni  paljastaa  hyödyllistä  tietoa  pienlevy-

yhtiötoimintaan  liittyvistä  informaatiokäytännöistä,  sillä  aikaisempaa  aiheeseen 

liittyvää  tutkimusta  en  ole  löytänyt.  Tutkimuksessani  olen  selvittänyt  pienlevy-

yhtiötoimintaan  liittyviä  informaatiokäytäntöjä,  mistä  hyötyvät  myös  pienlevy-

yhtiötoiminnasta kiinnostuneet. 

Pienyritysten pitäjiä ei voi lukea yhtenäiseksi homogeeniseksi ryhmäksi, vaan he voivat 

erota  toimintatavoiltaan  (Bouthillier  2003).  Haastattellut  levy-yhtiöt  poikkesivat 

yleisiltä  julkaisemiseen  liittyviltä  toimintatavoiltaan,  mikä  osaltaan  vaikutti  myös 

toimijoiden informaatiokäytäntöihin.  Osa  haastatelluista  julkaisi  levyjä  kun tilaisuus 

tuli,  niin  sanotusti  ”kättä  päälle”  -tyylillä,  kun  taas  osalla  erilaiset  tarkemmat 

sopimukset  olivat  normaali  käytäntö.  Levy-yhtiön  rooli  levyjen  julkaisussa  myös 

vaihteli.  Osa saattoi olla osallisena levyn teossa jo äänityksien sunnittelussa tai tulla 

mukaan  vasta  kun  yhtye  oli  saanut  lopullisen  äänitteen  haltuun  ja  levy  piti  saada 

painoon. Ammattimaisuuden tasoon vaikutti myös oliko pienlevy-yhtiötoiminta pelkkä 

harrastus  vai  yksi  tulonlähteistä.  Haastateltavat  edustivat  erilaisia  pienlevy-

yhtiötoiminnan harjoittamisen tapoja. Siksi koen, että käyttämästäni mallista on vaikea 

tehdä yleistyksiä.

Tiedontarpeet  poikkesivat  siitä,  mitä  aikaisemmassa  pienyrittäjiä  koskevassa 

tutkimuksessa  on  saatu,  mutta  esimerkiksi  tieto  markkinoinnista  oli  tarve,  joka 

mainittiin  levy-yhtiötoimijoidenkin  keskuudessa.  Tiedonlähteet  olivat  yhteneväisiä, 

sillä internet ja lähipiiri olivat suuressa roolissa. Esimerkiksi haastatellut toimijat eivät 
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maininneet  käyttävänsä  minkäänlaisia  ammatillisia  konsultteja.  Henkilökohtaiset 

suhteet  ovat  merkittäviä,  tuttuja  uskotaan  mielummin  kuin  tuntemattomia  (Lang, 

Calantone  ja  Gudmundson  1997).  Tämä  tuli  ilmi  myös  levy-yhtiötoimijoiden 

haastatteluissa. 

Savolaisen (2008) tutkimuksen tuloksiin verrattuna tutkimukseni tulokset ovat osittain 

yhteneväisiä. Yleisesti ”riittävän hyvän” merkitys tiedonlähteiden arvioinnissa oli läsnä 

kun tyydyttiin tietoon millä pääsee eteenpäin. Media katsottiin olennaiseksi orientoivan 

tiedon  lähteeksi  samoin  kuin  Savolaisen  tutkimuksessa.  Ongelmalähtöisen  tiedon 

hankinnassa  lähipiiri  sekä  internet  koettiin  myös  tärkeiksi.  Tiedonhankinnassa  omat 

tavat ja tottumukset olivat tärkeitä.

Kaipaisen  (1989)  mukaan  pienyrittäjät  reagoivat  voimakkaammin  akuutteihin 

ongelmiin,  eikä  orientoivan  tiedon  hankintaa  pidetä  merkittävänä.  Levy-

yhtiötoimijoiden  tiedontarpeet  olivat  hyvin  tilannekohtaisia  ja  tietoa  ei  hankittu 

ennakkoon, tiedonhankinta oli pääosin ongelmalähtöistä. Orientoivan tiedon merkitys 

oli  suurempi  vapaa-ajalla,  ja  sen  rooli  yritystoimintaan  liittyen  oli  pienempi,  mutta 

sitäkin  kuitenkin  tapahtui.  Orientoivan  tiedon  hankinta  voidaan  liittää  läheisemmin 

toimijoiden  mediankäyttöön,  sillä  mediaa  ei  koettu  kovin  tärkeäksi  tiedonlähteeksi 

päivittäisessä, akuutteihin ongelmiin liittyvässä tiedonhankinnassa. 

Vaikka  tiedonlähteitä  katsottiin  olevan  runsaasti  tarjolla,  saattoi  oikean  tiedon 

löytäminen  olla  kaiken  muun  informaation  joukosta  kuitenkin  hankalaa.  Savolaisen 

(2008)  tuloksissa  tiedonlähteiden  arvioinnissa  oli  tärkeää  tiedonlähteen  sisältö  sekä 

siihen pääsy ja  saatavuus.  Haastatellut  levy-yhtiötoimijat  katsoivat  eduksi  internetin 

tiedonlähteiden ja kanavien nopeuden ja helppokäyttöisyyden. Tiedonlähteitä arvioitiin 

pääosin  oman  kokemuksen  ja  intuition  sekä  muiden  mielipiteiden  valossa. 

Yritystoiminnassa  ilmenee  tyypillisesti  ongelmia,  joiden  ratkaisuun  tarvitaan 

kokemusperäistä tietoa (Kaipainen 1989, Chiware 2008). Kokemuksen merkitys näkyi 

myös levy-yhtiötoimijoiden keskuudessa, ja sitä hyödynnettiin paljon.

Tiedon jakamisessa tulokset olivat samansuuntaisia kuin Savolaisellakin (2008). Levy-

yhtiötoimijat katsoivat tiedon jakamisen vastavuoroisena toimintana ja itsestäänselvänä 

asiana.  Tiedon  jakamisen  kohteena  saattoi  olla  yksittäiset  henkilöt  tai  suuremmat 
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joukot, mikäli kyse oli esimerkiksi uusien julkaisujen uutisoinnista. Tietoa jaettiin ja 

vastaanotettiin  mielellään,  yhteisöllisyys  mainittiin  hyvin  usein,  eikä  kukaan 

haastatelluista ainakaan myöntänyt panttaavansa tietoa.

Wilsonin (2011) mukaan tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi siitä 

saatu  hyöty,  luottamus  sekä  vastavuoroisuus.  Vastavuoroisuus  ja  yhteisöllisyyden 

tuoma luottamus tulivat vahvasti ilmi levy-yhtiötoimijoiden haastatteluissa. Viestinnän 

helppous lisää todennäköisyyttä tiedon jakamiselle (Davenport & Hall 2002), mikä oli 

huomattavissa myös levy-yhtiötoimijoiden haastatteluissa.   

Hautaniemen  (2012)  mukaan  pienlevy-yhtiöt  pitävät  sosiaalista  mediaa  tärkeänä 

markkinointikanavana,  etenkin  Facebookia.  Myös  haastattelemani  pienlevy-

yhtiötoimijat  mainitsivat  sosiaalisen  median  ja  Facebookin,  kun  oli  kyse  tiedon 

jakamisesta  ja  markkinoinnista.  Facebookin  käyttö  ei  rajoittunut  pelkästään 

markkinointiin,  vaan  sitä  käytetiin  myös  yleisesti,  kun  tukeuduttiin  sosiaaliseen 

verkostoon.  

Ulkoisen  toimintaympäristön  seurannassa  yritysten  eniten  käyttämiä  sektoreita  ovat 

asiakas-, talous-, sekä kilpailijasektori (Daft, Sormunen & Parks 1988, Jorosi 2006). 

Pienlevy-yhtiötoimijat  seuraavat eniten asiakas-, kilpailija- sekä teknologiasektoreita. 

Talous-sektorin seuraamista ei koettu tärkeäksi. Yrityksillä on rajatut resurssit ulkoisen 

toimintaympäristön seurantaan (Daft, Sormunen & Parks 1988) ja esimerkiksi tiedosta 

maksaminen voidaan katsoa ongelmalliseksi (Bouthillier 2003). Rajatut resurssit tulivat 

ilmi  myös  levy-yhtiötoimijoiden  toiminnassa,  esimerkiksi  tiedosta  ei  oltu  valmiita 

maksamaan.  

Ulkoisen toimintaympäristön seurannan mukaan ottaminen oli  mielenkiintoinen lisä, 

sillä  sen  avulla  mielestäni  selkiytyi,  miten  pienlevy-yhtiöiden  toiminta  eroaa 

perinteisistä  mikroyrityksistä.   Mielestäni  markkinoinnin  ja  talouden  seuraamisen 

vähyys  kertoo  omaa  kieltään.  Toisia  levy-yhtiöitä  ei  seurata  kilpailijoina,  vaan 

mahdollisesti kuluttajan näkökulmasta, eli ollaan kiinnostuneita siitä musiikista, mitä 

toinen  levy-yhtiö  mahdollisesti  julkaisee.  Myös  vahva  yhteisöllisyys  vahvistaa,  että 

toisia  levy-yhtiötoimijoita  ei  nähdä  kilpailijoina,  vaan  tietoa  ja  osaamista  jaetaan 

mielellään. 
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Kuluttajien  seuraaminen  tiedostettiin.  Sitä  ei  kuitenkaan  aina  nähty  selkeänä 

toimintana,  jolla  yritettäisiin  löytää  keinoja  tavoittaa  enemmän  mahdollisia  levyjen 

ostajia.  Toisaalta  tunnustettiin,  että  markkinointia  tapahtuu  tietyllä  tasolla,  ja  siihen 

voisi panostaa enemmänkin, mikäli olisi enemmän resursseja. Yleensä tyydyttiin siihen 

mitä  käsillä on,  esimerkiksi internetiin  ja sosiaaliseen mediaan,  painetussa mediassa 

mainontaa ei juurikaan harjoitettu. Tiedon tallennuksessa näkyi myös epämuodollinen 

luonne. Tallennukseen ja informaation hallintaan ei käytetty minkäänlaisia järjestelmiä, 

vaan kaikilla oli omat keinot pitää tallennettu informaatio järjestyksessä, oli se sitten 

hallittua tai ei. Myös tiedon säästämiseen tukeuduttiin, eli saatettiin palata vanhoihin 

sähköposteihin,  joita  ei  välttämättä  ole  tietoisesti  tallennettu,  sillä  tiedetään  että  ne 

automaattisesti säästyvät.

Haastatteluista  selvisi  myös  yleisemmin,  että  yritystoimintaa  harjoitettiin  enemmän 

oman  mielenkiinnon  ja  harrastuneisuuden  vuoksi,  kuin  että  toiminnalla  pyrittäisiin 

ansaitsemaan omaisuuksia.  Koska toimintaan harjoitettiin  päivätyön ohella tai  osana 

sitä,  oli  monilla  haastattelluilla  vaikea  vetää  raja  vapaa-ajan  ja  levy-yhtiötoiminnan 

kanssa.  Levy-yhtiötoimintaa  tavallaan  harjoitettiin  nimenomaan  vapaa-ajalla,  mikäli 

toimijalla oli erillinen päivätyö. Yksi sivutoimisena toimintaa harjoittava haastateltava 

mainitsi,  että  olisi  mukavaa  jos  toiminnalla  voisi  joskus  elannon  itselleen  tuottaa. 

Ainoastaan yksi haastateltava harjoitti  toimintaa päivätyökseen. Seuraava kommentti 

valottaa toiminnan luonnetta.  

Mut  et  muuten  niinku  laajemmin  tollast  yrityskulttuurii  ynnä  muuta,  niin  

ennoo, ennoo kiinnostunu, et kyllä täs niinku tavallaan mennään vähän niinku  

hölmöimmän  kautta  et  kyl,  ei  täs  niinku  taloudellisesti  pienlevy-

yhtiötoiminnassa oo mitään järkee. (tC) 

Toimija  E  selvitti  julkaisemiensa  artistien  osuutta  musiikkimessuilla.  Hän  painotti 

niiden hyötyä enemmän kulttuuriselta kuin taloudelliselta kannalta.  

Ne on aina niitä artisteja jotka, niinku buukataan viime tingassa ja jotka on  

tavallaan niit, alternativen alternative artisteja, että, et ne ei oo niitä oikeesti  

niitä,  semmosii  rahavientituotteita,  et  ne  on  enemmän  semmosii  
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kulttuurivientituotteita. (tE)  

Toimija A huomasi haastattelun kuluessa, että päivätyössään hänen tiedonhankintansa 

oli päinvastaista kuin levy-yhtiötoiminnassa. 

Siellä  mä  hamstraan  tietoa  niin  paljon  kun  mahollista  ja  tallennan  sitä  

jonnekkin.  Jos mä joskus tiedän et  mä tartten vaikka johonkin tietoturvaan  

liittyvään  asiaan  ratkasun  niin  mä  saatan  mennä  sinne  mun  omaan  

tietopankkiin, mis mul on kaikki maholliset niinku manuaalit ja muut. Siis mä  

vähän niinku peilaan sitä niinku tätä levy-yhtiötoimintaa vasten,  mä toimin  

hyvin eri tavalla tässä.  (tA) 

Ailamo (2008) totesi tutkimuksessaan, että nykyisin päätuote ei ole musiikin fyysinen 

tallenne,  vaan  musiikki  ja  artisti  itsessään.  Tämä  näkyi  osittain  haastateltavien 

suhtautumisessa. Selkeästi suurin osa kuitenkin pohjasi toimintansa fyysisten levyjen 

julkaisemiseen,  koska  itse  tykkäsivät  fyysisistä  levyistä  ja  etenkin  vinyylistä. 

Esimerkiksi toimija C kiteytti asian seuraavasti:  ”Itse on nii sellasen niinku vanhan  

koulun jääräpäinen kannattaja, et julkasen fyysisiä levyjä koska tykkään siitä (tC)”. 

7.2 Tutkimuksen onnistuminen ja jatkotutkimusehdotukset

Koen,  että  käyttämäni  tutkimusmenetelmä  soveltui  hyvin  aiheen  tutkimiseen,  sillä 

teemahaastattelulla oli  mahdollisuus selvittää aihetta monipuolisemmin ja syvemmin 

kuin  kyselyn  avulla.  Kyselyn  eduiksi  voisi  laskea  kuitenkin,  että  sähköpostilla 

lähetetyillä  kyselyillä  minulla  olisi  ollut  mahdollisuus  saada  reilusti  enemmän 

vastauksia.  Käytin teemahaastattelun ohella  kuitenkin myös levy-yhtöiden kotisivuja 

sekä  tiedonlähteiden  horisonttipiirroksia,  mikä  toi  aineistoon  monipuolisuutta. 

Laadullisten  ja  määrällisten  tutkimusmenetelmien  yhdistäminen  voisi  tuottaa 

mielenkiintoisia tuloksia.   

Tutkimukseni  tutkimusjoukkona  oli  seitsemän  toimijaa.  Uskon,  että  huomioituna 

Suomessa  toimintaa  yrityksenä  harjoittavat  pienlevy-yhtiöt,  olisin  voinut  saada 

haastatteluja vielä lisää, mikäli ajallisia ja taloudellisia resursseja olisi ollut enemmän. 



100

Haastateltavien  suurempi  joukko  olisi  lisännyt  tutkimukseni  reliabiliteettia  ja 

validiteettia,  mutta  uskon  että  tällaisenaankin  se  lisää  tietoutta  aiheesta,  jota  ei  ole 

aikaisemmin  tutkittu.  En  mielestäni  täysin  saavuttanut  haastatteluissa  aineiston 

saturaatiopistettä, eli haastatteluita lisäämällä olisi ehkä voinut saada vielä enemmän 

mielenkiintoa  tuloksiin.  Monissa  aiheissa  haastateltavat  olivat  hyvin  yksimielisiä  ja 

vastaukset selviä, mutta mukana oli paljon myös poikkeuksia. Yksilöt toimivat omilla 

persoonallisilla tavoillaan ja ne myös heijastuvat informaatiokäytäntöihin. Myös levy-

yhtiöiden toimintamalleissa oli eroja, mikä saattoi tuoda vaihtelua tuloksiin. 

Tutkimukseni  tarkasteli  ilmiötä  melko yleisellä  tasolla  ja  pyrin  kenties  selvittämään 

liikaakin erilaisia tekijöitä. Jatkon kannalta voisi keskittyä tarkemmin johonkin tiettyyn 

osa-alueeseen ja tutkia sitä perusteellisemmin. Esimerkiksi voisi keskittyä pelkästään 

McKenzien informaatiokäytäntöjen malliin tai testata kehittämäni mallin soveltuvuutta 

jonkin  muun  alan  mikroyrittäjiin.  Koska  käytin  kahta  eri  mallia  teoreettisen 

viitekehyksen  luomiseen,  käyttämissäni  käsitteissä  ilmeni  osittain  päällekkäisyyksiä. 

Tämän takia keskittyminen yksinkertaisempaan ja selkeämpään teoriataustaan voisi olla 

järkevää.  Esimerkiksi  Savolaisen  (2008)  tiedonjakamiseen  liittyvä  tiedon  muilta 

saaminen  ja  McKenzien  (2003)  tiedon  saaminen  välittäjän  kautta  menivät  osittain 

päällekkäin.  Myös  molempien  pääkäsitteiden,  informaatiokäytäntöjen  ja 

informaatiokäyttäytymisen  mukaan  ottaminen  hankaloitti  tutkimusta.  Keskittyminen 

vain toisen käsitteen hyödyntämiseen olisi voinut selkeyttää tutkimuksen tekemistä. 

Niemelän (2006) informaatiosta pidättäytyminen on informaatiokäytäntö, jota en tässä 

tutkimuksessa  huomioinut.  Se  on  ilmiö,  jonka  jatkotutkimuksissa  voisi  huomioida. 

Myös  tiedon  jakaminen  tuotti  tässä  tutkielmassa  tuloksia,  joita  voisi  tutkia  vielä 

tarkemmin.  Yhteisöllisyys  ilmeni  toimijoiden kesken vahvasti  ja  muiden mielipiteet 

olivat  tärkeitä  tiedon  arvoinnissa.  Lisätutkimuksia  voisi  tehdä  esimerkiksi 

yhtenäisemmän kuvan saamiseksi tiedonjakamisen kohteista, aiheista ja kanavista. 
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LIITTEET

LIITE 1. HAASTATTELURUNKO

MIKROYRITTÄJIEN INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN JA -KÄYTÄNNÖT. 

TUTKIMUSYMPÄRISTÖNÄ PIENLEVY-YHTIÖT

Kiitos,  että  osallistutte  haastatteluun  ja  se  on  mahdollista  järjestää.  Haastatteluiden 

tarkoituksena on kerätä aineistoa Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen pro gradu 

-tutkielmaani  varten,  joka  käsittelee  pienyrittäjien  informaatiokäytäntöjä  ja 

käyttäytymistä.  Tutkimusympäristönä  ovat  suomalaiset  pienelevy-yhtiöt. 

Informaatiokäytännöt  ja  -käyttäytyminen  koskevat  muun  muassa  tiedontarpeita, 

-hankintaa, -tallennusta, -käyttöä, -jakamista sekä -lähteitä. Tutkimustani varten minua 

kiinnostaisi tietää, kuinka nämä ilmenevät arkipäivän pienlevy-yhtiötoiminnassanne.

Tukimuksen avulla pyrin tuomaan esille aihetta, jota ei tietoni mukaan ole vielä tutkittu. 

Samalla tuon esille tuloksia, joita jo alalla olevat tai toiminnan aloittamista harkitsevat 

suomalaiset  pienlevy-yhtiötoimijat  voivat  kenties  hyödyntää.  Haastatteluista  kerätty 

aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja halutessanne voitte esiintyä anonyymisti.

ESITIEDOT

Haastateltavan nimi:

Haastateltavan ikä:

Haastateltavan sukupuoli:

Levy-yhtiön nimi:

Levy-yhtiön perustamisvuosi:
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Päivämäärä:

Paikka:

Haastattelun alkamisaika:

Haastattelun päättymisaika:

Haastattelun kesto:

1 TIEDONTARPEET JA -HANKINTA

Millaisia tiedontarpeita sinulla ilmenee levy-yhtiötoiminnassa?

Mihin tilanteisiin tiedontarpeet liittyvät? (uudet artistit, levyn julkaisu, jakelu, keikat, 

muut mikä?...) 

(Mahd.  ulkoisen  toimintaympäristön  seuranta  liittyen  tiedontarpeisiin:  Muiden  levy-

yhtiöiden  toiminta,  teknologian  kehitys,  säädökset  ja  lait,  talous  ja  kuluttajien 

käyttäytyminen, muita?)

Kuinka usein tiedontarpeita ilmenee?

Kuinka kauan yksittäinen tiedonhankinta kestää?

Onnistutko tiedonhankinnassa aina? Millaisia haasteita olet kokenut siinä?

Jatkatko tiedonhankintaa kunnes tarpeet on tyydytetty?

Hankitko tietoa jotain tiettyä yksittäistä ongelmaa varten vai tapahtuuko myös yleistä 

selailua, niin sanottua ajassa kiinni pysymistä. Kumpaa tapahtuu useammin? 
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Näetkö,  että  tiedontarpeet  olisi  vähentyneet,  lisääntyneet  vai  pysyneet  samanlaisina 

vuosien mittaan. Onko niissä eroja vrt. ennen ja nykyään?

Törmäätkö koskaan sattumalta tietoon, jota et tiennyt tarvitsevasi, mutta joka tuntuu 

hyödylliseltä? Millaisissa tilanteissa? Mitä kanavia pitkin?

Löytyykö tietoa liikaa? Liian vähän? Mistä johtuen? Joudutko karsimaan tietoa? Millä 

tavalla?

Löydätkö tietoa, jonka jätät sillä hetkellä käyttämättä, mutta jätät myöhempää käyttöä

  

2 TIEDONLÄHTEET

Mistä hankit tietoa? (esimerkiksi internet, lehdet, kirjat, kirjasto, ihmiset)

Jos käytät internetiä, mistä sieltä tietoa haetaan? Miksi juuri kyseisestä paikasta?

Koetko, että erilaisia lähteitä on runsaasti saatavilla? Vai päinvastoin?

Onko saatu tieto yleisemmin varsinaista tietoa vai johtaako se tiedon lähteille?

Millä  perusteella  arvioit  tiedonlähteitä?  (hyödyllisyys,  luotettavuus,  saatavuus, 

aika/vaiva -suhde, muiden mielipiteet, muut tekijät)

Käytätkö  tiedonlähteiden valinnassa  omaa tietämystä  ja  kokemusta  hyödyksi?  Millä 

tavalla se ilmenee?

Onko  jotain  tiedonlähteitä,  joita  haluaisit  käyttää,  mutta  et  pysty?  ts.  Koetko,  että 

sinulla  on  pääsy  kaikkeen  tarvitsemaasi  tietoon?  Jos  ei,  millaisia  ongelmia  olet 

kohdannut pääsyn suhteen?

Ovatko  käytetyt  tiedonlähteet  enemmän  digitaalisia  vai  fyysisiä?  Kumpaa  yleensä 

suosit? Miksi?
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Tiedonlähteiden horisontin havainnointi lapulle.

3 TIEDON TALLENNUS

Tallennatko tietoa myöhempää käyttöä varten? Miten?

Jos tallennat, niin millä tavalla järjestät tietoa? Digitaalisesti vai fyysisesti?

4 TIEDON JAKAMINEN

Tiedon jakaminen muille:

Jaatko tietoa toisten kanssa? Kenen? (muut levy-yhtiötoimijat, kuluttajat yms) 

Millaista tietoa jaat? Mihin se liittyy?

Millaisissa tilanteissa jaat tietoa?

Onko jaettu tieto enemmän ensisijaista vai tiedon lähteille ohjaavaa?

Mitä kanavia pitkin jaat tietoa? (sosiaalinen media, sähköposti, puhelin, muita?..) Millä 

perusteella valitut kanavat?

Käytätkö sosiaalista mediaa hyväksi tiedon jakamisessa?

Tiedon saaminen muilta:

Saatko tietoa muilta? Keltä?

Millaista tietoa sinulle jaetaan? Mihin se liittyy?
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Millaisissa tilanteissa sinulle jaetaan tietoa?

Onko sinulle jaettu tieto enemmän ensisijaista vai tiedon lähteille ohjaavaa?

Mitä kanavia pitkin sinulle jaetaan tietoa?

Jaetaanko sinulle sosiaalista mediaa pitkin tietoa?

PALAUTE HAASTATTELUSTA

Kiitos ajastasi!

Jäikö jotain olennaiselta tuntuvaa kerrottavaa, jota ei haastattelussa käsitelty?

Miten haastattelu mielestäsi sujui?
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LIITE 2. TIEDONLÄHTEIDEN HORISONTTI

Tiedonlähteiden  horisontti  koostuu  erilaisista  yksilölle  saatavilla  olevista 

tiedonlähteistä.  Tiedonlähteitä  voivat  olla  esimerkiksi  sosiaalinen  verkosto,  internet, 

kirjat tai media.

Asettaisitteko  oheiseen  kuvioon  yleisellä  tasolla  teidän  päivittäisessä  levy-

yhtiötoiminnassanne käyttämät  tiedonlähteet  niin,  että  merkitsette  itselle  tärkeimmät 

tiedonlähteet (Alue 1), toiseksi tärkeimmät tiedonlähteet (Alue 2) sekä vähiten tärkeät 

tiedonlähteet (Alue 3). 
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