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1 JOHDANTO

Tämän  tutkimuksen tarkoituksena  on  lisätä  ymmärrystä  suomalaisten

harrastajarockmuusikoiden  yhtyeharrastuksen  eri  osa-alueisiin  liittyvästä

informaatiokäyttäytymisestä. Aihe on kiinnostava, koska sekä erilaisten harrastajien että

muusikoiden  informaatiokäyttäytymistä  on  tutkittu  vähäisesti.  Tässä  tutkimuksessa

yhdistyvät  siis  kaksi  informaatiokäyttäytymisen  tutkimukselle  harvinaista

tutkimuskohdetta.  Kiinnostavuutta  lisää  myös  se,  että  harrastajarockmuusikoiden

yhtyeharrastuksesta  ei  ole  aiempaa  tutkimusta.  Tässä  tutkimuksessa  on  pyritty

hahmottamaan alustavaa teoriaa harrastuspohjaisista rock-yhtyeistä.

Tavallisesti  rock-yhtyeen  arkeen  kuuluu  sykli,  jossa  luodaan  kappalemateriaalia  ja

harjoitellaan  sitä  esitettäväksi  keikoilla  sekä äänitettäväksi  studiossa.  Säveltäminen,

sanoittaminen  ja  sovittaminen  ovat  luovaa  työtä,  ja  ne  ovat  miellettävissä  tiedon

luomiseksi  siten  kuin  Nonaka  ja  Takeuchi (1995,  71)  ovat  sen  hahmotelleet  tiedon

luomisen  SECI-mallissa.  Yhtyeiden  jäsenet  jakavat  keskenään kuunneltavaan

musiikkiin  sekä  yhtyeen  omaan  musiikkiin  liittyvää  tietoa.  Erityisesti  internet

mahdollistaa monenlaisia tiedon jakamisen keinoja, kuten viimeisimmän treenikämppä-

äänityksen  tai  studioäänitteen  uusimman  version jakamisen  mp3-tiedostoina.

Sosiaalisen  median  ansiosta  tiedon  jakaminen  myös  yleisölle  on  helpottunut  ja

monipuolistunut.

Myös  aikataulujen  sopimiselle  on  nykyään  monia  erilaisia  keinoja  muun  muassa

sosiaalisen  median  ansiosta.  Keikkojen  ja  äänityssessioiden  järjestäminen  voi  vaatia

monenlaista tiedonhankintaa ja usein apua haetaan ulkopuolisilta. Soittimien ja muiden

välineiden hankkiminen sekä erilaiset  tekniset  tai  logistiset  ongelmatilanteet  ja muut

tiedontarpeita synnyttävät tilanteet voivat edellyttää tiedonhankintaa. 

Informaatiokäyttäytymisen  osa-alueisiin  kuuluu  muun  muassa

tiedonhankintakäyttäytyminen,  johon  puolestaan  sisältyy  ei-ammatillinen

tiedonhankintakäyttäytyminen.  Tätä  kutsutaan  toisinaan  myös  arkielämän
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tiedonhankintakäyttäytymiseksi. (Haasio  &  Savolainen  2004,  38,  106.)

Harrastajamuusikoiden toiminta liittyy arkielämän tiedonhankintaan sikäli, että kyse on

harrastuksesta, mutta se voi saada jopa ammattimaisia piirteitä. Tähän liittyy Stebbinsin

(2009) lanseeraama käsite serious leisure ,eli vakava harrastaminen, joka on osa tämän

tutkimuksen  teoreettista viitekehystä.  Tämän  lisäksi  tutkimuksessa  sovelletaan

informaatiokäytäntöjen  päivitettyä  mallia  (McKenzie  2003,  26;  Niemelä  2006,  163),

Williamsonin  (1998,  36)  arkielämän  tiedonhankinnan  ympäristöjen  mallia,  Taljan

(2002, 4) tiedon jakamisen jäsennystä sekä Nonakan ja Takeuchin (2005, 71) tiedon

luomisen SECI-mallia.

Tämän  tutkimuksen  tutkimusmenetelmänä  toimi  teemahaastattelu,  joka  mahdollistaa

suoraan  tutkimuskohteen  kanssa  kasvokkain  tapahtuvan  tiedonkeruun.  Tämä  on

olennaista,  koska  harrastajamuusikkous  on  vähäisesti  tutkittu  alue,  ja  paras  keino

hankkia tietoa ihmisten ajatuksista ja toiminnasta on kysyä heiltä itseltään (Tuomi &

Sarajärvi 2002, 74).

Tämän  tutkimuksen  avulla  saadaan uutta  tietoa  aiheesta,  jota  on  tutkittu  vähäisesti.

Lisäksi  luodaan kokonaan  uudenlaista  teoriapohjaa  tutkimuskohteesta,  josta  ei  ole

sellaista  vielä  tehty,  eli  harrastajamuusikoista.  Vaikka  tutkimuksessa  keskitytään

spesifiin kansanosaan, voidaan saatuja tuloksia myös yhdistää laajemmin taiteilijoiden

ja  sisällöntuottajien  informaatiokäyttäytymistä  kuvaaviin  tutkimustuloksiin.  Lisäksi

tutkimus  herätti  uusia  mielenkiintoisia  kysymyksiä,  joita  tulevaisuudessa  voitaisiin

tutkia syvemmin.

Tutkimuskysymykseni olivat

1. Millaisia vakavaan yhtyeharrastukseen liittyviä  tiedontarpeita harrastajamuusikoilla

ilmenee?

2.  Mitä  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyviä tiedonlähteitä  harrastajamuusikot

käyttävät?

3.  Millaisia  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyviä informaatiokäytäntöjä

harrastajamuusikoilla ilmenee?
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4.  Millaista  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyvää tiedon  jakamista

harrastajamuusikoilla ilmenee?

5.  Miten  tiedon  luomisen  SECI-malli  soveltuu  harrastajamuusikoiden  luovaan

toimintaan?
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2 VAKAVA HARRASTAMINEN

Tässä tutkimuksessa tutkitaan harrastajamuusikoita,  jotka soittavat  vähintään yhdessä

rock-yhtyeessä.  Ammattimuusikot,  jotka  ansaitsevat  elantonsa  musiikin  soittamisella,

on jätetty tutkimuksesta pois, koska keskittymällä yhteen ilmiöön saadaan siitä kaikkein

kattavimmin tietoa. Harrastajuuden käsite ymmärretään tässä tutkimuksessa Stebbinsin

(2009, 622) kehittämän  leisure-käsitteen ja siihen kuuluvan  serious leisure -käsitteen

kautta.

2.1 Harrasteet

Tässä tutkimuksessa käytetään  käsitteestä leisure  suomennosta  harraste.  “Vapaa-aika”

olisi  tässä  kontekstissa  toimimaton  suomennos,  koska  leisure  ei  liity  aikaan,  vaan

vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan. Harrasteet voidaan määrittää pakottamattomaksi

aktiviteetiksi, joka tapahtuu vapaa-ajalla. Toiminnan pakottamattomuus tarkoittaa, että

henkilö kokee sen positiivisena, haluaa tehdä sitä ja kokee sen henkilökohtaisella tasolla

tyydyttäväksi. Tästä syystä harrasteen käsitteeseen ei sisälly mitään, minkä henkilö voi

kokea  tylsäksi,  kuten  passiivinen  televisiokanavien  selailu.  Kukaan  ei  halua tuntea

oloaan tylsäksi, eikä sitä koeta positiivisena. (Stebbins 2009, 619.)

Ihmiset eivät kuitenkaan aina voi tehdä asioita, joita he haluaisivat tehdä. Kyse ei ole

ainoastaan valinnasta, vaan myös väliintulevista tekijöistä. Näitä voivat olla esimerkiksi

henkinen  tai  fyysinen  estyneisyys,  ympäristön  asettamat  esteet  tai  aktiviteetin

saavuttamattomuus.  Ihminen  ei  todellisuudessa  valitse  aktiviteettiaan  vapaasti,  sillä

siihen  vaikuttavat  henkilökohtaiset,  rakenteelliset,  kulttuuriset  ja  historialliset  tekijät.

(Stebbins 2009, 619-620.)

Aktiviteetti  (activity)  on  henkistä  ja  fyysistä  toimintaa,  jota  motivoi  jonkin

lopputuloksen saavuttaminen. Ihmisen elämä on täynnä aktiviteetteja, ja joihinkin niistä

voidaan  liittää  rooleja.  Esimerkiksi  nukkuminen  on  kaikille  ihmisille  yhteinen
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aktiviteetti, mutta “nukkuja” ei ole yleisesti tunnustettu rooli. Roolin käsite on kuitenkin

tärkeä  harrasteiden  tutkimisessa,  sillä  esimerkiksi  urheilijat  tai  harrastajamuusikot

kohtaavat usein aktiviteeteissaan tietynlaisiin rooleihin liittyviä odotuksia. Harrasteisiin

liittyvät  aktiviteetit  erottuvat  muista  aktiviteeteista  ydinaktiviteetin  (core  activity)

käsitteen  myötä.  Ydinaktiviteetti  on  sarja  toimintoja,  jotka  henkilön  tulee  suorittaa

päästäkseen odotettuun lopputulokseen. (Stebbins 2009, 620.)

Ydinaktiviteetteja  esiintyy  niin  työssä  kuin vapaa-ajallakin.  Esimerkiksi  laskettelussa

ydinaktiviteetti on lumen peittämän rinteen laskeutuminen suksilla, ja puusepälle se on

puun muotoilu.  Vetoava ydinaktiviteetti  on se elementti,  joka saa ihmiset  ryhtymään

tiettyihin  aktiviteetteihin,  koska  se  johdattaa  heidät  suoraan  haluamaansa

lopputulokseen. Ydinaktiviteetilla itsellään on siis motivoiva vaikutus. Näin on siitäkin

huolimatta,  että  jotkut  aktiviteetit  ovat  vähemmän  miellyttäviä  kuin  toiset,  ja  jotkut

aktiviteetit ovat pakon sanelemia. (Stebbins 2009, 620-621.)

Sanasta “serious” käytetään tässä tutkimuksessa suomennosta “vakava”, vaikka onkin

totta,  että  se  on  kulttuurisidonnaisista  syistä  ymmärrettävissä  väärin.  Näin  on  jo

aiemmin  todennut  Turunen  (2013,  10)  omassa  pro  gradu -tutkielmassaan.  Tähän

suomennokseen on päädytty siksi, koska tutkimuskohdetta lähestyttiin haastattelemalla,

jolloin  jokin  suomennos  oli  joka  tapauksessa  syytä  olla  käytössä.  Tutkimuksen

raportoinnissa  on  myös  haluttu  yhtenäisyyden  vuoksi  käyttää  samaa  termiä  kuin

tutkittavia  haastateltaessa. Sanan  “vakava”  monitulkintaisuutta  onkin  tasapainotettu

siten, että haastateltavia pyydettiin esittämään oma näkemyksensä vakavuuden käsitteen

merkityksestä ja siitä, onko se oikea termi kuvaamaan harrastuksen olemusta. Lisäksi on

syytä ottaa huomioon, että alkukielinen sana “serious” ei sekään ole suinkaan neutraali.

Harrasteet  ovat  vapaaehtoista  ja  miellyttävää  toimintaa,  joka  tapahtuu  vapaa-aikana.

Vapaa-aika  puolestaan  merkitsee  aikaa  ilman  epämiellyttäviä  velvoitteita.  Stebbinsin

käsitteistössä  (kuvio  1)  harrasteet jakautuvat  satunnaisiin  (casual  leisure),  vakaviin

(serious leisure) ja projektiluontoisiin (project-based leisure) harrasteisiin. Satunnaista

harrastetta on toiminta, joka ei ole suunnitelmallista ja johon liittyy viihtymisen aspekti.
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Tällaista  on  esimerkiksi  leikkiminen,  tv:n  katselu  tai  internetin  selailu.  Vakavat

harrasteet jakautuvat harrastajuuteen (amateurism), vapaaehtoistyöhön (volunteering) ja

tavallisiin  harrastuksiin  (hobbies).  (Stebbins  2009,  622-623.)  Tässä  tutkimuksessa

käsitteestä amateur  käytetään suomennosta “harrastaja”, koska sanalla “amatööri” on

puhekielessä  usein  halventava  sävy.  Stebbinsin  hobbies-luokan  alle  kuuluvista

harrastuksista  puhutaan selkeän  eron  tekemiseksi  “tavallisina  harrastuksina”  tai

“harrasteluna”.  Serious leisure  -käsitteestä käytetään kokonaisuudessaan suomennosta

“vakava harrastaminen”.

Kuvio 1. Harrasteet. (Stebbins 2009, 623.)

Vapaaehtoistyö  on palkatonta  työtä,  jota  voi  motivoida  esimerkiksi  auttamisen  halu.

Tavalliset  harrastukset (hobbies)  on  jaettu  viiteen  luokkaan:  keräily (collecting),

nikkarointi (making & tinkering), joka käsittää muun muassa kaikenlaisen rakentelun ja

ruoanlaiton,  aktiviteetteihin  osallistuminen (activity  participation),  joka  voi  olla
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esimerkiksi  vuorikiipeilyä,  rullalautailua  tai  kalastusta,  urheilut  ja  pelit  (sports  &

games)  sekä  vapaat taidot (liberal  arts  pursuits),  mikä  tarkoittaa aktiivista tiedon

hankkimista esimerkiksi  taiteista,  urheilusta, politiikasta, historiasta,  tieteistä,

filosofiasta tai ruoanlaitosta. (Stebbins 2009, 624.)

Vakaviin  harrasteisiin  kuuluvat  taide,  tiede,  urheilu  ja  viihde  eroavat  tavallisista

harrastuksista  siten,  että  näiden  alojen  harrastajille  on  olemassa  ammattimaiset

vastineensa.  Vakavat  harrastajat  ovat  väistämättä  ja  kompleksisella  tavalla  suhteessa

ammattimaisiin vastakohtiinsa, ja he jakavat saman yleisön. (Stebbins 2009, 623.)

2.2 Vakavan harrastamisen tunnuspiirteitä

Vakavassa harrastamisessa on tunnistettavissa kuusi määrittävää piirrettä: sinnikkyyden

tarve  (need  to  persevere),  uran  löytäminen  (finding  a  career),  henkilökohtainen

vaivannäkö (personal effort), kestävät hyödyt (durable benefits), ainutlaatuinen olemus

(unique ethos) ja taipumus identifioida (identify) itsensä harrastuksen kautta. (Stebbins

2009, 625-626.)

Sinnikkyyden tarve liittyy mahdollisiin vastoinkäymisiin, joita vakavassa harrastuksessa

voidaan  toisinaan  kohdata.  Toisin  kuin  tavallisissa  harrastuksissa,  saadut  positiiviset

tuntemukset  eivät  aina  ole  välittömiä,  vaan  ne  voivat  tulla  pitkällä  aikavälillä,  kun

harrastuksen  parissa  jatketaan  vaikeampinakin  aikoina.  Uran  löytäminen  merkitsee

harrastuksen  kohottamista  pitkäaikaiseksi  aktiviteetiksi,  jota  määrittävät  erityiset

epävarmuudet  ja  käännekohdat.  Yleensä  harrastuksen  uraksi  tekeminen  perustuu

henkilökohtaiseen  vaivannäköön,  eli  harrastukseen  liittyvän  tiedon,  kokemuksen  ja

taitojen  kartuttamiseen.  Kestäviä  hyötyjä  ovat  itsensä  kehittäminen,  itseilmaisu,

saavutuksen  tunne,  minäkuvan  vahvistuminen,  sosiaalinen  kanssakäyminen  ja

yhteenkuuluvuuden tunne sekä kestävät  fyysiset  lopputuotteet.  Vakavan harrastuksen

ainutlaatuinen olemus liittyy  sosiaalisiin maailmoihin  (social worlds), joita käsitellään

alaluvussa 2.3. Harrastuksen kautta itsensä identifioiminen on kaikkein tunnusomaisinta
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nimenomaan  vakaville  harrastuksille,  koska  tavalliset  harrastukset  ovat  yleensä  liian

vaatimattomia  tarjotakseen harrastajille  mitään  erityistä  identiteettiä.  (Stebbins  2009,

625-626.)

2.3 Sosiaaliset maailmat

Stebbins  (1996)  käyttää  käsitettä  “sosiaalinen  maailma”  kuvatessaan  kulttuurista  ja

organisatorista  ympäristöä,  jossa musiikillisten innovaatioiden kehittäminen tapahtuu.

Sosiaaliset maailmat ovat hajanaisia ja yleensä suurempia kuin ryhmät tai organisaatiot.

Niillä  ei  ole  formaalisia  rajoja,  jäsenlistoja  tai  omaa  reviiriä.  Sen  sijaan  kyse  on

tunnistettavasta  joukosta  toimijoita,  tapahtumia  ja  käytäntöjä,  jotka  yhdistyvät

arkimaailmassa  havaittavaksi  mielenkiinnon ja osallistumisen kohteeksi.  Tyypillisesti

sosiaalisessa maailmassa ei ole mitään keskitettyä auktoriteettia. (Stebbins 1996, 3-4.)

Sosiaaliset  maailmat  koostuvat  neljästä  eri  ihmistyypistä:  muukalaisista  (strangers),

turisteista  (tourists),  vakituisista  (regulars)  ja  sisäpiiriläisistä  (insiders).  Muukalaiset

ovat välittäjiä: he voivat olla esimerkiksi musiikin julkaisijoita tai soitinrakentajia. He

ovat korvaamattomia sosiaalisen maailman kannalta, mutta toisin kuin artistit, he eivät

ole sen keskiössä. Turistit ottavat osaa sosiaaliseen maailmaan hetkittäin viihtyäkseen.

Musiikista  puhuttaessa  turisteja  ovat  siis  musiikin  kuluttajat. Vakituiset  ovat

säännöllisesti  tekemisissä  sosiaalisen  maailman kanssa.  Kaikki  vakavat  harrastajat  ja

suurin  osa  ammattilaisista  kuuluu  tähän  ryhmään.  Loput  ammattilaisista  kuuluvat

sisäpiiriläisiin,  joiden  omistautuminen  työlleen  on  poikkeuksellista,  ja  jotka

omistautuvat  täysipäiväisesti  sosiaalisen  maailman  ylläpitämiselle  ja  kehittämiselle.

Jokaiseen  sosiaaliseen  maailmaan  sisältyy  myös  spesifejä  alakulttuureja,  joissa

vallitsevat  omat  norminsa,  uskomuksensa,  tyylinsä,  moraaliset  periaatteensa  sekä

esiintymisen standardinsa. (Stebbins 1996, 5.)
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2.4 Harrastajamuusikot

Tässä tutkimuksessa harrastajamuusikoita tarkastellaan ensisijaisesti harrastajina, joille

musiikin tekeminen, soittaminen, äänittäminen ja julkinen esittäminen on tavoitteellista

ja  eräänlaista  “uraa”  luovaa  toimintaa.  Lisäksi  harrastajamuusikot  saattavat  myös

aktiivisesti hankkia musiikkiin liittyvää tietoa, jolloin heidät voidaan laskea kuuluviksi

vapaista taidoista innostuneiden luokkaan. Siihen kuuluvat henkilöt hankkivat tietoa sen

itsensä  vuoksi.  (Stebbins  2009,  624.)  Tästä  johtuen he  ovat  mielenkiintoinen  kohde

informaatiotutkimukselle.

Harrastajamuusikoita on monenlaisia, eikä mitään yhtenäistä määritelmää ole olemassa.

Se ihmisryhmä, josta tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, koostuu rock-yhtyeissä

soittavista  harrastajamuusikoista.  Myös  “rock-yhtye”  on  laaja  ilmaisu.  Tässä

tapauksessa se merkitsee yhtyettä, joka esittää musiikkia sähköisesti vahvistettuna.

Musiikin  tekemisen  osa-alueita  ovat  säveltäminen,  sanoittaminen,  sovittaminen  ja

esituotanto.  Esituotanto  käsittää  kaiken  toiminnan,  joka  edeltää  varsinaista  tuotantoa

studioympäristössä.  Se  voi  olla  kappaleiden  harjoittelua  tai  palaverin  pitämistä.

Keikkailu  ja  studiotyö  ovat  yhtyetoiminnan  tärkeimmät  aktiviteetit.  (Rytmimanuaali

2015.) Tässä tutkimuksessa musiikin tekeminen, soittaminen, keikkailu ja äänittäminen

käsitetään Stebbinsin käsitteistön mukaisesti yhtyetoiminnan ydinaktiviteeteiksi.

Kuviossa  2  on  esitetty  harrastuspohjaisen  rock-yhtyeen  arjen  tyypilliset  osa-alueet

perustuen  omakohtaiseen  kokemukseen  sekä  Rytmimanuaalin  (2015)  tarjoamaan

informaatioon.  Osa-alueiden  keskinäiset  suhteet  on  havainnollistettu  ympyröillä  ja

niiden  yhtymäkohdilla.  Suurimman  ympyrän  muodostaa  yhtyeen  sisäinen

kommunikaatio, jossa tapahtuu tiedonhankintaa ja -hakua, tiedon jakamista sekä tiedon

luomista.  Harjoittelulla  on eniten yhtymäkohtia  muihin osa-alueisiin.  Käytännössä se

merkitsee  soittamista,  joka  käsitetään  tässä  tutkimuksessa  yhtyeharrastuksen

ydinaktiviteetiksi.  Kappaleiden  säveltäminen,  sanoittaminen  ja  sovittaminen  liittyvät

harjoitteluun olennaisesti,  koska ennen harjoituksia on oltava olemassa harjoiteltavaa
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materiaalia.  Soittimet  ja  muut  välineet  ovat  työkaluja,  joita  harjoituksissa käytetään.

Keikat ja studiotyö ovat tilanteita, joihin harjoittelussa valmistaudutaan. Nämä prosessit

liittyvät musiikin tekemiseen, jota tässä tutkimuksessa tulkitaan tiedon luomisena.

Kuvio 2. Harrastuspohjaisen rock-yhtyeen arjen osa-alueet.

Muut  yhtyeet,  levy-yhtiöt,  keikkamyyjät  ja  muut  kontaktit  liittyvät  keikkailuun  ja

studiotyöhön  monin  tavoin.  Keikkoja  voidaan  joko  hankkia  itse  tai  keikkamyyjän

kautta.  Esiintymään  voidaan  päästä  myös  toisen  yhtyeen  kutsusta,  ja  keikoilla

vahvistimia ynnä muita suuria laitteita voidaan käyttää yhteisesti. Myös studiota varten

voidaan  lainata  sekä  soittimia  että  mahdollista  äänityslaitteistoa  muilta  muusikoilta.

Näihin  osa-alueisiin  liittyy  tiedonhankintaa:  soittimiin  ja  laitteistoon  liittyvän  tiedon

hankkimista,  keikkojen hankkimista  sekä sopivan studion ja siellä tehtävän äänitteen

julkaisijan etsimistä.
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3 INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Casen  (2012)  mukaan  informaatioksi  (information) voidaan  käsittää  mikä  tahansa

havaitussa  maailmassa  tai  ihmisen  mielessä  ilmenevä  asia,  jolla  on  hänelle  jotain

merkitystä  (Case  2012,  46).  Käsite  on  siis  äärimmäisen  laaja,  mistä  johtuen  myös

musiikki voidaan käsittää informaatioksi.

Informaatiokäyttäytyminen  käsittää  kaiken  ihmisen  käyttäytymisen,  joka  liittyy

informaatiokanaviin  ja –lähteisiin  (Wilson 2000,  49).  Siihen sisältyviksi  osa-alueiksi

Wilson (1999) lukee tiedonhankintakäyttäytymisen ja tiedonhakukäyttäytymisen (kuvio

3). Tiedonhankintakäyttäytyminen on aktiivista tiedon etsintää, jonka takana on jokin

tavoite, kuten jonkin ongelman ratkaiseminen. Tiedonhakukäyttäytyminen koskee sekä

ihmisen  ja  tietojärjestelmän  välistä  vuorovaikutusta  että  älyllisiä  toimintoja.  Tällöin

tiedonhakukäyttäytymistä  on  sekä  tietokoneen  käyttö  että  hakulausekkeiden

muodostaminen tai tiedon relevanssin arviointi. (Wilson 2000, 49.)

Kuvio  3.  Informaatiokäyttäytymisen,  tiedonhankintakäyttäytymisen  ja

tiedonhakukäyttäytymisen malli. (Wilson 1999, 263.)

Savolaisen  (2008,  3)  mukaan  tiedontarpeet  johtavat  tiedonhankintaan  –  tarkemmin

ottaen  relevanttien  tiedonlähteiden  ja  kanavien  tunnistamiseen.  Kyseessä  voi  olla
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ongelmatilanne  liittyen  työhön  tai  harrastukseen,  mutta  myös  niiden  ulkopuolisiin

asioihin, kuten terveyteen. (Savolainen 2008, 3.) Wilson (1997) sen sijaan esittää, että

tiedontarpeen ja tiedonhankinnan välissä on monia muuttujia (kuvio 4). Yksi näistä on

stressinhallinta, joka voi olla ongelmakeskeistä tai tunnekeskeistä. Ongelmakeskeisessä

stressinhallinnassa ongelma pyritään ratkaisemaan hankkimalla tietoa sen aiheuttajista

ja  toimimalla  tiedon  pohjalta,  kun taas  tunnekeskeisessä  stressinhallinnassa  pyritään

ongelman ratkaisemisen sijaan muuttamaan omaa suhtautumista tilanteeseen. (Wilson

1997, 554.)

Kuvio 4. Informaatiokäyttäytymisen uudistettu malli. (Wilson 1997, 569.)
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Tiedonhankintaan liittyy myös väliintulevia muuttujia, jotka voivat joko tukea tai estää

tiedonhankintaa.  Ne  voivat  olla  psykologisia,  demografisia,  roolisidonnaisia  tai

ihmistenvälisiä, ympäristöstä johtuvia tai tiedonlähteisiin liittyviä. Psykologisia tekijöitä

voivat olla esimerkiksi tunteet tai koulutus. Ihmisille on tyypillistä hankkia mieluiten

tietoa, joka ei ole ristiriidassa heidän maailmankuvansa kanssa. Muita henkilökohtaisia

vaikuttimia voivat olla erilaiset fyysiset ominaisuudet, kuten kuulo- tai näkövamma, tai

kognitiiviset  ominaisuudet,  kuten  vähäinen  ennakkotietämys.  Demografisia  tekijöitä

ovat muun muassa ikä ja sukupuoli. Roolisidonnaisia ja sosiaalisia tekijöitä voivat olla

tiedonantajan asenne tai muiden ihmisten läsnäolo. Erityisesti muiden ihmisten kautta

saatu  tieto  liittyy  näihin  tekijöihin.  Ympäristölliset  tekijät  liittyvät  talouteen,

ajanjaksoihin,  sijaintiin ja kulttuuriin.  Tiedonlähteen ominaisuuksiin  liittyviä  tekijöitä

voivat olla vaikea saatavuus tai epäluotettavuus. (Wilson 1997, 552–569.)

Tiedonlähteet voidaan jakaa primaarilähteisiin, jotka ovat alkuperäisiä tiedonlähteitä, ja

sekundaarilähteisiin,  jotka  ovat  primaarilähteisiin  johtavia  lähteitä  (esimerkiksi

hakemisto  tai  luettelo).  Lisäksi  lähteet  voivat  olla  joko  dokumentoituja  tai

dokumentoimattomia.  Dokumentoidut  lähteet,  jotka  voivat  olla  painettua  tekstiä,

äänitteitä  tai  digitaalista  informaatiota,  ovat  formaaleja.  Dokumentoimattomat  lähteet

ovat informaaleja, ja ne voivat olla suullisia, kuten esimerkiksi kollegan antama neuvo.

(Haasio & Savolainen 2004, 20.)

3.1 Informaatiokäytännöt

Informaatiokäyttäytymiselle  vaihtoehtoinen  termi  on  McKenzien  (2003) lanseeraama

informaatiokäytännöt,  jossa  otetaan  huomioon  tiedonhankinnan  monimuotoisuus  ja

kontekstisidonnaisuus (Savolainen 2007, 109; Haasio & Savolainen 2004, 35). Tässä

tutkimuksessa  informaatiokäytännöt  on  määritetty  informaatiokäyttäytymisen  osa-

alueeksi.  Nämä  kaksi  termiä  on  usein  käsitetty  toistensa  vaihtoehtoina,  koska

informaatiokäyttäytymisessä ihminen käsitetään yksinomaan aktiivisena toimijana, kun

taas  informaatiokäytännöissä  otetaan  huomioon  myös  satunnainen  tiedon  saanti.
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Kuitenkin  informaatiokäytännöt  liittyvät  tiedonhankintaan,  joka  on  yksi

informaatiokäyttäytymisen  ulottuvuuksista.  (Niemelä  2006,  32-33.)  Tämän  vuoksi

näiden termien yhdistämisessä ei ole nähty ristiriitaa tämän tutkimuksen teoriapohjaa

rakennettaessa.  Niemelä  (2006) on tehnyt  McKenzien  (2003) informaatiokäytäntöjen

mallista  täydennetyn  version,  jossa  otetaan  huomioon  myös  tiedonlähteiden  tai

-kanavien välttely (kuvio 5).

Kuvio  5.  Informaatiokäytäntöjen  täydennetty  malli.  (McKenzie  2003,  26;  Niemelä

2006, 163.)
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Tiedon  aktiivinen  etsintä  on  informaatiokäytännöistä  suunnitelmallisin.  Siinä

hakeudutaan tietylle lähteelle valmiin kysymyksen tai ongelman kanssa. Tällaista voi

olla esimerkiksi lääkärillä asiointi tai tiedon hakeminen ennestään tutulta verkkosivulta.

Aktiivisessa  etsinnässä  tärkeää  on  jäsentynyt  käsitys  tarjolla  olevista  lähteistä,  jotta

tiedonhankinnassa  päästäisiin  tyydyttävään  lopputulokseen.   (Haasio  &  Savolainen

2004, 35.) 

Tiedon  aktiivinen  seuranta  on  vähemmän  suunnitelmallista,  eikä  ongelma  ole  yhtä

tarkkaan muotoiltu. Kyse voi olla esimerkiksi jonkin lehden selailusta siltä varalta, että

siitä  saadusta  tiedosta  olisi  tulevaisuudessa  jotain  hyötyä.  Aktiivisessa  seurannassa

haluttuun lopputulokseen pääsemistä voi auttaa se, että vastaan tuleville asiantuntijoille

pystytään  tarvittaessa  esittämään  spontaanejakin  kysymyksiä.  (Haasio  &  Savolainen

2004, 35.) 

Toimintaympäristön kohdentumaton havainnointi on kyseessä silloin, kun hyödylliseen

lähteeseen törmätään  odottamatta tai jokin lähde osoittautuu odottamatta hyödylliseksi.

Näin  voi  olla  esimerkiksi  tuttavan  kanssa  jutellessa.  Tässä  tapauksessa  tiedontarve

ilmene vasta lähteen löytämisen jälkeen, kun se on osoittautunut hyödylliseksi. Henkilö

on ikään kuin tietämättään tarvinnut juuri tätä tietoa aiemmin. (Haasio & Savolainen

2004, 35.) 

Informaation  saaminen  toisen  henkilön  kautta  voi  tapahtua  joko  pyynnöstä  tai

pyytämättä  siten,  että  meidät  on  tunnistettu  tiedontarvitsijaksi.  Joku  voi  esimerkiksi

lähettää  ystävälleen  linkin verkkosivulle,  jonka arvelee kiinnostavan häntä.  Tällaisen

tiedon saanti on sitä todennäköisempää, mitä suurempi kontaktien verkosto yksilöllä on.

(Haasio & Savolainen 2004, 35.) 

Informaatiosta pidättäytymisessä  on kyse jonkin tiedonlähteen tai kanavan välittämän

informaation  tietoinen  vältteleminen  jolloin  informaatiosta  jäädään  osattomaksi

(Niemelä 2006, 161). Henkilö voi esimerkiksi kieltäytyä ottamasta vastaan mitään, mitä

jossakin tietyssä iltapäivälehdessä sanotaan. 
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3.2 Tiedontarpeet

Tarpeen käsite ylipäätään on käsitettävissä eri tavoin. Yleensä se käsitetään “sisäiseksi

motivaatiotilaksi”,  jonka tuloksena on ajatuksia ja toimintoja.   Muita “sisäisiä tiloja”

ovat esimerkiksi  haluaminen,  uskominen,  epäileminen,  pelkääminen tai  odottaminen.

Tarpeita  voidaan  ajatella  neljästä  eri  näkökulmasta.  Tarve  on  aina  välineellinen:  se

liittyy jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Jos henkilön “tarvitsee tietää” jotain, yleensä

hän  tarvitsee  tiedon  nimenomaan  välineeksi  ongelmanratkaisuun  tai  esimerkiksi

uteliaisuutensa tyydyttämiseksi. Yleensä takana on vielä jokin suurempi tavoite, kuten

oppilaitoksesta valmistuminen tai halu kokea itsensä sivistyneemmäksi ihmiseksi. Nämä

perimmäiset  tavoitteet  toimivat  pohjana  pienemmän  mittakaavan  toiminnalle.  (Case

2012, 78.)

Tarvitseminen  eroaa  haluamisesta  siten,  että  tarvitseminen  voi  olla  objektiivisesti

kyseenalaistettavissa.  Mikäli  henkilö  haluaa hankkia  jotain  tietoa,  sitä  on  vaikea

kritisoida, koska on jokaisen oma asia, miksi hän haluaa jotain. Mutta jos hän väittää

tarvitsevansa tätä  samaa  tietoa,  tilanne  on  toinen.  (Case  2012,  78.)  Henkilö  voi

esimerkiksi  haluta  tietää,  miten  vuohenjuustoa  valmistetaan,  ja  syynä  tämän  tiedon

haluamiseen  voi  olla  uteliaisuus.  Mutta  jos  hän  sanoo  tarvitsevansa  tätä  tietoa

esimerkiksi  vuohia  käsittelevään  esitelmään,  joku  voisi  kokea  tämän  nimenomaisen

tiedon olevan epäolennaista vuohien kannalta, eikä sitä olisi täten tarpeellista hankkia

esitelmää varten.

Tarve  liittyy  myös  välttämättömyyden  käsitteeseen.  On  olemassa  perimmäisiä

inhimillisiä  tarpeita,  joita  kaikki  pitävät  yksimielisesti  “hyvinä”,  kuten  turvassa

oleminen ja  rakastetuksi  tuleminen.  Puhe primaareista  ja  sekundaareista  tarpeista  on

saanut monet tutkijat päätymään siihen, että tarve tietää on ihmiselle toissijainen tarve.

(Case 2012, 78-79.)

Neljäs  näkökulma  on,  että  tarve  ei  välttämättä  ole  mielentila,  ja  henkilö  voi  olla

tiedostamatta  todellista  tarvettaan. Hän voi yksinkertaisesti luulla tarvitsevansa jotain,
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mikä ei objektiivisessa katsannossa olisi relevanttia. Tämä muistuttaa erottelusta tarpeen

ja  halun  välillä.  Yleensä  halut  on  helpompi  tunnistaa,  koska  ne  johtavat  useammin

havaittavaan  käyttäytymiseen.  (Case  2012,  79.)  Wilson  on  tehnyt  tärkeän

huomautuksen,  että  yleensä  tiedontarpeita  tutkittaessa  todellinen  tutkimuskohde  on

ihmisten  käyttäytyminen.  Tiedontarve  on  sikäli  hankala  tutkimuskohde,  että  se  on

olemassa vain ihmisen pään sisällä. (Case 2012, 87.)

Tiedontarpeen  käsitettä  on  analysoitu  vähäisesti  informaatiotutkimuksessa,  mutta

pääpiirteiltään  kyse  on  ihmisen  tarpeesta  ymmärtää  jotain,  lisätä  tietoaan  jostain  tai

ratkaista  jokin  ongelma.  Se  voidaan  jakaa  orientoivan  ja  ongelmalähtöisen  tiedon

tarpeisiin.  Orientoivat  tiedontarpeet  herättävät  seuraamaan  ajankohtaisia  tapahtumia,

kun taas ongelmalähtöinen tiedontarve syntyy yksittäisessä ongelmanratkaisutilanteessa.

Tiedontarve  voi  olla  joko  epämääräinen  tunne  siitä,  että  jotain  asiaa  ei  ymmärretä

riittävän hyvin, tai se voi olla hyvinkin tiedostettu ja yksityiskohtaisesti ilmaistavissa.

(Haasio & Savolainen 2004, 21-27.)  Tiedontarpeet voidaan myös jakaa ammatillisiin ja

ei-ammatillisiin  tiedontarpeisiin.  Ne  kuitenkin  punoutuvat  arkielämän

ongelmanratkaisussa yhteen. (Savolainen 1993, 22.)

3.3 Tiedonhankinta ja -käyttö

Informaatiokäyttäytymisen  alakäsitteistä  eniten  keskustelua  on  herättänyt

tiedonhankinta. Se on ilmiönä niin yleinen, ettei sitä yleensä tunnisteta omana asianaan

ennen kuin tiedontarpeesta tulee pakottava.  Näin voi olla esimerkiksi suurta päätöstä

tehtäessä  tai  jonkin  tehtävän  viimeistelemisessä  ennen  viimeistä  palautuspäivää.

Tällaiset  tilanteet  saavat  meidät  hankkimaan  aktiivisesti  tietoa  siihen  asti,  kunnes

olemme joko tyydyttäneet tiedontarpeemme tai aikaa tiedon hankkimiseen ei enää ole.

Jälkimmäinen tilanne on yleisempi, koska tietoa tulee aina loppujen lopuksi olemaan

enemmän  kuin  kukaan  pystyy  hankkimaan.  Tämän  jälkeen  palataan  takaisin

passiivisempaan tiedonhankintakäyttäytymiseen. (Case 2012, 5.)
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Ihmiselle on myös tyypillistä kiinnostua jostain aiheesta sen jälkeen, kun hän on saanut

siitä jonkin verran tietoa, ja hän saattaa ryhtyä hankkimaan sitä lisää (Case 2012, 5).

Tiedon hankkiminen onkin Casen mukaan tärkeä osa ihmisenä olemista. Teemme sitä

päivittäin  tavalla  tai  toisella,  vaikkemme  olisikaan  siitä  tietoisia.  Jo  syntymästä  asti

ympäristömme  ja  motivaatiomme  kehottavat  meitä  hankkimaan  tietoa  erilaisiin

tarpeisiimme. (Case 2012, 19.)

Informaatiokäyttäytymiseen  kuuluviksi  luetaan  sekä  aktiivinen  että  passiivinen

tiedonhankinta  ja  -käyttö.  Täten  informaatiokäyttäytymistä  on  esimerkiksi  sekä

kollegojen  kanssa  keskustelu  että  internetin  satunnainen  selailu.  Aktiivinen

tiedonhankinta saa alkunsa tietoisesta pyrkimyksestä saada tietoa, kun taas passiivisessa

tiedonhankinnassa tietoon törmätään sattumalta. (Wilson 2000, 49.)

Tiedonhankinta  voidaan  ymmärtää  tiedontarpeesta  nousevaksi  toiminnaksi,  jossa

etsitään  relevantteja  tiedonlähteitä  ja  kanavia,  jotta  niitä  voitaisiin  hyödyntää

tiedontarpeiden tyydyttämiseksi. Varsinaisesta tiedonhankinnasta on kyse nimenomaan

silloin, kun tietoa halutaan käyttää johonkin tarkoitukseen. Pelkkää lähteiden haltuunsa

saamista  voidaan  kutsua  ”informaationhankinnaksi”  tai  ”dokumenttien  hankinnaksi”.

Toisaalta  myös  oman  kokemuksen  hyödyntämistä  voidaan ajatella  tiedonhankintana.

(Haasio & Savolainen 2004, 28.)

Sense-making  -teorian  mukaan  ihminen  toimii  systemaattisesti  kohdatessaan  jonkin

ongelman.  Hän  muodostaa  tilanteesta  mielessään  jonkinlaisen  kuvan  sekä  valikoi

strategioita  sen  ratkaisemiseksi.  Yleensä  strategian  valintaan  vaikuttavat  tilanteesta

muodostetun  idean  lisäksi  menneet  valintatilanteet.  Teorian  mukaan  tiedonkäyttö  on

tiedollisen kuilun (gap) ylittämistä. (Dervin 1992, 66.)

Godbold (2006) on kehittänyt  Wilsonia (1997) ja Derviniä (1992) mukaillen mallin,

joka kuvaa henkilön erilaisia potentiaalisia toimintoja “kuilun” ilmaantuessa (kuvio 6).

Kuilu  merkitsee  tilannetta,  jossa  uusi  tieto  tai  tiedon  puute  aiheuttavat  henkilölle

rauhattomuutta.  Tähän  tilanteeseen  päädytään  jonkin  aktivointimekanismin  kautta.
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Aktivointimekanismeja  ovat  informaatioon  sattumalta  törmääminen,  informaation

passiivinen seuraaminen tai aktiivinen tiedonhankinta.  Rauhattomuuden poistamiseksi

henkilön on reagoitava tilanteeseen jotenkin, eli astuttava “informaatiokäyttäytymisen

pyörään”  (information behaviour wheel). Ihmisen tiedollinen tila (knowledge state) on

tietynlainen,  kun  hän  astuu  pyörään,  ja  siellä  hänellä  on  käytettävissään  erilaisia

strategioita  päästäkseen  kuilun  yli  ja  saavuttaakseen  päivittyneen  tiedollisen  tilan.

Kirjaimet K ja K’ havainnollistavat, että pyörän jälkeinen tiedollinen tila on variaatio

aiemmasta. (Godbold 2006.)

Kuvio 6. Informaatiokäyttäytymisen pyörä. (Godbold 2006.)

Henkilö voi kokeilla vuorollaan jopa kaikkia strategioita, sillä ei ole mitään syytä toimia

vain yhdellä tavalla kuilun ylittämiseksi. Strategiat voivat joko suurentaa tai pienentää
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kuilua  riippuen  toimivuudestaan.  Navigointi  jatkuu,  kunnes  kuilun  yli  on  joko

“rakennettu  silta”  tai  se  on riittävän pieni  tullakseen jätetyksi  huomiotta.  Voi  käydä

myös niin, että kuilu kasvaa liian isoksi ollakseen enää navigoitavissa. Kaikissa näissä

tapauksissa  pyörästä  voidaan  poistua  päivittyneen  tiedollisen  tilan  kanssa.  (Godbold

2006.)

Kuilussa navigoitaessa sillan voi rakentaa joko hankkimalla tai luomalla uutta tietoa,

jolloin  epävarmuus  vähenee.  Kuilu  voidaan myös  jättää  huomiotta  tekemällä  pelkkä

muistiinpano tai  välttämällä  informaatiota,  mutta  tämäkin  kokemus  muuttaa  ihmisen

tiedollista tilaa. Muisto kuiluun reagoimisesta ja tilanteen lopputulos voivat vaikuttaa

henkilön  tuleviin  käytösmalleihin.  Kuilun  voi  sulkea  joko  levittämällä  tietoa  tai

tuhoamalla sen. Tiedon levittäminen helpottaa esimerkiksi tilannetta, jossa henkilö on

saanut  tietoonsa jotain,  mikä  uhkaa hänen omaa yhteisöään.  Tiedon tuhoaminen voi

tulla tarpeeseen, mikäli henkilö kokee tiedon itsessään vahingolliseksi joko itselleen tai

muille. (Godbold 2006.)

Savolaisen  (1993)  kehittämän  arkielämän  tiedonhankinnan  mallin  (kuvio  7)  mukaan

arki  voidaan  käsittää  kokonaisuudeksi,  jonka  työ  ja  sen  ulkopuoliset  toiminnat

muodostavat. Työelämässä hankitaan ammatillista tietoa, kun taas sen ulkopuolella ei-

ammatillinen  tiedonhankinta  kohdistuu  välttämättömiin  toimintoihin  ja  harrastuksiin.

Lisäksi voidaan ajatella, että arkea määrittävät päivittäisten toimien ominaisuudet, kuten

toistuvuus, jokapäiväisyys,  rutiininomaisuus ja tuttuus.  Edelleen arki voidaan ajatella

sen kautta, että yksilön toiminta rytmittyy esimerkiksi työn ja vapaa-ajan vuorotteluna,

mikä  voi  pohjautua  henkilön  omiin  tottumuksiin  tai  yhteisöllisiin  sopimuksiin.

(Savolainen 1993, 17.)

Arkielämän tiedonhankinta liittyy ihmisen arkeen eli jokapäiväisen elämän rutiineihin.

Se  voidaan  jakaa  ammatilliseen  ja  ei-ammatilliseen  tiedonhankintaan.  (Haasio  &

Savolainen 2004, 107-109.) Työ ja harrastus ovat toisiinsa lomittuvia käsitteitä,  sillä

esimerkiksi ammattimuusikko saattaa harrastaa bänditoimintaa vapaa-ajallaan. Tällöin

ammatillisen  ja  ei-ammatillisen  tiedonhankinnan  sijaan  voidaan  puhua
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yleismaailmallisemmin  arjen  tiedonhankinnasta.  Arki  käsittää  sekä  työn  että  sen

ulkopuolisen  toiminnan.  (Haasio  &  Savolainen  2004,  108.)  Tässä  tutkimuksessa

tarkastellaan yhtyetoimintaa harrastuksena, joten siihen liittyvä tiedonhankinta sijoittuu

tässä tapauksessa ei-ammatillisen tiedonhankinnan piiriin.

Kuvio 7. Arkielämän osa-alueet ja niihin liittyvä tiedonhankinta. (Savolainen 1993, 17.)

Williamson  (1998)  on  kehittänyt  mallin  arkielämän  tiedonhankinnan  ympäristöistä

tutkittuaan  ikääntyneiden  sattumanvaraista  tiedonsaantia  (kuvio  8).  Hänen  mukaansa

ihmisten  sosiokulttuuriset  taustat,  arvot,  fyysiset  ympäristöt  ja  luonteenpiirteet

vaikuttavat siihen, missä määrin ja millä tavalla he tarkastelevat maailmaa. (Williamson

1998, 35.)

Tiedonhankinnan  ympäristöt  on  asetettu  malliin  hierarkkisesti  siten,  että  sisimpänä

olevat lähteet ovat tärkeimpiä. Läheisiin ihmisiin lukeutuvat perhe ja ystävät, kun taas

laajemmat  kontaktiverkostot  koostuvat  esimerkiksi  kerhoista,  kirkoista  ja

vapaaehtoisryhmistä. Joukkotiedotusvälineitä ovat esimerkiksi internet, sanomalehdet ja
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televisio. Institutionaalisia lähteitä voivat olla eri alojen ammattilaiset, hallintoelimet tai

kirjastot. (Williamson 1998, 35-36.)

Kuvio 8. Arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt. (Williamson 1998, 36.)

Tiedonkäytön  (information  use)  yksi  osa-alue  on  tiedonlähteissä  olevien

informaatiosisältöjen  relevanssin  arviointi.  Tällaista  arviointia  voidaan  tehdä

esimerkiksi sanomalehteä lukiessa tai luentoa kuunneltaessa. Relevanssin arvioinnissa

henkilön mentaaliset mallit eli käsitykset maailmasta mahdollisesti muokkautuvat, kun

vastaanotettu  informaatio  suhteutetaan  niihin.  Tällaisia  prosesseja  on  vaikea  tutkia

varsinkaan reaaliajassa, koska ilmiö on puhtaasti psykologinen. Yleensä tiedonkäytön

tutkimuksessa tyydytäänkin henkilöiden sanallisiin kuvauksiin siitä, mihin tarkoituksiin
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ja millä  tavoin he ovat  kulloinkin  käyttäneet  jotain hankkimaansa  tietoa.  (Haasio &

Savolainen 2004, 31.)

3.4 Tiedon jakaminen

Informaatiokäyttäytymisen  tutkimuksessa  on  perinteisesti  keskitytty  yksilöön  tiedon

hankkijana  ja  käyttäjänä,  mutta  sillä  on  myös  kollektiivinen  ulottuvuus.  Näitä  ovat

konsultointi,  informaation  jakaminen,  ihmisten  käyttäminen  lähteenä  sekä  muiden

vaikutus tiedon saamiseen. Näissä ajatusmalleissa yksilön toiminta on yksisuuntaista,

vaikka  tiedon  hankkiminen  ja  suodattaminen  usein  tapahtuu  kollektiivisesti  ja

yhteistyössä. (Talja 2002, 1.)

Talja (2002) on tutkinut akateemisten yhteisöjen tiedon jakamista ja muodostanut viisi

tiedon  jakamisen  tyyppiä.  Hänen  mukaansa  tiedon  jakaminen  voi  olla  strategista,

paradigmaattista, ohjaavaa, sosiaalista tai jakamatta jätettyä. Strategisessa jakamisessa

tietoa  jaetaan  tietoisesti  ryhmän  tehokkuuden  maksimoimiseksi.  Paradigmaattisessa

jakamisessa pyritään luomaan uutta tutkimusmenetelmää tai -aluetta joko alan sisällä tai

niiden välillä. Ohjaavaa jakamista tapahtuu opettajan ja oppilaiden välillä, jolloin se on

yksisuuntaisimmillaan.  Sosiaalinen  jakaminen  liittyy  suhteiden  ja  yhteisön

rakentamiseen. Tiedon jakamatta jättämistä voi tapahtua esimerkiksi, jos käsillä olevaa

tietoa ei koeta olennaiseksi tutkimusaiheen kannalta. (Talja 2002, 4.)

3.5 Tiedon luominen

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat teorioineet tiedon luomisesta organisaatioissa. Tietoa

voivat  luoda  vain  yksilöt,  ja  organisaatiot  koostuvat  aina  yksilöistä.  Tieto  voi  olla

piiloista  (tacit)  tai  eksplisiittistä  (explicit).  Piiloinen  tieto  on  henkilökohtaista  ja

kontekstisidonnaista,  joten  sitä  on  vaikea  käsitteellistää  tai  kommunikoida.
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Eksplisiittinen tieto sen sijaan on ilmaistavissa kielellisesti. (Nonaka & Takeuchi 1995,

59.)

Kuvio 9. Tiedon luomisen SECI-malli. (Nonaka & Takeuchi 1995, 71.)

Tiedon  luomisen  prosessia  organisaatioissa  havainnollistaa  Nonakan  ja  Takeuchin

(1995)  SECI-malli  (kuvio  9).  Siinä  esitetään  tiedon  luomisen  neljä  vaihetta:

sosiaalisaatio  (socialization),  ulkoistaminen  (externalization),  yhdistäminen

(combination) ja sisäistäminen (internalization). Kyseessä on spiraalimaisesti  etenevä

prosessi,  jossa tieto  vaihtelee  piiloisen ja eksplisiittisen välillä.  Kaikki  neljä vaihetta

saatetaan käydä läpi useita kertoja saman prosessin aikana.   Prosessia ajavat eteenpäin

organisaation  lähtökohdat  (organizational  intention),  jotka  merkitsevät  organisaation

pyrkimystä tiettyihin tavoitteisiin. (Nonaka & Takeuchi 1995, 72-74.)

Sosiaalisaatiovaiheessa  yksilöt  viettävät  aikaa  keskenään  ja  jakavat  piiloista  tai

implisiittistä tietoa käyttämättä puhuttua kieltä. Tämä tapahtuu seuraamalla, imitoimalla

ja harjoittelemalla havaittuja toimintoja. Pelkkä fyysinen läheisyys  kollegoihin johtaa

heiltä oppimiseen. Ulkoistamisvaiheessa piiloinen tieto ilmaistaan kielellisesti, jolloin se
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muuttuu  eksplisiittiseksi,  ja  siitä  tulee  osa  ryhmän  kollektiivista  tiedon  maailmaa.

Yhdistämisvaiheessa  yksittäiset  eksplisiittiset  tiedot  alkavat  yhdistyä

kompleksisemmiksi  kokonaisuuksiksi,  jolloin  kommunikaatio  on  avainasemassa.

Sisäistämisvaiheessa  yhteisesti  jaettu,  alun  perin  implisiittisenä  syntynyt  ja  sitten

julkilausuttu  eksplisiittinen  tieto,  muuttuu  ryhmän  sisällä  jälleen  implisiittiseksi.  Se

tulee osaksi ryhmän yhteistä tietopohjaa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62-70.)

Tiedon luomisen eri vaiheissa myös tiedon luonne on erilainen. Sosialisaatiovaiheessa

tieto  on  sympaattista  (sympathized  knowledge),  mikä  merkitsee  jaettuja  mentaalisia

malleja ja teknisiä taitoja. Ulkoistamisvaiheessa syntyy käsitteellistä tietoa (conceptual

knowledge),  kun  tiedot  ja  taidot  käännetään  puhutulle  kielelle.  Yhdistämisvaihe

synnyttää  systeemistä  tietoa  (systemic  knowledge),  kuten  uuden  prototyypin,  mikä

musiikista puhuttaessa voi merkitä esimerkiksi alkeellista versiota uudesta kappaleesta.

Lopulta sisäistämisvaiheessa tuotetaan operatiivista tietoa (operational knowledge), joka

liittyy tuotteen hallintaan ja tuotantoprosessiin. (Nonaka & Takeuchi 1995, 71.)

Organisaatioiden tiedon luomisen prosessiin sisältyy myös viisi konkreettista vaihetta

tuotteen  kehittämisessä:  piiloisen  tiedon  jakaminen  (sharing  tacit  knowledge),

konseptien  luominen  (creating  concepts),  konseptien  oikeuttaminen  (justifying

concepts),  arkkityypin  rakentaminen  (building  an  archetype)  ja  uuden  tiedon

soveltaminen  (cross-leveling  of  knowledge).  Piiloisen  tiedon  jakamisen  vaiheessa

organisaation jäsenet kohtaavat toisensa kasvokkain ja pyrkivät ymmärtämään toisiaan

sekä oppimaan piiloista tietoa toisiltaan. Kun tämä on saavutettu, voidaan konseptien

luomisen vaiheessa piiloinen tieto kääntää puhutulle kielelle ja tiivistää konsepteiksi.

Seuraavassa vaiheessa luodut konseptit tulee oikeuttaa, eli niiden pitävyys organisaation

lähtökohtia  vasten  tulee  pystyä  perustelemaan.  Mikäli  konsepti  tulee  yhteisesti

hyväksytyksi,  siitä  voidaan  rakentaa  jotain  konkreettista,  eli  arkkityyppi.  Tällöin

tavoitteena oleva tuote saa ensimmäisen muotonsa. Tähän vaiheeseen voidaan päätyä

monta kertaa, ennen kuin päästään uuden tiedon soveltamisvaiheeseen valmiin tuotteen

myötä. Uutta tietoa voidaan soveltaa seuraavassa tiedon luomisen prosessissa, tai se voi

päätyä muiden organisaatioiden hyödyntämäksi.  (Nonaka & Takeuchi 1995, 85-89.)



29

SECI-mallia voidaan soveltaa luovaan toimintaan. Sosialisaatiovaiheessa muusikko voi

esimerkiksi saada idean melodiasta, jolloin hänellä on piiloista tietoa. Kyky laulaa tai

soittaa on sympaattista tietoa. Soittaessaan tai hyräillessään melodian kanssamuusikoille

hän tekee  siitä  eksplisiittistä.  Tällöin  ollaan  ulkoistamisvaiheessa.  Kun yhtye  ryhtyy

käymään läpi kappaleen rakennetta ja ehdottamaan sovituksia, kyse on käsitteellisestä

tiedosta. Kappale tulee osaksi yhtyeen tietopohjaa eli työstettävien sävellysten joukkoa,

jolloin ollaan siirrytty yhdistämisvaiheeseen. Jokin osa kappaleesta saatetaan yhdistää jo

olemassa olevaan keskeneräiseen kappaleeseen, tai sen pohjalle lähdetään rakentamaan

kokonaan  uutta  kappaletta.  Tällaiset  uusien  kappaleiden  prototyypit  vastaavat

systeemistä tietoa. Vähitellen uudesta kappaleesta tulee sisäistämisvaiheessa harjoittelun

myötä  soittajille  siinä määrin tuttu,  että  se jää heidän lihasmuistiinsa,  ja kappaleesta

voidaan  jo  puhua  implisiittisenä  tietona.  Operatiivista  tietoa  voivat  olla  esimerkiksi

lopullinen sovitus sekä päätös siitä, halutaanko uusi kappale sisällyttää jollekin tietylle

julkaisulle tai esittää seuraavalla keikalla.

Myös tuotekehittelyn  viittä  vaihetta  voidaan tarkastella  musiikin tekemisen kannalta.

Kun  muusikot  esittelevät  uusia  musiikillisia  ideoita,  kyse  on  piiloisen  tiedon

jakamisesta.  Uusien  kappaleiden  työstäminen  vertautuu  konseptien  luomiseen.

Jokaisella yhtyeellä on oma musiikillinen ja sanoituksellinen tyylinsä. Uusia kappaleita

tai  sanoituksia  verrataan  yhtyeen  käsitykseen  omasta  olemuksestaan,  joka  voidaan

ajatella organisaation lähtökohtana. Mikäli kappaletta ei hyväksytä, sitä joko muutetaan,

tai  yhtye  siirtyy  työstämään  seuraavaa  kappaletta.  Mikäli  kappale  hyväksytään,  sitä

ryhdytään  työstämään  valmiiksi  arkkityypiksi.  Menestyksekäs  kappale  voi  muokata

yhtyeen musiikillista suuntaa ja innoittaa muita yhtyeitä, mikä on verrattavissa uuden

tiedon soveltamisen vaiheeseen.

Musiikin  tekemisen  lisäksi  tiedon luomisen teoriaa  voidaan soveltaa  yhtyetoiminnan

varsinaisiin  organisatorisiin  puoliin.  Varsinkin  operatiiviseen  tietoon liittyvä  tuotteen

hallinta  ja tuotantoprosessi  ovat yhdistettävissä äänitetyn  musiikin julkaisemiseen eri
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formaateissa ja eri julkaisukanavien kautta, koska SECI-mallin alkuperäinen konteksti

liittyy yritysmaailmaan.

3.6 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen teoriapohjana toimivat  informaatiokäyttäytyminen (Wilson 1997;

1999)  ja  erityisesti  arkielämän  informaatiokäyttäytyminen,  informaatiokäytännöt

(McKenzie  2003;  Niemelä  2006),  tiedonhankinnan  ympäristöt  (Williamson  1998)

tiedon  jakaminen  (Talja  2002),  tiedon  luominen  (Nonaka  &  Takeuchi  1995)  ja

informaatiokäyttäytymisen pyörä (Godbold 2006). Näistä teorioista on tätä tutkimusta

varten muodostettu synteesi, jota havainnollistetaan kuviossa 10.

Tutkimuksen  kannalta  keskeisiä  informaatiokäyttäytymisen  osa-alueita  ovat

tiedontarpeet,  tiedonlähteet,  tiedonkäyttö,  informaatiokäytännöt,  tiedonhankinnan

ympäristöt,  tiedon jakaminen  ja  tiedon luominen.  Näistä  olennaisimmat  on sijoitettu

kuvioon 10, ja ne sijaitsevat  kuvion keskiössä.  Informaatiokäyttäytyminen on kaikki

teoriat  kattava  termi,  mutta  tarkalleen  ottaen  tutkimuksessa  keskitytään  arkielämän

informaatiokäyttäytymiseen. Tiedon jakaminen ja luominen käsitetään tähän kuuluviksi.

Arkielämän  tiedonhankintakäyttäytymisen  näkökulmasta  tarkastellaan

informaatiokäytäntöjä ja tiedonhankinnan ympäristöjä.
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Kuvio 10. Teoreettinen viitekehys.

Informaatiokäytännöt  käsitetään  tässä  tutkimuksessa  informaatiokäyttäytymisen  alle

kuuluviksi  siten  kuin  Niemelä  (2006,  33)  on  jaottelun  perustellut.  Koska

informaatiokäytännöt  liittyvät  tiedonhankintaan,  joka  puolestaan  on  osa

informaatiokäyttäytymistä, on näitä osa-alueita johdonmukaista tarkastella kuviossa 10

esitetyllä tavalla.
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4 HARRASTAJAMUUSIKOIDEN JA MUIDEN VAKAVIEN HARRASTAJIEN

INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Erilaisten vakavien harrastajien informaatiokäyttäytymistä on tutkittu vähäisesti. Chang

(2009)  on  tutkinut  retkeilijöiden  (backpackers)  tiedonhankintakäyttäytymistä.

Tutkimusmenetelmänä  käytettiin  sekä  kyselyä  että  haastattelua.  Havaintojen  mukaan

retkeilijöiden  keskuudessa  oletettiin  yleisesti,  että  tiedonhankinta  loppuu  matkan

alkaessa.  Kuitenkin tietoa  hankittiin  matkan valmistelun  lisäksi myös  matkan aikana

muun muassa aiemmin hankitun tiedon varmistamiseksi ja sellaisen tiedon saamiseksi,

jota  ei  tiedetty  ennen  matkalle  lähtöä.  (Chang  2009,  718.)  Jotkut  kokivat  retkeilyn

olevan  elämäntapa,  eikä  pelkkää  harrastusta.  Tiedon  jakaminen  oli  myös  useille

retkeilijöille  tärkeää.  Yleensä  tämä  ilmeni  retkeilykokemusten  jakamisena

keskustelupalstoilla. (Chang 2009, 724-725.)

Case (2009) keskittyi tutkimuksessaan keräilijöihin ja erityisesti kolikoiden keräilijöihin

vakavan  harrastamisen  näkökulmasta.  Tutkimusmetodi  oli  maltillisen  osallistuva

tarkkailu (moderate participation), jossa tutkija osallistuu vain osittain tutkimuskohteen

aktiviteetteihin  jääden  ulkopuolisen  ja  “sisäpiiriläisen”  välimaastoon.  Case  osallistui

kolikoiden keräilijöiden tapahtumiin ja seurasi heidän ylläpitämiään keskustelupalstoja.

(Case 2009, 739-740.) Tulosten perusteella keskeisiä motivaattoreita keräilijöille ovat

mahdollisuus  itsensä kehittämiseen,  sosiaalinen kanssakäyminen,  taloudelliset  hyödyt

sekä toisinaan pakonomainen kerääminen. (Case 2009, 729.)

Lee  ja  Trace  (2009)  tutkivat  kumiankkojen  keräilijöitä  vakavan  harrastamisen  ja

arkielämän  tiedonhankinnan  näkökulmasta.  Tutkimus  toteutettiin  puolistrukturoituina

haastatteluina puhelimitse ja kasvotusten. (Lee & Trace 2009, 625.) Tulosten mukaan

kumiankkojen vakavimmat keräilijät hankkivat aktiivisesti ja monipuolisesti tietoa, joka

liittyy  esimerkiksi  kumiankkojen  korjaamiseen,  alkuperään,  saatavuuteen,

harvinaisuuteen  tai  aitouteen.  (Lee  &  Trace  2009,  634-635.)  Yhteisöllisyys  on

kumiankkojen  keräilijöille  tärkeää.  Heitä  varten  on  perustettu  verkkosivusto  nimeltä
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Duckplanet,  joka toimii  keräilijöiden tietopalveluna sekä kohtaamispaikkana.  (Lee &

Trace 2009, 625.)

Hartelin  (2010)  mukaan  vakavan  harrastamisen  tutkimuksissa  keskitytään  usein

harrastajien  tiedonhankintaan  ja  -käyttöön,  mutta  harvemmin  harrastukseen  liittyvän

tiedon  keräämiseen  ja  hallintaan.  Hän  tutki  kahdenkymmenen  yhdysvaltalaisen

gourmet-kokin  koteihinsa  kokoamia  ruoanlaittoon  liittyviä  tietokantoja,  kuten

esimerkiksi  keittokirjakokoelmia.  Tutkimusmetodi  oli  etnografinen.  Ensin  tutkittavia

haastateltiin,  minkä  jälkeen  he  antoivat  selostetun  kierroksen  kodissaan,  ja  heidän

kokoelmistaan  otettiin  valokuvia.  (Hartel  2010,  847.)  Tulosten  mukaan  kokkien

tiedonhallinta  noudattaa  tiettyä  kaavaa:  olemassa  olevasta  materiaalista  valitaan

sopivimpia,  ja  suurin  osa  niistä  päätyy  kokoelman  keskipisteeseen  (mother  lode).

Pienempiä  kokoelmia  muodostuu  alueiksi  ympäri  asuntoa.  Lopulta  kaikkein  parhaat

reseptit päätyvät kunniapaikalle erityiseen mappiin. (Hartel 2010, 868-869.)

4.1 Muusikoita koskevissa tutkimuksissa havaitut tiedontarpeet ja -lähteet

Narvesonin (1999) opinnäytteessä tutkittiin yhdeksän harrastajamuusikon tiedontarpeita

haastattelemalla. Haastattelurunko koostui neljästä kategoriasta, jotka olivat yhtyeiden

tai  yksittäisten  soittokavereiden  löytämisen  tarve,  uuden  soitettavan  musiikin  ja

julkaisujen  löytämisen  tarve,  instrumenttien  löytämisen  ja  korjaamisen  tarve  sekä

esiintymistilaisuuksien,  äänitteiden,  harjoitustilan  tai  neuvojen  löytämisen  tarve.

(Narveson 1999, 8.) Haastateltavat edustivat tyyliltään klassista, kansanmusiikkia sekä

pop-musiikkia  (Narveson  1999,  23).  Vaihtelevista  taustoistaan  huolimatta  heillä  oli

kuitenkin  samanlaisia  tiedontarpeita  liittyen  soittokavereiden  löytämiseen,  taitojen

parantamiseen ja haastavamman musiikin soittamiseen. Tiedonlähteinään he käyttivät

säännöllisesti ystäviään, perhettään, työtovereitaan ja tuttuja. Yleisin tapa saada tietoa

oli ”word of mouth” eli kuulopuheet. (Narveson 1999, 24.) 
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Joillekin haastatelluille internet  oli  paras  tiedonlähde soittamiseen liittyen  (Narveson

1999, 2). Tutkimuksessa tuli esille myös aiemmissa tutkimuksissa havaittu muusikoiden

taipumus turvautua helpoimmin saatavilla oleviin tiedonlähteisiin ja pitäytyä totutuissa

tiedonhankintatavoissa  (Narveson  1999,  24-25).  Tutkimuksessa  oltiin  erityisen

kiinnostuneita kirjaston roolista muusikoiden tiedonhankinnassa, ja tulosten perusteella

se ei  ollut  merkittävä (Narveson 1999,  26). Narveson ehdottaa,  että kirjastojen tulisi

tarjota  muusikoille  keskitetympää  musiikkitietoa.  Hän  ei  ota  kantaa  käyttämänsä

menetelmän  soveltuvuuteen  tai  aineiston  kattavuuteen  muuten  kuin  toteamalla,  että

tutkimus on rajoittunut. (Narveson 1999, 28.) Hän tosin mainitsee, että tutkimuksessa ei

tarkasteltu  ollenkaan  yksin  soittavien  tai  laaja-alaisesti  erilaista musiikkia  soittavien

muusikoiden tiedontarpeita (Narveson 1999, 30).

Hartl  (2009)  on  koonnut  bibliografian  muusikoiden  tiedontarpeista  ja

tiedonhankintakäyttäytymisestä.  Hänen  mukaansa  akateeminen  tutkimus  keskittyy

vahvasti  akateemisessa  ympäristössä  työskenteleviin  muusikoihin,  kuten  opettajiin,

musiikkikirjaston  työntekijöihin  ja  musiikkihistorioitsijoihin.  Hän  vertaa  albumin

äänittämistä  opinnäytetyön  kirjoittamiseen  ja  väittää  sen  vaativan  toisinaan  jopa

enemmän työtä siihen verrattuna. (Hartl 2009, 3.)

Hartlin  mukaan  digitaalisen  informaation  vallankumous  vaikuttaa  suuresti

musiikinharrastajien informaatiokäyttäytymiseen. Kun musiikki on kaikkialla läsnä, ei

ongelma  olekaan  enää  tiedon  löytäminen,  vaan  sen  suodattaminen.  Muusikoiden

yleisimmin hakema tieto on Hartlin mukaan musiikki itsessään, eli äänitteet ja nuotit.

Hartl ei ota kantaa siihen, missä määrin hän kokee löytäneensä relevanttia aineistoa,

vaan lähinnä kiittelee käyttämiensä hakukoneiden käytettävyyttä. (Hartl 2009, 4-5.)

Kostagiolas, Lavranos, Papavlasopoulos, Korfiatis  ja Papadatos  (2013)  sovelsivat

Wilsonin  informaatiokäyttäytymisen  mallia  tehdessään  kyselyn  paikalliselle

kunnanorkesterille  soittajien  tiedontarpeista,  tiedontarpeiden  merkityksestä,

tiedonhankinnasta ja tiedonhankinnan esteistä. Tutkimuskohde oli kreikkalainen vuonna

1980  perustettu  orkesteri  Kapodistrias.  Vastaajia  oli  147,  ja  heidät  laskettiin
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harrastajiksi  sillä  perusteella,  ettei  heille  johtajaansa  lukuun  ottamatta  maksettu

palkkiota  esiintymisestä.  Tulosten  perusteella  muusikot  etsivät  tietoa  kartuttaakseen

musiikkikokoelmaansa,  tunnistaakseen  sävellyksiä,  säveltäjiä  ja  esittäjiä  sekä

viihtyäkseen. (Kostagiolas et al. 2013, 9-15.)

Tärkeimpiä  tiedonlähteitä  olivat  internet  ja  ihmiskontaktit.  Suurimmaksi  esteeksi

tiedonhankinnalle koettiin erikoistuneiden kirjastojen ja tietopalveluiden puute. Tutkijat

eivät ota kantaa menetelmän sopivuuteen tai aineiston kattavuuteen, mutta yksi rajoitus

mainitaan:  aineisto  on  koottu  sen  verran  kulttuurisesti  yksilöllisessä  ympäristössä,

etteivät tulokset ole kovin hyvin yleistettävissä. (Kostagiolas et al. 2013, 17.)

Luukkosen  (2008)  pro-gradu-tutkielma  kartoittaa  muusikoiden.net  –verkkosivuston

keskusteluryhmässä  ilmenevää  musiikkitiedonhankintaa  sisällönanalyysin,

lähdeanalyysin  ja  relevanssiarvioinnin  avulla.  Aineisto-otos  keskittyi  musiikin

soittamiseen  liittyvään  keskusteluun  ja  tiedonhankintaan.  Aineisto-otos  analysoitiin

ensin määrällisesti SPSS-ohjelmalla, ja näin saatu tulos tulkittiin laadullisesti. Aiheiden

havaittiin painottuvan soittimia ja niihin liittyviä välineitä koskevaan tiedonhankintaan.

Määrällisen analyysin kautta saatiin selville, että yleisimmin keskusteluissa esiintyneet

musiikkityylit olivat pop-, rock-, alternative- ja metallimusiikki. (Luukkonen 2008, 2.)

Luukkonen  arvioi,  että  keskusteluryhmästä  olisi  saatu  kokonaisvaltaisempi  kuva

haastattelemalla (Luukkonen 2008, 68).

Hunter  (2005) tutki  elektroakustisen  musiikin  akateemisten  säveltäjien  tiedontarpeita

puhelin-  ja  sähköpostihaastatteluilla.  Tutkimuskysymyksissä  haettiin  tiedontarpeita,

tiedonhankintaan  vaikuttavia  tekijöitä,  esteitä  ja  kirjastojen  vastaavuutta  heidän

tarpeisiinsa. Haastateltavia oli vain viisi, ja he kaikki kuuluivat samaan ihmisryhmään,

eli  amerikkalaisiin  opiskelijoihin,  minkä  vuoksi  Hunter  ei  pidä  saamiaan  tuloksia

yleistettävinä.  (Hunter  2005,  5.)  Tekstistä  ei  käy  ilmi  mitään  varsinaista  metodia

aineiston tulkinnalle, joten Hunter lienee tehnyt tulkintansa ”arkijärjellä”. 
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Hunter havaitsi  instituutiokulttuurin  yhdeksi  merkittäväksi  tekijäksi  haastateltavien

tiedonhankinnassa.  Haastateltavat  sävelsivät  musiikkia  yliopiston  tiloissa,  jolloin

saatavilla  oleva  laitteisto  ja  tila  vaikutti  siihen,  missä,  milloin  ja  miten  musiikkia

sävellettiin.  Paremmin varustelluissa yliopistoissa suosittiin yliopiston omia studioita,

kun taas jotkut käyttivät mieluummin omaa laitteistoaan. (Hunter 2005, 19.)

Yleisimmät tiedontarpeet liittyivät digitaaliseen signaalin prosessointiin, ohjelmistoihin,

fyysiseen laitteistoon ja ohjelmointiin. Tällaista tietoa hankittiin yleisimmin painetuista

lähteistä, joista jotkut olivat koonneet itselleen ”henkilökohtaisen kirjaston”.  (Hunter

2005,  19.)  Jotkut  tarvitsivat  esteettistä  tietoa,  esimerkiksi  tietoa  siitä,  miltä  heidän

musiikkinsa  kuulostaa  ulkopuolisille.  Yhtä  lukuun  ottamatta  kaikki  haastateltavat

kokivat tärkeäksi ammatillisen kommunikaation. He kuuluivat erilaisiin konemusiikin

tekijöiden  yhdistyksiin.  Internetissä  hyödylliseksi  koettiin  sähköposti,  LISTSERV-

sähköpostilistasovellus,  ammatillisten  yhdistysten  sivustot  sekä  säveltäjien  omat

sivustot.  Esteeksi koettiin lähinnä se, ettei  tiedontarpeen ilmaantuessa välttämättä ole

heti saatavilla tiedonantajaa, jolloin sävellystyö keskeytyy. (Hunter 2005, 3.)

Hunter tekee tärkeän huomion sanoessaan, että luovan työn tekijöiden - ennen kaikkea

taiteilijoiden – oletetaan saavan ideansa sellaisen inspiraation kautta, jota ei voi, eikä

kannata yrittää ymmärtää tieteen keinoin. Hänen mukaansa tämä lienee yksi syy siihen,

miksi muusikoiden informaatiokäyttäytymistä on tutkittu niin vähäisesti. (Hunter 2005,

3.)

Aiemmassa  harrastajamuusikoita  koskevassa tutkimuksessa  havaitut  tiedontarpeet

vaihtelevat  huomattavasti  sen  mukaan,  millaiseen  musiikkikulttuuriin  tutkittavat

kuuluvat.  Ei  liene  yllättävää,  että  tietokonepohjaista  musiikkia  säveltävät  muusikot

tarvitsevat  tietokonesovelluksiin liittyvää tietoa. Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksissa

havaitut  tiedontarpeet  ja  –lähteet.  Musiikki  itsessään  esiintyy  useimmin,  mutta

kokonaisuudessaan tiedontarpeiden kirjo on hajanainen. Tiedonlähteissä sen sijaan on

huomattavasti  enemmän yhteneväisyyttä:  internet ja muut ihmiset ovat ylivoimaisesti
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käytetyimpiä  lähteitä.  Luukkosen  (2008)  tutkimus  tosin  keskittyi  yksinomaan

Muusikoiden.netin käyttöön.

Taulukko 1. Aiemmissa tutkimuksissa havaitut tiedontarpeet ja –lähteet.

Tiedontarpeet Tiedonlähteet

Narveson Soittokaverit,  taitojen  kehittäminen,

haastavamman musiikin soittaminen

Ystävät,  perhe,  työtoverit,

tutut, internet

Hartl musiikki -

Kostagiolas et al. Musiikkikokoelman  kartuttaminen,

sävellysten,  säveltäjien  ja  esittäjien

tunnistaminen, viihtyminen

Internet, muut ihmiset

Luukkonen Soittimet, muut välineet Muusikoiden.net

Hunter Digitaalisen  signaalin  prosessointi,

ohjelmistot, laitteisto, ohjelmointi

Painettu aineisto, internet

4.2 Muusikoita koskevien tutkimusten menetelmät ja aineistot

Muusikoiden  informaatiokäyttäytymiseen  liittyvissä  tutkimuksissa  menetelmät  ovat

Luukkosen  (2008)  tutkimuksessa  käytettyä  määrällistä  analyysia  lukuun  ottamatta

laadullisia. Mutta  jokaisessa niistä  itse  menetelmä  on erilainen. Käytettyjä  metodeja

ovat haastattelu, kysely, sisällönanalyysi ja bibliografia.

Suurin  osa  muusikoihin  keskittyvistä  tutkimuksista,  joissa  käytetään

informaatiotutkimuksen  käsitteitä,  on  opinnäytetöitä,  joissa  sekä  teoriapohja  että

metodien  käyttö  vaikuttavat  puutteellisilta.  Käsitteitä  käytetään  ilmiön  määrittelystä

aineiston  analyysiin  ilman,  että  niillä  olisi  mitään  konkreettista  viitekehystä,  kuten

esimerkiksi  jokin  malli  asioiden  välisistä  yhteyksistä.  Ainoastaan  Kostagiolas et  al.
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(2013) ja Luukkonen (2008) ovat tutkimuksissaan soveltaneet jotain ennalta määrättyä

teoreettista viitekehystä.

Menetelmien  ja  aineiston  kattavuuden  arviointia  esiintyy  vain  osassa  tutkimuksista.

Vain yhdessä tutkimuksessa arvioitiin menetelmän soveltuvuutta ja kahdessa aineiston

kattavuutta.  Kahdessa  tutkimuksessa  ei  arvioitu  kumpaakaan.  Varsinaista

luotettavuuden arviointia ei esiinny yhdessäkään tutkimuksessa.  

4.3 Yhteenveto

Muusikoiden  informaatiokäyttäytymistä  on  tutkittu  jonkin  verran,  mutta

informaatiokäytäntöjä  ei  lainkaan.  Tämä  voi  selittyä  yksinkertaisesti  sillä,  että

informaatiokäyttäytyminen on terminä suositumpi ja ehkä myös helpompi ymmärtää.

Edelleen  samasta  syystä  voi  johtua  se,  että  erityisesti  tiedontarpeisiin  on  kiinnitetty

huomiota.  Tiedontarpeet  vaihtelevat  musiikkikulttuureittain,  mistä  johtuen aihetta  on

syytä  tutkia  spesifisti  rajattuja  kohteita  tarkastellen.  Informaatiokäytäntöjen,  tiedon

jakamisen  tai  tiedon  luomisen  näkökulmasta  tehtyjä  tutkimuksia  ei  muusikoista

toistaiseksi ole tehty.

Vakavaan  harrastamiseen  ja  informaatiokäyttäytymiseen  liittyvistä  tutkimuksista

yksikään  ei  käsittele  muusikoita,  mutta  olemassa  olevissa  tutkimuksissa  on

mielenkiintoisia  ja  mahdollisesti  sovelluskelpoisia  aineksia.  Vaikka  tutkimuskohteet

ovat  keskenään  erilaisia,  on  yhteisöllisyys  toistuvasti  esiin  nouseva  teema.  Tämä

herättää  ajatuksen,  että  yhteisöllisyys  olisi  tyypillinen  piirre  kaikenlaisille  vakaville

harrastajille.  Koska  yhtyetoimintaan  liittyy  yleensä  paljon  erilaisten  ihmisten  kanssa

asiointia esimerkiksi keikkailun yhteydessä,  on syytä  olettaa,  että tämän tutkimuksen

tulokset tulevat tukemaan tätä oletusta.
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS

Tutkimus  toteutettiin  laadullisesti,  ja  tutkimusmenetelmänä  oli  teemahaastattelu,  jota

kutsutaan  myös  puolistrukturoiduksi  haastatteluksi  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  77).

Koska tutkimusmenetelmä on laadullinen, ei tämän tutkimuksen tutkimustuloksia voida

yleistää  koskemaan  kaikkia  harrastajamuusikoita  ja  heidän

informaatiokäyttäytymistään. Yleistämisen  sijaan  laadullisessa  tutkimuksessa

pyritäänkin ymmärtämään tutkimuskohdetta paremmin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27).

5.1 Laadullinen tutkimus

Tieteellisen  tutkimuksen  historian  on  yleensä  ajateltu  jakautuvan  ymmärtävään  ja

selittävään perinteeseen. Selittävä tiede pyrkii löytämään todellisuudesta lainalaisuuksia

ja  muodostamaan  yleistyksiä.  Tällaista  tiedettä  kutsutaan  yleensä  määrälliseksi

tutkimukseksi.  Ymmärtävässä tutkimuksessa pyritään eläytymään tutkimuskohteeseen

esimerkiksi ajatusten, tunteiden ja motiivien kautta. Ymmärtävää tutkimusta kutsutaan

yleensä laadulliseksi  tutkimukseksi  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 26-27.) Tätä nimitystä

voidaan  kuitenkin  käyttää  monenlaisista  hyvinkin  erilaisilla  menetelmillä  tehdyistä

tutkimuksista, minkä vuoksi on aina syytä tehdä selväksi, millä tavalla se on kulloinkin

käsitetty (Tuomi & Sarajärvi 2002, 16). 

Tämän  tutkimuksen  lähestymistapa  on  fenomenologis-hermeneuttinen.

Fenomenologisessa  tutkimuksessa  mielenkiinnon  kohteena  on  tutkimuskohteen

elämismaailma, joka merkitsee ihmisen suhdetta omaan elämistodellisuuteensa. Ihmistä

voidaan  ymmärtää  tutkimalla  kokemuksia  ja  elämyksiä,  joita  liittyy  hänen

elämismaailmaansa.  Koska  ihmisten  kokemuksia  ei  voida  havaita  suoraan,  on

varsinaisen  tutkimuksen  kohdistuttava  niihin  merkityksiin,  joita  ihmiset  liittävät

kokemuksiinsa.  Fenomenologiassa ihminen käsitetään  yhteisölliseksi  olennoksi,  mikä

tekee  merkitysten  yhteisen  ymmärtämisen  mahdolliseksi:  merkitykset  eivät  ole

synnynnäisiä, vaan ne ovat peräisin yhteisöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34.)
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Fenomenologis-hermeneuttisen  tutkimuksen  hermeneuttinen  puoli  liittyy  merkitysten

tulkitsemiseen. Hermeneutiikassa pyritään löytämään mahdollisia sääntöjä merkitysten

oikealla tulkinnalle. Siihen liittyy myös hermeneuttinen kehä, jossa esiymmärrys eli jo

aiemmin ymmärretty edeltää tutkimuksen myötä lisääntyvää ymmärtämistä. (Tuomi &

Sarajärvi  2002,  34-35.)  Tässä  tutkimuksessa  lähestytään  harvoin  tutkittuja

harrastajamuusikoita, joiden voidaan olettaa puhuvan jossain määrin omaa yhteisöllistä

kieltään.  Tämän  vuoksi  fenomenologis-hermeneuttinen  suuntaus  toimii  tutkimuksen

lähtökohtana.

5.1.1 Teemahaastattelu

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään haastattelua. Haastattelu on yksi

laadullisen  tutkimuksen  yleisimpiä  aineistonkeruumenetelmiä. Haastattelu  on sopivin

tutkimusmetodi silloin, kun halutaan tietoa ihmisten ajattelu- tai toimintatavoista, sillä

silloin  kysymykset  voidaan  esittää  suoraan  tutkimuskohteelle  itselleen. Haastattelun

etuna on se, että suullinen kanssakäyminen on joustavaa: kysymyksiä voi esimerkiksi

tarvittaessa  tarkentaa  tai  esittää  eri  järjestyksessä.  Tärkeintä  haastattelussa  on  saada

tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73-75.)

Haastattelun lajeja on monia erilaisia täysin strukturoidusta eli valmiiksi muotoillusta

lomakehaastattelusta  puhtaasti  keskustelunomaiseen syvähaastatteluun.  Näiden välistä

löytyy puolistrukturoiduksi kutsuttu teemahaastattelu. Siinä edetään ennalta määrättyjen

teemojen  ja  niihin  liittyvien  tarkentavien  kysymysten  avulla.  Täten  se  eroaa

syvähaastattelusta,  jossa  ainoa  ennalta  määrätty  asia  on  keskusteltava  ilmiö,  ja

kysymykset ovat avoimia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76-78.) On makukysymys, missä

määrin  kysymysten  tarkat  sanamuodot  tai  järjestys  vaihtelevat  haastattelujen  välillä.

Olennaista  on  säilyttää  kysymysten  alkuperäinen  merkitys  ja  puhua  samaa  kieltä

haastateltavan  kanssa.  Esimerkiksi  akateemiset  termit  tulee  korvat  kiertoilmaisuilla,

mikäli ne eivät ole haastateltavalle tuttuja. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 103-105.) Tärkeää
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on  myös  haastattelun  äänittäminen,  jotta  se  voitaisiin  tehdä  keskeytyksettä,  ja  jotta

kaikki pienetkin ei-kielelliset vivahteet jäävät talteen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 92).

Myös  aiemmissa  harrastajamuusikoita  koskevissa  tutkimuksissa  (Narveson  1999,

Hunter  2005)  on  hyödynnetty  haastattelua  tutkimusmenetelmänä.  Aiempien

tutkimustulosten  perusteella  harrastajamuusikoiden  tiedontarpeet  ja  tiedonhankinnan

tavat vaihtelivat erilaisten musiikkikulttuurien välillä, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa

on  päätetty  keskittyä  tarkasti  rajattuun  kohteeseen.  Toisaalta  harrastajamuusikoiden

tärkeimmiksi  tiedonlähteiksi  ovat  aiemmissa  tutkimuksissa  johdonmukaisesti

osoittautuneet  internet ja muut  ihmiset.  Tässä tutkimuksessa oltiin siis kiinnostuneita

myös siitä, toistuuko havainto samanlaisena.

Tässä tutkimuksessa haastateltiin viittä harrastajamuusikkoa,  jotka ovat olleet  ja ovat

edelleen  useiden  eri  rock-yhtyeiden  jäseniä.  Heidän  kertomuksistaan  saatiin

tutkimuksen aiheeseen liittyvän informaation lisäksi yleiskuvaa yhtyeharrastukseen sekä

heidän  edustamansa  rock-alakulttuuriin  liittyvistä  ajatusmaailmoista.  Myös  nämä

havainnot raportoidaan, koska ne antavat kontekstin teoriapohjaan liitetyille tuloksille,

ja niiden avulla ilmiön ymmärtämisestä tulee mahdollisimman kokonaisvaltaista.

5.1.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoria toimii apuna analyysin etenemisessä, mutta

se ei ole analysoinnin ehdoton lähtökohta. Tämän metodin tarkoitus ei ole testata teorian

pitävyyttä,  vaan  avata  uusia  näkökulmia.  Teoriaohjaava  sisällönanalyysi  etenee

aineiston  ehdoilla,  mutta  siinä  aineisto  kytketään  enemmän  teoriaan,  toisin  kuin

aineistolähtöisessä  sisällönanalyysissa.  Aineistolähtöisessä  analyysissa  aineisto

itsessään  toimii  lähtökohtana,  jonka  kautta  muodostetaan  uutta  teoriaa.  (Tuomi  &

Sarajärvi 2002, 98.)

Teoriaohjaavaa  sisällönanalyysia  käytettäessä  on  tehtävä  valinta;  joko  teoria  on

analyysia tehtäessä läsnä alusta asti, tai aineistoa lähestytään ensin sen omilla ehdoilla,
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ja vasta sen jälkeen siihen sovelletaan teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2013,  117.) Tässä

tutkimuksessa käytettiin jälkimmäistä periaatetta, jotta aineistossa ilmenevät asenteet ja

käsitykset pääsisivät oikeuksiinsa.

5.2 Tutkimusaineisto ja analyysi

Tämän tutkimuksen aineistona  toimivat muusikoiden haastattelut. Haastatteluja tehtiin

yhteensä  viisi.  Äänitettyä  haastatteluaineistoa  kertyi  yhteensä  6  tuntia  33  minuuttia.

Haastattelujen  kestot  vaihtelevat  välillä  51  minuuttia  ja  2  tuntia  7  minuuttia.

Haastattelujen  keskimääräinen  pituus  on  1  tunti  27  minuuttia.  Asiatarkkuudella

litteroidun aineiston yhteispituus Times New Roman –fontilla, koolla 12 ja rivivälillä 1

on 28 sivua. Yhdestä haastattelusta tuli siis keskimäärin viisi sivua aineistoa.

Haastateltavat hankittiin yhtä lukuun ottamatta henkilökohtaisella yhteydenotolla, sillä

he  olivat  kaikki  kirjoittajalle  ennestään  tuttuja.  Yksi  haastateltava  vastasi

haastattelupyyntöön  “Oulun  muusikot  ja  esiintyjät”  -Facebook-ryhmässä.

Haastatteluista  yksi  toteutettiin  Helsingissä  ja  loput  Oulussa.  Haastattelupaikkoina

toimivat  erilaiset  ravintolat.  Haastattelut toteutettiin aikavälillä  19.11.2014-15.4.2015.

Haastateltavien iät vaihtelivat 28-vuotiaasta 35-vuotiaaseen.

Haastattelut  toteutettiin  siten,  että  haastattelijalla  oli  mukanaan  aiemmin  laadittu

haastattelurunko, eli lista avainkysymyksistä tutkimuskysymyksiin liittyvien teemojen

alle  sijoitettuina  (liite  1).  Teemat  pohjautuivat  yhtyetoiminnan  malliin,  Stebbinsin

(2009) vakavan harrastamisen käsitteeseen, informaatiokäytäntöihin (McKenzie 2003;

Niemelä 2006), Williamsonin (1998) arkielämän tiedonhankinnan ympäristöjen malliin,

tiedon  jakamiseen  (Talja  2002)  ja  tiedon  luomiseen  (Nonaka  &  Takeuchi  2005).

Haastattelutilanteessa kysymyksiä ei aina esitetty samassa järjestyksessä, mikä kuului

teemahaastattelun luonteeseen. Kysymyksiä ei myöskään esitetty juuri siinä muodossa

kuin ne on alun perin kirjoitettu. Haastattelun edetessä kunkin aiheen kohdalle tehtiin

kynällä  merkki  muistuttamaan  siitä,  että  sitä  on  käsitelty  jo  riittävästi.
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Teemahaastattelun  keskustelevan  luonteen  vuoksi  joihinkin  kysymyksiin  saatiin

toisinaan vastaus ilman, että sitä ehdittiin erikseen kysyä. Mikäli jotain uutta tuli esiin,

se  kirjoitettiin  muistilistan  perään,  jotta  se  voitaisiin  ottaa  esiin  seuraavassa

haastattelussa.

Taulukko 2. Esimerkkejä sisällönanalyysista.

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty 
ilmaus

Alaluokka Pääluokka

“Oon vältelly asioita jotka 
vie spontaaniutta pois”

Musiikin teorian
välttely

Informaatiosta 
pidättäytyminen

Informaatio-
käyttäytyminen

“Demoversioita biiseistä, 
levynkansiehtouksia, jos 
on päässy lehteen niin niitä
on skannailtu ja lähetetty, 
jos on muutosehotus biisiin
niin voi lähetellä 
kotidemoja”

Äänen ja kuvan 
jakaminen 
sosiaalisessa 
mediassa

Tiedon jakaminen Informaatio-
käyttäytyminen

”Luut tehdään reeniksen 
ulkopuolella ja lihat 
reeniksellä”

Musiikin 
tekemisen tavat

Tiedon luominen Informaatio-
käyttäytyminen

”Jos aatellaan että ei oltais 
vielä kehitytty 
digitaalitekniikkaan ja 
kotiäänitykseen, halpaan 
elektroniikkaan, niin ei 
mun tarttis tietää 
miksaamisesta ja teknisistä
asioista niin paljon”

Teknologian 
kehityksen 
vaikutus 
tarvittavaan 
tietoon

Tiedontarpeet Informaatio-
käyttäytyminen

”Se on ihan käsittämätöntä
kun nykyään YouTubesta 
voi hakea opetusvideoita. 
Penskana piti alkaa ite 
kokeileen. Lähin 
tiedonlähde oli kirjasto 
jossa oli vanhoja ja 
surkeita opuksia joissa ei 
ollu mitään niistä laitteita 
mitä vaikka mulla oli 
käytössä”

Internetin 
hyödyllisyys

Tiedonhankinnan 
ympäristöt

Informaatio-
käyttäytyminen
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Kaikki  haastattelut  äänitettiin  Zoom  H2  –äänityslaitteella.  Haastattelut  litteroitiin

asiatarkkuudella  Word-tiedostoon.  Tämän  jälkeen  ne  luettiin  läpi, ja  samalla

tutkimuksen kannalta kiinnostavat lausumat värjättiin kuhunkin haastateltavaan liitetyllä

värillä. Tämän jälkeen lausumat aseteltiin Excel-taulukkoon haastattelukysymysten alle

siten, että ne olivat jokainen omalla pystyrivillään. Kun kaikki lausumat oli sijoitettu

paikoilleen,  tehtiin  uusi  taulukko,  jossa  haastattelukysymykset  niihin  liittyvine

lausumineen  asettuivat  allekkain  vaakariveille.  Pystyriveille  kirjoitettiin  tutkimuksen

teoreettiseen  viitekehykseen  liittyvät  aiheet.  Kunkin  lausuman  kytkökset  tiettyyn

aiheeseen merkittiin niitä yhdistävään ruutuun x-kirjaimella. Tällöin saatiin visuaalinen

kartta  siitä,  millaiset  teemat  saivat  missäkin  määrin  mainintoja  ja  mistä  teemasta

kysyttäessä. Taulukossa 2 on havainnollistettu sisällönanalyysin etenemistä.

Aineisto edustaa eniten Oulun harrastajamuusikkokulttuuria. Vain yksi haastateltavista

on kotoisin muualta  kuin Oulusta.  Haastateltavia on aineistossa viisi,  mutta  jokainen

heistä  edustaa  eri  yhtyettä,  eli  vakavaan  harrastamiseen  sitoutunutta  ryhmää,  johon

kuuluu  heidän  lisäkseen  3-5  muuta  muusikkoa.  Jokaisella  näistä  yhtyeistä on

toiminnassaan  joiltakin  osin  toisistaan  poikkeavia  käytäntöjä,  ja  ne  tuottavat

omaperäistä musiikkia, mikä rikastuttaa tutkimusaineistoa. Yks i  aineiston

riittävyyden merkki on saturaatio eli kyllääntyminen. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa

aineisto alkaa toista itseään, eivätkä tiedonantajat enää tuota tutkimusongelman kannalta

uutta  tietoa.  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  89.)  Rock-muusikoiden  yhtyeharrastukseen

liittyy myös yhteneviä piirteitä, ja aineiston joillakin osa-alueilla saavutettiin saturaatio,

mikä vahvistaa tulkinnan luotettavuutta.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Laadullisessa tutkimuksessa korostuu tutkittavan ilmiön ymmärtäminen sen sijaan, että

siitä pyrittäisiin johtamaan yleistettäviä lainalaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 26-

27).  Näin  ollen  alaluvussa  6.1  käydään  läpi  haastatteluissa  ilmenneitä  käsityksiä  ja

asenteita  niiden  kiinnostavuuden  vuoksi.  Tämän  jälkeen käydään  läpi  teoreettiseen

viitekehykseen  suhteutettuja  tuloksia  ja  vastataan  kaikkiin  tutkimuskysymyksiin.

Haastateltavat on merkitty koodeilla H1, H2 jne. Haastateltava on merkitty koodilla A.

Tutkimuskysymykseni olivat

1. Millaisia vakavaan yhtyeharrastukseen liittyviä  tiedontarpeita harrastajamuusikoilla

ilmenee?

2.  Mitä  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyviä  tiedonlähteitä  harrastajamuusikot

käyttävät?

3.  Millaisia  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyviä  informaatiokäytäntöjä

harrastajamuusikoilla ilmenee?

4.  Millaista  vakavaan  yhtyeharrastukseen  liittyvää  tiedon  jakamista

harrastajamuusikoilla ilmenee?

5.  Miten  tiedon  luomisen  SECI-malli  soveltuu  harrastajamuusikoiden  luovaan

toimintaan?

6.1 Haastateltavien yhtyeharrastus

Haastateltavat  ovat  iältään  keskimäärin  30-vuotiaita  miehiä.  Jokainen  heistä  on

useamman  kuin  yhden  yhtyeen  jäsen.  Haastateltavista  kaksi  on  aloittanut

yhtyetoiminnan 90-luvun puolivälissä ja loput 2000-luvun alkupuolella. Jokainen heistä

on  soittanut  keikkoja  ympäri  maata,  ja  osa  on  käynyt  myös  ulkomaan  kiertueella.

Kaikkien  haastateltavien  yhtyeet  ovat  myös  julkaisseet  äänitettyä  musiikkia  sekä

itsenäisesti että levy-yhtiöiden kautta.
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Yhtyeharrastuksen  malli (kuvio  2) näytettiin  jokaiselle  haastateltavalle,  ja  heitä

pyydettiin  miettimään  mahdollisia  puutteita  tai  kommentoitavia  seikkoja.  Useimmat

kokivat  sen  kattavaksi,  eikä  heillä  ollut  siihen  mitään  lisättävää.  Yksi  haastateltava

mielsi  promootion  eli  markkinoinnin  yhdeksi   potentiaaliseksi  osa-alueeksi,  mistä

haastattelija olikin samaa mieltä. Toinen haastateltava ehdotti motivaatiota yhdeksi osa-

alueeksi. Ajatus on kiinnostava, mutta tutkimusaiheen kannalta kyseessä on sen verran

abstrakti ilmiö, ettei sitä ole syytä lisätä malliin.

6.2 Yhtyetoiminta vakavana harrastuksena

Vakavaan  harrastamiseen  liittyy  yleensä  sinnikkyyden  tarve  (need  to  persevere).

Harrastus tuottaa positiivisia tuntemuksia pitkällä aikavälillä, kun sen parissa jatketaan

mahdollisista  vastoinkäymisistäkin  huolimatta.  (Stebbins  2009,  625.) Haastatteluista

käy ilmi, että yhtyeharrastus ei ole välttämättä jatkuvaa, ja toisinaan se voi olla jopa niin

raskasta,  että  siitä  jättäydytään  väliaikaisesti  kokonaan  pois.  Mutta  kuitenkin  siihen

palataan  mahdollisen  palautumisajan  jälkeen  aina  sisäisen  tarpeen  vuoksi  takaisin.

“Vakava harrastustoiminta on semmosta, että ei se ikinä lopu” (H4).

Vakavaa harrastamista määrittää myös pyrkimys tehdä harrastuksesta eräänlainen ura,

jota  määrittävät  erityiset  epävarmuudet  ja  käännekohdat  (Stebbins  2009,  625).

Haastateltavien mukaan harrastus tuntuu toisinaan kuin työltä, josta ei saa palkkaa. Sen

sijaan  keikoista  ja  levymyynnistä  voi  useinkin  jäädä  rahallisesti  tappiolle,  mutta

kuitenkin musiikillista työtä “pitää jostain syystä tehdä” (H2). Harrastuksen vakavuus

on omistautumista ja sitä, että toiminnalle asetetaan tavoitteita. Lisäksi tärkeää voi olla

“uralla” eteneminen ja itsensä kehittäminen. Harrastuksen tärkeys voi näkyä toisinaan

myös elämänvalinnoissa.

H2:  Ihan  tarkotuksellaki  olin…  tota  edellisen  valmistumisen  jälkeen  ihan...

työttömänä...

A: Mmm.
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H2: ...että voisin keskittyä musahommaan.

A: Joo.

H2:  Että…  Seki  on…  Ei  oo  tietenkään  mikkään  järkevä  valinta  niinku

elämänhallinnan kannalta mutta…

A: Mmmm.

H2: Mutta halusin vähä aikaa keskittyä siihen.

2000-luvun  alkupuolella,  jolloin  suurin  osa  haastateltavista  on  aloittanut

yhtyetoiminnan,  ei  aivan vielä  oltu  tilanteessa,  jossa äänittäminen tietokoneella  olisi

riittävän edullista  ja laadukasta.  Toisaalta  äänittäminen myöskin  nähtiin  asiana,  joka

tapahtuu  vain  studiossa,  ja  johon  on  mahdollisuus  vain  “oikeilla  bändeillä”.  Moni

haastateltava  onkin  teini-ikäisenä  ajatellut,  että  musiikkimaailma  jakautuu

demobändeihin ja täysin ammattimaisiin yhtyeisiin. Mitään välimaastoa ei tuolloin vielä

osattu  kuvitella.  Moni  myös  haaveili  saavansa  tulevaisuudessa  elantonsa  musiikista,

mutta kokemuksen myötä sitä on opittu arvostamaan harrastuksena.

Yksi  vakavan  harrastamisen  tunnusmerkeistä  on  henkilökohtainen  vaivannäkö,  joka

merkitsee harrastukseen liittyvän tiedon, kokemuksen ja taitojen kartuttamista (Stebbins

2009,  625).  Tämä  ei  muusikoiden  kohdalla  välttämättä  aina  merkitse  soittajana

kehittymistä. Yksi haastateltavista kertoi, ettei hänen ensisijainen yhtyeensä harjoittele

kovinkaan usein. Tällä tavalla jokaisissa harjoituksissa on jotain erityistä, ja toiminta

tuntuu  aina  tuoreelta.  Lisäksi  tämä  on  linjassa  sen  kanssa,  että  hän  arvostaa

spontaaniutta,  joka  hänen  mielestään  katoaa  liiallisella  harjoittelulla.  Hän  myös

kyseenalaistaa  harjoittelun  tarpeellisuutta  yhtyeharrastuksessa.  Hänelle  itseilmaisu  on

musiikin tekemisessä ensisijaisempaa kuin teorian tuntemus tai soittaminen teknisenä

suorituksena.

H1: Mun mielestä musiikissa on tosi mielenkiintosta, tai tosi… Jotenki itestä on,

itelle tosi tärkeetä että tekee uusia asioita ja asioita joihin ei oo tottunu ja jossa,

jossa ei niinkun… Tekee asioita eri tavalla. Se on jotenkin mielekkäämpää ja

kiinnostavampaa ja...
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Kysyttäessä  mahdollisesta  voiton  tavoittelusta  haastateltavat  olivat  yksimielisiä  siitä,

ettei  heidän  edustamallaan  musiikilla  voi  saada  kovin  suuria  tuottoja.  Yksikään

haastateltavista ei ilmaissut halua tehdä musiikista itselleen elantoa. Sen sijaan kaikkien

puheissa  korostui  pyrkimys  vähintään  kulujen  kattamiseen  ja  parhaassa  tapauksessa

myöhemmän toiminnan rahoittamiseen saaduilla tuloilla.

H1:  Kyllä  sitä  niinku  jossain  määrin  pyritään  semmoseen,  niinku…  tietysti

tekemään asioita siten järkevästi,  että, että sais sitä rahaa enemmän… Mutta

niinku  ne  on  niinku  enemmän  liittyy  just  semmoseen  niinku  (naurua)

kustannuksien minimoimiseen kuin tuottojen maksimoimiseen… Koska niinku, ei

niitä… harvoin,  ei  niitä  tuottoja  niin  paljon oikein  oo,  vaikka… vaikka tekis

mitä, ja sit niinku se on… Usein niinku se vaatis just semmosia sit semmosia että

niinku… Semmosia  kompromisseja  mikä  veis  sit  niinku  siltä  toiminnalta  sen

mielekkyyden, mikä on sit kuitenki se syy miksi sitä tekee.

Stebbinsin (2009, 623) mukaan vakavat harrastajat ja saman alan ammattilaiset jakavat

saman  yleisön.  Ammattimaisuus  musiikkialalla  näyttäytyy  joillekin  haastateltavista

erityisen  negatiivisena.  Suuria  levy-yhtiöitä,  keikkamyyjiä  ja  muita

musiikkiteollisuuden  tekijöitä  halveksutaan,  koska  niiden  toiminta  perustuu  pitkälti

suurista rahamääristä kamppailemiseen, mihin ei haluta osallistua. Yleinen käsitys on

myös  se, että  musiikin  tekeminen  ammattina  merkitsisi  väistämättä  jonkinlaisia

taiteellisia  kompromisseja  sekä  intohimon  hiipumista:  “Väitän,  että  olen  joissakin

tilanteissa suhtautunut musiikin tekemiseen vakavammin kuin joku Kirk Hammett, joka

soittaa satunnaista kolmatta tuhatta keikkaansa” (H5). Kysyttäessä, mitä ammattimaisia

piirteitä yhtyeiden toiminnassa on, oli haastateltavilla ymmärrettävästi vaikeuksia vetää

rajaa siihen, mikä oikeastaan tekee toiminnasta ammattimaista.

H3: No, välillä (naurua) se on ehkä ammattimaisinta, että välillä tuntuu, että

pakko jaksaa mennä ja tehä vaikkei jaksaiskaan

A: Joo.
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H3: Että se, se… Se on niinku… Siinä menee jo mun mielestä joku raja siinä

että  ei  tee  pelkästään  huvikseen  juttua  vaan tekkee  siks  että  haluaa tehä  ja

pakottaa  ittensä  reenaamaan  ja  pakottaa  kaikkee…  vaikkei  millään  jaksais,

vaikka ois hirviä rapula niin silti lähtee.

A: Mmm.

H3:  Niinku jossain  vaiheessa  tuntui  jopa  siltä  että  ois  voinu  jäädä  töihinki

menemättä mutta reeneihin piti mennä.

Toisaalta  ammattimaisuuden  koetaan  olevan  välttämätön  piirre  varsinkin  keikkoja

järjestettäessä:  jos  yksikin  ihminen  myöhästyy  tai  muulla  tavalla  jättää  vastuunsa

hoitamatta,  sillä  voi  olla  ikäviä  seurauksia  kaikille  muille  tapahtumaa  järjestäville

henkilöille.

Vakavien  harrastusten  lisäksi  on  olemassa  myös  “tavallisia  harrastuksia”  (casual

leisure),  jotka  eivät  vaadi  erityistä  harjoittelua  tai  kokemusta.  (Stebbins  2009,  622.)

Joillakin  haastateltavilla  on  muitakin  vakavia  harrastuksia  kuin  musiikki,  mutta

useimmille se on ainoa varsinainen harrastus, jolloin se vie suuren osan vapaa-ajasta.

Toisille on ominaista keskittyä intensiivisesti yhteen harrastukseen kerrallaan ja siirtää

fokustaan edestakaisin niiden välillä. 

Yksi vakavan harrastamisen aloista on vakava urheiluharrastus (Stebbins 2009, 623).

Yksi haastateltava kertoi harrastaneensa aikanaan paljonkin jalkapalloa sekä joukkueen

kannattajana  että  pelaajana.  Hän  on  ollut myös  aktiivinen  jäsen  erään  joukkueen

faniklubissa.  Uuden,  hyvin  aktiivisen  yhtyeen  perustettuaan  hän  on  päättänyt,  että

musiikki  menee  muiden  harrasteiden  edelle,  ja  että  se  on  viimeinen  asia,  josta  hän

leikkaisi resursseja.

Vakavaan harrastamiseen  kuuluu myös  kestäviä  hyötyjä  (durable  benefits).  Tällaisia

ovat  muun  muassa  itsensä  kehittäminen,  itseilmaisu,  saavutuksen  tunne,  minäkuvan

vahvistuminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteenkuuluvuuden tunne sekä kestävät

fyysiset  lopputuotteet.  (Stebbins 2009, 625-626.) Yleinen näkemys yhtyeharrastuksen
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vakavuudesta  haastateltavien  keskuudessa  on se,  että  vaikka  se  on  yleensä

taloudellisesti kannattamatonta, on sitä kuitenkin “jostain syystä” tehtävä.  Se koetaan

jopa minuutta  määrittävänä  asiana.  Toiminnan  ydin  ei  ole  esiintymisessä,  vaan

pakonomaisessa sisäisessä tarpeessa tehdä musiikkia.

H3: Mullakin  myös niin  että  alakaa ahistammaan jos ei  oo vähhään aikaan

tehnyt mussiikkia et se tuntuu niinku… heittäs aikaa hukkaan.

A: Mmm.

H3: Ja… paljon enemmänkin jopa kun mikä tulee ahdistus jostaki että ei  oo

maksanu laskuja tai ei oo töitä tai ei oo arvostettu yhteiskunnan jäsen, ni kyllä

mulla eniten puskee vastaan se että ei oo tehny musaa. 

Yhteenkuuluvuuden  tunne  muiden  yhtyetoiminnan  harrastajien  kanssa  tulee

haastatteluissa vahvasti  esille.  Ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa on helppoa

kommunikoida esimerkiksi yhteisillä keikoilla, koska saman alan toimijoilla on yleensä

samanlaisia  kokemuksia,  joita  voidaan  jakaa.  Tietyn  alakulttuurin  edustajat  voidaan

myös nähdä valtakunnan laajuisena yhteisönä.

H1: Mä näen niinkun itseni  osana toi...  tätä  niinku,  punkkiskeneä...  Suomen

DIY-skeneä,  joka  on  sit  niinku...  jossain  määrin  niinku  ehkä  tämmönen

maanlaajuinen  samanmielisten  ihmisten  verkosto,  ja  joka  niinku  näkyy  juuri

siinä  että...  mä  kysyn  ihmisiltä  jotka  tietää,  joku  ihminen  kysyy  multa  ja

tämmöstä.

Kaikki haastateltavat ovat yhtyeidensä kanssa julkaisseet fyysisiä äänitteitä, kuten  cd-

levyjä, vinyylejä ja kasetteja. Lisäksi on painettu paitoja ynnä muita oheistuotteita, ja

joskus keikkajulisteet saatetaan ottaa talteen muistoksi. Nämä ovat harrastuksen fyysisiä

lopputuotteita, mutta haastateltavat eivät kuitenkaan suhtaudu väheksyvästi myöskään

musiikin digitalisoitumiseen, eli siihen, että musiikin odotetaan yhä useammin löytyvän

internetistä. 
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H2:  Vaikka  ite  tykkäänkin  kerätä  levyjä  ja  tykkään  niistä  niinku  fyysisinä

objekteina mutta... kyllä mää silti kallistuisin enemmän sille kannalle, että se

[musiikin digitalisoituminen] on mahdollisuus,  koska se helpottaa tosi paljon

varsinki  pienempien  bändien  musiikin  levittämistä  ja...  näkyvyys...  juttuja.

Tietenki tarjontaa on paljon enemmän, mutta on se silti... Siis... Siis sehän on

aiva eri planeetalta mitä oli joskus parikymmentä vuotta sitte ku piti lähettää

kasetteja  kirjekuoressa,  jos  halus  jonnekki  muualle...  muille  maille  lähettää

ommaa musiikkia ja... Sitte tavallaan se palautekin on aivan välitöntä.

Yksikään  haastateltavista  ei  koe musiikin  digitalisoitumista  uhkana  omalle

toiminnalleen.  Sen  sijaan  ilmiö  nähdään  luonnollisena  jatkumona  tähänastiselle

musiikkituotannon  kehitykselle.  Digitalisoituminen  vaikuttaa  myös  tasa-arvoistavasti

musiikin kuunteluun: minkä tahansa yhteiskuntaluokan jäsen voi kuunnella musiikkia,

kunhan  vain  pääsee  verkkoon. Kaikki  haastateltavat hyödyntävät  jossain  määrin

palveluja, kuten Spotify, Bandcamp, Soundcloud ja YouTube, saadakseen musiikkiaan

laajemmin kuultavaksi. 

Hartlin  (2009,  4)  mukaan  musiikin  digitalisoituminen  on  vaikuttanut  muusikoiden

informaatiokäyttäytymiseen paljon ja johtanut siihen,  että  musiikin löytämisen sijaan

ajankohtainen  ongelma  on nykyään  sen  suodattaminen.  Tämän  tutkimuksen  tulokset

tukevat  näitä  väitteitä.  Haastateltavien  mukaan  musiikin  digitalisoituminen  on

vaikuttanut  todella  paljon  heidän  toimintatapoihinsa  yhtyeharrastuksessa  ja

tottumuksiinsa musiikin kulutuksessa. Musiikin laajassa ja välittömässä tarjonnassa on

hyvät ja huonot puolensa. Kaikki voivat tuoda musiikkiaan esille, mutta samalla on yhä

vaikeampaa  löytää  jotain  omiin  mieltymyksiin  sopivaa.  Haitalliseksi  musiikin

digitalisoitumisessa  koetaan  se,  että  musiikin  helppo  ja  välitön  saatavuus  aiheuttaa

kuuntelijoiden  keskuudessa  kärsivällisyyden  puutetta,  mikä  puolestaan  asettaa

albumiformaatin vaakalaudalle. Lisäksi musiikin valtava ylitarjonta tekee artisteille yhä

vaikeammaksi erottua joukosta ja asettaa paineita sisällön ripeämpään tuottamiseen. 
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6.3 Tiedontarpeet

Orientoivan tiedon  tarpeet  liittyvät  ajankohtaisen  tiedon  hankkimiseen,  joka  koskee

esimerkiksi  omaa  alaa  (Haasio  &  Savolainen  2004,  25).  Haastateltavilla  tällaisia

tiedontarpeita liittyy useimmiten musiikkiin, soittimiin ja äänitystekniikkaan. Musiikki

itsessään  on  luonnollisesti  tärkeää  muusikoille,  mutta  sen  etsimisen  aktiivisuus

vaihtelee. Musiikin kuuntelu saattaa väliaikaisesti harventua tai jopa lakata kokonaan,

kunnes siihen palataan jälleen. 

Soittimet ovat yhtyeharrastuksen olennaisimpia työkaluja, mutta niistä voidaan hankkia

tietoa myös tiedon itsensä kiinnostavuuden vuoksi, asiantuntijuuden kehittämiseksi tai

erillisen  soitinharrastuksen  motivoimana.  Sama  pätee  myös  äänitystekniikkaan.

Joillekin haastateltavista se on äänitteiden tekemiseen liittyvä “pakollinen paha”, kun

taas  jotkut  ovat  kiinnostuneet  siitä  itsessään  ja  saattavat  toisinaan  äänittää  tuttavien

levyjä itse.

Ongelmalähtöiset tiedontarpeet  saavat  alkunsa  ongelmasta,  joka  halutaan  ratkaista

(Haasio  &  Savolainen  2004,  25).  Haastateltavat  kohtaavat  tällaisia  tiedontarpeita

tilanteissa, joissa on selvitettävä, mitä laitteita keikkapaikalla on valmiiksi. Lisäksi usein

halutaan  saada  tietoa  keikkapaikoista,  joihin  kannattaa  mennä  esiintymään.  Tähän

saadaan yleensä vastaus joko paikassa soittaneilta tuttavilta tai paikkakunnalla asuneilta

henkilöiltä,  jotka  ovat  käyneet  katsomassa  keikkoja.   Ajoneuvon  hankkiminen  on

joillekin haastateltaville toistuva ongelmanratkaisutilanne silloin, kun kellään yhtyeen

jäsenistä ei ole omaa autoa käytettävissä.  Äänittämisessä ilmenevät tekniset viat ovat

myös tyypillisiä.

Harjoitusten  aikatauluttaminen  on  yleisimpiä  ongelmanratkaisutilanteita.  Yhtyeiden

jäsenten  menoja  selvitellään  sosiaalisissa  medioissa,  kuten  Facebookissa  tai

Whatsappissa.  Yksi  haastateltavista  mainitsi  erityisen  kalenterisovelluksen,  jossa  voi

nähdä kaikkien  menot yhdellä kertaa. Joillekin on tosin luontevampaa ja helpompaa
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sopia  seuraavista  harjoituksista  aina  edellisten  lopuksi.  Tällöin  asiasta  ei  tarvitse

välttämättä kirjoittaa yhtäkään viestiä.

Kaikki  haastateltavat  ovat  joutuneet  toisinaan  löytämään  korjaajan  rikki  menneelle

soittimelle tai muulle tarvikkeelle, sillä heillä itsellään ei ole tietoa tai taitoja sellaiseen.

Yleensä  korjaaja  on  löytänyt  tuttavapiiristä,  tai  tuttava  on  kertonut  oululaisista

soitinkorjaajista.

Koska kaikki haastateltavat ovat lakanneet käyttämästä maksullisia studioita, ei heillä

ole enää tarvetta tietää,  missä olisi  edullisinta äänittää.  Myös levyjen julkaisijat  ovat

usein  hyvissä  ajoin  selvillä,  koska  ne  julkaistaan  joko  itse  tai  ennestään  luodun

kontaktin  kautta.  Internet  on tehnyt  muusikoiden verkostoitumisesta  helpompaa.  Sen

myötävaikutuksella  kaikki  haastateltavat  ovat  tutustuneet  moniin

ulkopaikkakuntalaisiin,  minkä  vuoksi  yhteistyökumppanien  erilliseen  etsimiseen  ei

käytännössä koskaan ole tarvetta.

Teknologian  kehitys  on  tuonut  mukanaan  uudenlaisia  tiedontarpeita.  Koska

äänittäminen  kotikonstein  on  nykyään  täysin  realistinen  vaihtoehto,  on  muusikoille

kehittynyt tarve oppia käyttämään äänityslaitteistoa itse. Vielä 90-luvulla oli tyypillistä

varata maksullinen studio,  käydä soittamassa kappaleet  ammattiäänittäjän johdolla  ja

ottaa  vastaan  lasku.  Tämä  aspekti  teknologian  kehityksessä  tuotti  jakautuneita

mielipiteitä sekä haastateltavien välillä että jopa heidän omissa lausunnoissaan.

H4: Se oli paljon helpompaa sillon muinoin ku se oli semmosta vetämistä vaan,

et sä vaan meet ja teet. Nythän joutuu vähän niinku miettimään, ja ulkoapäin

tulee vähän enemmän paineita varsinkin sosiaalisessa mediassa. Tulee paineita

niinku tehä ja kehittää sitä tekemistä. Mut kyllä se on niin paljon helpompaa ja

nopeempaa, ja sä saat paljon enemmän ihmisiä kiinni.

A: Mmm.

H4: ...niinkö tavotettua sillä musiikilla. Että kyllä mä näkisin että kyllä tässä

ajassa on kuitenkin niin paljon hyviä puolia.
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6.4 Tiedonlähteet

Narveson  (1999)  ja  Kostagiolas  et  al.  (2013)  havaitsivat  tuttavat  ja  internetin

tärkeimmiksi  harrastajamuusikoiden  tiedonlähteiksi.  Tämän  tutkimuksen  tulokset

tukevat aiempia tuloksia. Erityisen tärkeitä tiedonlähteitä haastateltaville ovat sellaiset

tuttavat, jotka itsekin harrastavat yhtyetoimintaa. 

Haastatteluista  käy  ilmi  Haasion  ja  Savolaisen  (2004,  20)  kuvaamia  tiedonlähteen

tyyppejä.  Tuttavat  toimivat  yleensä  sekundäärilähteinä  jollekin  spesifille

primaarilähteestä  hankkimalleen  tiedolle.  Heidän  kauttaan  saa  tietoa  soitinten

korjauttamispaikoista, keikkapaikoista sekä maksullisista studioista. He voivat myös itse

olla  primaarilähteitä  sellaisissa  tilanteissa,  joissa  tarvitaan  erityistä  asiantuntijuutta.

Esimerkiksi  äänitystekniikasta  perillä  olevat  tuttavat  tulevat  usein  tarpeeseen,  kun

ryhdytään  studiotyöhön.  Lisäksi  käytännön  studiotyöskentelystä  voi  saada  tietoa

lukemalla studiopäiväkirjoja, joita varsinkin erityisen suositut yhtyeet saattavat julkaista

internetissä.  Muilta  soittajilta  on  saatu  erityisesti  harrastuksen  alkuvaiheessa

soittamiseen liittyviä vinkkejä, kuten tavallisimpia sointuja.

Musiikkilehdet,  televisio,  soitinkaupat  ja  toisinaan  myös  radio  ovat  olleet  tärkeitä

lähteitä  harrastuksen  alkuvaiheessa.  Internetiä  kiitellään  sen  vuorovaikutteisuudesta:

informaatiota ei tarvitse vain vastaanottaa passiivisesti, vaan jokainen voi itse osallistua

tiedon jakamiseen esimerkiksi keskustelupalstoilla.

H4: Se ehkä joskus 2009-2010 omalla kohalla muuttu tosi drastisesti se juttu, et

se  muuttu  sellaseks  että… Ja  alko  huomaan että  internet  niinku  se  laajensi

muutamassa vuodessa  kaikki  tällanen  niinku  -  musiikkipalstat  esimerkiksi  ja

soittokamapalstat ja eri alakulttuureiden palstat. Ne räjähdysmäisesti kasvo. Ja

se  tiedon  määrä  kasvo  ihan  mielettömästi.  Et  siellä  on  niitä  itse  itsensä

asiantuntijaksi kohottautuneita ihmisiä jakamassa mielipiteitään ja kokemuksia

eri  asioista.  Se alko muuttuun sitte  siitä  että  sitä  ei  enää oikeastaan alkanu

semmosia kuunteleen portinvartijoita  niinkään, että sä et  enää oikeen lukenu
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semmosia  niinku…  Guitar  World  -lehtiä  kitarakamasta,  vaan  sä  oikeastaan

menit niiden muiden harrastajien keskuuteen hakemaan sitä tietoa.

Godboldin  (2006)  mukaan  yksi  tapa  käyttää  informaatiota  on  tuhota  se.  Tiedon

tuhoaminen liittyy harrastajamuusikoiden toiminnassa hyvin spesifiin tilanteeseen: kun

viimeisin  äänite  on  valmis,  ei  sitä  varten  pohjatyönä  mahdollisesti  jaettuja

harjoitusversioita tarvitse enää pitää tiedostonjakopalveluissa.  Tällöin ne yleensä ajan

myötä poistetaan tarpeettomina.

Lähteiden relevanssin arviointi on osa tiedonkäyttöä (Haasio & Savolainen 2004, 31).

Harrastajamuusikoille  on  tärkeää  arvioida  käytettävien  lähteiden  relevanssia.

Lähipiiristä  tulevaan  informaatioon  luotetaan  eniten,  ja  siihen  turvaudutaan

asiantuntevuutta vaativissa asioissa toisinaan mieluummin kuin internetistä löytyvään

tietoon.  Television  ja  radion  informaatiotarjontaan  suhtaudutaan  väheksyvästi.  Ne

koetaan  viestinnän  kannalta  yksipuolisiksi,  koska  niiden  käyttäjällä  ei  ole

mahdollisuutta vuorovaikutukseen, toisin kuin muiden ihmisten tai internetin kanssa.

Lähdekritiikin  tärkeys  korostuu  erityisesti  levy-yhtiöiden  ja  keikkamyyjien  kanssa

toimimisessa. Musiikkialalla voittoa tavoittelevat tahot saattavat olla toimintatavoiltaan

petollisia.  Tietyt  levy-yhtiöt  saattavat  esimerkiksi  lähettää   kaikille  löytämilleen

yhtyeille  sähköpostin,  jossa  lupaillaan  levytyssopimusta.  Kokemattomat  yhtyeet

saattavat tällöin solmia sopimuksen, jossa he joutuvat itse maksamaan suuria summia

oman levynsä julkaisemisesta. Myös keikkamyyjien toiminnassa voi pahimmillaan olla

kyse vain oman voiton maksimoimisesta. 

Williamsonin  (1998,  35-36)  mukaan  läheiset  ihmiset  ja  laajemmat  kontaktiverkostot

ovat tärkeimpiä tiedonhankinnan ympäristöjä. Haastatteluissa korostui ystäviltä saadun

avun sekä verkostoituneisuuden tärkeys.  Pitkään jatkuneen keikkailun sekä varsinkin

sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta haastateltavat ovat keränneet

laajan  verkoston  kontakteja  ympäri  maata.  Ei-inhimillisistä  ympäristöistä  tärkein  on

internet,  missä  Facebook  on käytetyin  kommunikaatioväline.  Sähköpostin  käyttö  on
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yleisintä  formaalimmissa  yhteydenotoissa,  kun  henkilö  ei  ole  ennestään  tuttu.

Institutionaalisia  lähteitä  käytetään  vähäisesti.  Kirjastoa  on  käytetty  cd-levyjen  ja

musiikkiin liittyvän kirjallisuuden lainaamiseen.

6.5 Informaatiokäytännöt

Haastatteluista  kävi  ilmi  joitakin  Haasion  ja  Savolaisen  (2004,  35)  sekä  Niemelän

(2006, 161) määrittämiä informaatiokäytäntöjä. Aktiivista etsintää on tehty maksullisia

studioita  sekä  keikkapaikkoja  etsittäessä.  Kaikki  haastateltavat  ovat  siirtyneet  viime

vuosikymmenen  aikana  omaehtoiseen  äänittämiseen  ja  suhteiden  kautta  hankittuihin

yhteistyökumppaneihin,  jolloin aktiivisen  etsinnän merkitys  on ainakin näiden osalta

vähentynyt.  Sen  sijaan  soittimiin  ja  muuhun  laitteistoon  liittyvää  tietoa  etsitään

ahkerasti. Yksi haastateltava harrastaa kitaroita, toinen syntetisaattoreita ja kolmas on

kiinnostunut äänitystekniikasta.

H5:  Kyl  mää  itte  ainaki  oon  tosi… ollu  kiinnostunu  oikeestaan  aina  noista

äänityshommista  että  esim  niinku  oon  lukenu  jotain  tommosia  eri  bändien

studiopäiväkirjoja,  ja sit  jostain niinku miltä lie nettisivuilta,  siis semmosista

niinku, äänittämisen perusteista, että miten tää homma toimii nii oon koettanu

silleen niinku… ymmärtää sitä prosessia. Iha vaan sen takia ku mua on aina

niinku äänittäminen tosi paljon kiinnostanu että… Musta oli aivan ihmeellistä

joskus pentuna tyyliin joku mankka johon pysty äänittään itte jotain. Se tuntu

maagiselta, että se on niinku kiinnostanu tuo äänittäminen iha niinku… Musta

ois tosi hauskaa olla joku studiorotta, jos ois vaan tarpeeksi aikaa opetella sitä.

Yhden haastateltavan kertomukseen liittyi  hyvin spesifiä tiedonhankintaa. Eräs hänen

entisistä yhtyeistään edusti  tyyliltään grindcorea,  joka on hyvin selkeärajainen punk-

musiikin  alalaji.  He  etsivät  tekemälleen  levylle  julkaisijaa  selailemalla  tuntemiensa

grindcore-yhtyeiden katalogeja ja poimien muistiin levy-yhtiöitä, jotka ovat julkaisseet
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näiden  yhtyeiden  levyjä.  Näille  yhtiöille  he  lähettivät  sähköpostia.  Lopulta  eräs

singaporelainen levy-yhtiö vastasi olevansa kiinnostunut levyn julkaisusta.

Musiikkilehtien  aktiivinen  seuranta  (esimerkiksi  Soundi,  Rumba  ja  Sue)  on  ollut

kaikille haastateltaville tärkeää harrastuksen alkuvaiheessa, mutta erityisesti suurimpien

lehtien  merkitys  on  vähentynyt.  Joitakin  keskustelupalstoja  (esimerkiksi  Punk  in

Finland) ja blogeja seurataan kohtalaisen aktiivisesti. Myös television musiikkiohjelmia

on seurattu aktiivisesti silloin, kun sellaisia on näytetty enemmän. Nämä lähteet eivät

suoraan  tarjoa  mitään  yhtyeharrastukselle,  mutta  välillisesti  ne  voivat  tuottaa

inspiraatiota tai johtaa uuden inspiroivan musiikin löytämiseen. Keikkojen saamisessa

yleisimpiä  keinoja  on  Facebookin  selailua  ja  tapahtuman  huomaamista  seuraava

yhteydenotto tapahtuman järjestäjään.

Toimintaympäristön  kohdentumaton  havainnointi liittyy  useimmin  keikkapyyntöihin,

joita haastateltaville tulee yleensä sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa tai kasvokkain.

Keikalle pyytäjät  ovat yleensä ennestään tuttuja paikallisia aktiiveja,  jotka järjestävät

tapahtumia. Facebookin passiivinen selailu voi johtaa sellaisen tapahtuman löytämiseen,

jossa yhtye voisi haluta soittaa.

Informaation  saaminen  toisen  henkilön  kautta  liittyi  muun  muassa  siihen,  että

yleisimpiä tapoja saada keikkoja on keikkapyyntö.  Usein jokin taho on järjestämässä

tapahtumaa,  johon  kaivataan  samantyyppisiä  esiintyjiä.  Tällöin  järjestäjä  lähettää

sähköpostia  bändin  yhteyshenkilölle. Yksi  haastateltavista  oli  saanut  tuttavaltaan

suosituksen julkaisijasta, joka voisi kiinnostua hänen yhtyeensä levyn julkaisemisesta.

Sattumalta  saaduksi  tiedoksi  voidaan  ajatella  myös  kaikki  se  informaatio,  joka

myöhemmin  manifestoituu  säveltämisessä  tai  sanoittamisessa,  kuten  kuunneltu

musiikki, uutiset, artikkelit, ja yksityiselämän tapahtumat.

Informaatiosta pidättäytymistä esiintyy jonkin verran. Yhtyetoiminnan alkuvaiheessa ei

olla  välttämättä  edes  yritetty  etsiä  äänitteelle  julkaisijaa,  koska  teknologia  on

mahdollistanut  cd-levyjen  monistamisen  ja  kansien  tulostamisen  itse.  Mitään
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tiedonlähdettä  ei  varsinaisesti  vältellä,  mutta  joihinkin  lähteisiin  on  haluttu  ottaa

etäisyyttä.  Yksi  haastateltava  kertoi  kyllästyneensä  Punk  in  Finland  –

keskustelupalstaan, koska siellä käytävän keskustelun taso on laskenut. Informaatiosta

on usein jääty paitsi muista syistä kuin omasta tahdosta. Tämä näyttäytyy siinä, kuinka

toisinaan  on  jääty  ilman  vastausta,  mikäli  on  yritetty  tiedustella

esiintymismahdollisuuksia sähköpostilla suoraan joltain keikkapaikalta. 

6.6 Tiedon jakaminen

Tiedon  strategisessa  jakamisessa  tavoitteena  on  ryhmän  tehokkuuden  maksimointi

(Talja 2002, 4). Tällaiseksi tiedon jakamiseksi voidaan ajatella internetin välityksellä

tapahtuva  tiedostojen  siirto,  joka  ilmenee  kotona  tai  harjoitustilassa  tehtyjen  uusien

kappaleiden  demoversioiden  jakamisena.  Kyseessä  on  toiminto,  joka  lisää  ryhmän

luovan  toiminnan  tehokkuutta.  Tällöin  kappaleiden  kehittelyn  omassa  mielessä  ei

tarvitse  perustua  pelkkiin  muistikuviin.  Luovan  prosessin  lisäksi  digitaalista

tiedonsiirtoa  käytetään  kaikkien  haastateltavien  yhtyeissä  myös  äänitysprosessin

loppuvaiheessa, kun miksaaja tai masteroija lähettää kuunneltavaksi raakaversioita työn

eri vaiheissa.

Paradigmaattinen  jakaminen  pyrkii  uudenlaisten  tutkimusmenetelmien  tai  -alueiden

luomiseen  alan  sisällä  tai  alojen  välillä  (Talja  2002,  4).  Musiikin  maailmassa  tämä

voidaan  nähdä  musiikillisina  innovaatioina  tai  yhtyeen  toiminnan  uudistamiseen

liittyvinä  ideoina.  Kappaleiden  jalostuksessa  ja  studiotyöskentelyssä  voi  ilmetä

uudenlaisten ideoiden innovointia. Paradigmaattinen jakaminen ilmenee myös tavassa,

jolla  yhden haastateltavan yhtye  on ryhmänä pohtinut  kullekin julkaisulleen  haettuja

tuotantoarvoja: he päätyivät äänittämään kolmannen pitkäsoittonsa kasetille 4-raitaisella

moniraitanauhurilla,  mikä  on todella  harvinaista  yhtyeelle,  joka on jo vakiinnuttanut

asemansa ja tehnyt äänitteitä standardinmukaisella studiolaitteistolla.
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Sosiaaliset mediat mahdollistavat tiedon jakamisen sekä yhtyeiden sisällä että ulospäin

yleisölle.  Facebook-ryhmät  koettiin  käteväksi  välineeksi  yhtyeen  sisäisessä

kommunikaatiossa.  Dropbox mainittiin  useita  kertoja  hyvänä  tiedostonjakovälineenä,

jonka  avulla  voi  jakaa  kaikille  yhtyeen  jäsenille  viimeisimmän  miksauksen  tai

masteroinnin tekeillä olevasta äänitteestä.

Facebookia käytetään yleisesti yhtyeen oman sivun luomiseen. Statuspäivitysten kautta

voidaan  kertoa  tärkeistä  tapahtumista,  kuten  studiotyön  alkamisesta.  Keikoista

tiedotetaan luomalla “eventti” eli Facebook-tapahtuma. Yksi haastateltava totesi tämän

olevan  suoraa  jatkumoa  yhtyeen  omilla  verkkosivuilla  tiedottamiseen.  Toinen

haastateltava kertoi, että hän haluaisi omien yhtyeidensä jakavan muutakin kuin yhtyeen

varsinaisen toiminnan kannalta tärkeää tietoa. 

H2:  Semmosta  kuivaa…  kuivahkoa...  verrattain  tietoa  että  niinku….  jos  on

vaikka äänitykset menossa tai levy tulossa nii siitä sitte yleensä sanotaan jottain

ja  -  keikoista  tietenki.  Ja  sillai  että  vähemmän  tullee  sitten  ihan  julkisesti

laitettua mitään semmosta tavallaan asiaan liittymätöntä tai mittään hauskaa.

A: Joo.

H2: Mutta että siihen ehkä pitäs enemmän… mun mielestä se ois kyllä mukavaa

että vähän semmosta henkilökohtasempaakin… otetta ja niinku vapaampaa ois

se mutta kaikki ei oo sammaa mieltä.

A: Nii siis että… meinaakko että tavallaan… esimerkiks Facebookissa laitettais

päivityksiä  muustakin  ku  pelekästään  tämmösistä  merkkitapahtumista  kuten

levyn julkaisuista?

H2: Niin.

A: Niinku vaikka että… että, “jes, tänään on torstai”, tai vastaavaa. (naurua)

H2: Joo, siis just tämmösiä ja… ehkä jottain niinku… vaikka - no, esimerkiks

tullee mieleen jottain kuvia reeneistä tai jos ollaan vaikka baarissa niin jotaki

semmosia hauskanpito… juttuja.
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Tässä  tapauksessa  harrastuksen  vakavuus  sanan  varsinaisessa  merkityksessä  tulee

vahvasti esiin: vaikka kyse on harrastuksesta, johon liittyy ajanviettoa yhtyetovereiden

kanssa, on tietynlaisen tiedon jakamisen suhteen vedetty rajoja. Yhtyeet jakavat vain

imagonsa mukaista sisältöä.

Ohjaavaa jakamista ei haastatteluissa tullut esille. Sosiaalinen jakaminen liittyy muun

muassa  suhteiden  rakentamiseen.  Harrastukseen  liittyvien  asioiden  lisäksi  yhtyeiden

yksityisissä Facebook-ryhmissä jaetaan myös siihen liittymättömiä asioita.

A: Entä mitä kaikkea muuta te sitte jaatte siellä… keskenänne?

H2: No siellähän voi olla periaatteessa mitä vaan. Aika paljon kaikkia… todella

- tyhmiä vitsejä ja… hassuja linkkejä ja… tota... rapulan voivottelua.

Sosiaalisen  jakamisen  yhteistyötä  rakentavaksi  ulottuvuudeksi  voidaan  ajatella

muusikoiden erilaiset tavat lähestyä levy-yhtiöitä, yhteistyökumppaneita tai keikkojen

järjestäjiä. Käytännössä tähän voidaan laskea demon lähettäminen tai muunlainen oman

materiaalin esitteleminen ja täten eri tahojen houkutteleminen yhteistyöhön.

Kun  promootio  kohdistetaan  julkisesti  yleisölle,  siinä  voivat  yhdistyä  strateginen  ja

sosiaalinen jakaminen. Sillä voi olla yhtyeen toimintaa tehostava vaikutus, mutta siinä

on  myös  yhtyeen  ja  yleisön  välistä  suhdetta  vahvistava  ulottuvuus.  Myös

kappalemateriaalin  ja  muun  bändiin  liittyvän  tiedon  julkaiseminen  sosiaalisessa

mediassa  voidaan  ajatella  sosiaaliseksi  jakamiseksi.  On  kuitenkin  tulkinnanvaraista,

missä määrin kyse on musiikintekijän ja yleisön välisen suhteen rakentamisesta, sillä

intressit musiikin levittämiseen ovat niin moninaisia. Keikoista ilmoitetaan tyypillisesti

Facebook-tapahtuman muodossa.

Sosiaalisen  median  vuorovaikutteisuus  mahdollistaa  promootiossa  yleisön

osallistumisen.  Mikäli  yhtye  ilmoittaa  Facebook-sivullaan  jostain  asiasta

statuspäivityksen  avulla,  voivat  fanit  kommentoida  sitä.  Promootiota  ei  kuitenkaan

pidetä avainasemassa musiikin leviämisen kannalta.
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H1: Tietysti  semmonen niinku promootio on kans yks,  yks osa-alue mutta se

niinku on semmonen mikä itelle  on… vähä semmonen niinkun… öö… niinku

kaukasempi asia,  jota mää ehkä ite  niinku ajattelen  niin että  niinku se tulee

itsestään. Jos bändi… jos se musiikki on tarpeeks hyvää ja rehellistä, niin se

promotoi itsensä.

A: Joo.

H1:  Että  mä  en  niinkun  pidä  semmosesta  niinkun  mainostamisesta  ja

tämmösestä.

Tiedon jakamatta  jättämistä  ilmenee  siinä,  kuinka  yhtyeet  suodattavat  Facebookissa

jakamansa tiedon.  Suurin osa haastateltavien  yhtyeistä  edustaa asiallista  linjaa,  jossa

tiedotetaan bändin toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

6.7 Tiedon luominen

Useimpien haastateltavien yhtyeissä musiikin tekeminen etenee tiedon luomisen SECI-

mallia  (Nonaka  &  Takeuchi  1995,  62-70)  mukaillen.  Yleensä  yhtyeellä  on  selkeä

johtaja, joka säveltää kaikki kappaleet tai ainakin suurimman osan niistä. Hän voi joko

esitellä  yksittäisen  kappaleen  osan  harjoituksissa  tai  lähettää  valmiiksi  sovitetun

demoäänitteen muille jäsenille jonkin sosiaalisen median kautta. Tällöin hän eksplikoi

implisiittistä  tietoa.  Kuunnellessaan  uuden  kappaleen  luonnosta  muut  muusikot

soveltavat omaa implisiittistä tietoaan eli soitto-, sävellys- ja sovitustaitoaan tuodakseen

kappaleeseen mukaan oman näkemyksensä. Harjoituksissa kappale sovitetaan yhdessä

neuvotellen, jolloin erilliset implisiittiset tiedot alkavat yhdistyä jaetuksi eksplisiittiseksi

tiedoksi.

Koska  musiikin  äänittäminen  kotioloissa  on  nykyään  helppoa  ja  edullista,  on

musiikintekijöiden  helppoa  eksplikoida  jopa  kokonaisia  yhtyesovituksia  mp3-

tiedostoina.  Tällöin  säveltäjän  ei  tarvitse  edes  yrittää  kääntää  ideoitaan  puhutulle
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kielelle.  Tämä  on  merkittävää,  sillä  implisiittisen  tiedon  tai  taidon  ilmaiseminen

kielellisesti  voi  olla  toisinaan  niin  vaikeaa,  että  sen  voi  sisäistää  ainoastaan

jäljittelemällä  (Nonaka  &  Takeuchi  1995,  104).  Säveltäjän  äänittämä  demoversio

kappaleesta  on  eksplisiittinen,  mutta  se  ei  ole  puhuttua  kieltä.  Se  on  kuitenkin

informaatiota,  jota  muusikot  ymmärtävät.  Kun  yhtyeen  muut  jäsenet  kuuntelevat

kappaletta, he voivat hyödyntää omia implisiittisiä tietoja ja taitojaan. Esimerkiksi hyvä

sävelkorva  auttaa  tunnistamaan  kappaleessa  olevia  sävelkulkuja,  jotka  on  valmiiksi

sävelletty  heitä  varten.  Tällöin  harjoituksissa  voidaan  aloittaa  suoraan  valmiin

kappaleen harjoittelemisesta ilman, että säveltäjän tarvitsee esitellä sitä.

H2: Joka bändissä ehkä on kuitenki  se...  yks liideri  joka periaatteessa tekee

biisit... tai niinku rungot. Ja sitte tota... sitte on ehkä vähän eri asteita että millä

lailla  niitä  sovitettaan,  että...  Tolle  [yksi  haastateltavan  yhtyeistä] hommalle

mää teen aika valmiina biisit, että mää teen niistä ensin demoversiot jossa on

kaikki sovitukset... aika viimeseen asti mietittyjä, että sitten sanon vaan muille

että... soittakaa näin.

Yhden  haastateltavan  yhtyeessä  jokainen  jäsen  sovittaa  omat  osuutensa  yleensä  itse

ilman, että muut kommentoisivat niitä.  Tämä toimintatapa poikkeaa oletetusta tiedon

luomisen  etenemisestä,  mikä  ei  kuitenkaan  kumoa  mallia,  vaan  laajentaa  käsitystä

tiedon luomisen erilaisista prosesseista.  Se myös heijastaa organisaation lähtökohtien

(Nonaka  &  Takeuchi  1995,  74)  vaikutusta  tiedon  luomiseen.  Mikäli  esimerkiksi

spontaanius  ja  luovuus  sekä  jokaisen  yhtyeen  jäsenen  itseilmaisun  ehdottomuus

kuuluvat yhtyeen periaatteisiin, on myös musiikin tekemisen prosessi sen mukainen.

H1: Mä en usko että... tai mä en ainakaan halua tehä musiikkia sillä tavalla että

siinä on vaan niinku...  tämmönen a-osa ja tämmönen b-osa ja sit  mä keksin

jotaki sanoja siihen ja niinku näin, vaan että siinä on joku semmonen niinku

ajatus siinä. Se voi olla joku melodia... teema. Se voi olla joku semmonen niinku

rytmiteema tai  joku...  joku semmonen niinku...  kiintopiste.  Se voi  olla  niinku
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sanoitus. Ja usein onki, se on niinku joku semmonen ajatus, mistä se sanoitus

kertoo.

Yksi haastateltava kertoi soittaneensa kahdessa sellaisessa yhtyeessä,  joiden musiikki

oli  improvisoitua.  Tällaisessa tapauksessa luomisen voidaan ajatella  tapahtuvan joko

ulkoistamisena, yhdistämisenä tai sisäistämisenä - ellei jopa kaikissa näissä muodoissa.

Tämä  riippuu  siitä,  missä  määrin  improvisoijat  reagoivat  toistensa  tekemisiin

soittaessaan.  Tyypillisesti  musiikkia  esitettäessä  soittajien  tulee  alati  seurata  toisiaan

pitääkseen  yllä  yhtenäistä  rytmiä,  mikä  merkitsee  eksplikoituun  informaatioon

reagoimista. Improvisaatiossa näin ei välttämättä tapahdu. Soittajat saattavat keskittyä

pelkästään omaan tekemiseensä, jolloin kyse olisi puhtaasta ulkoistamisesta. Sen sijaan

toistensa  tuottamiin  ääniin  reagoidessaan  heidän  voidaan ajatella  olevan

yhdistämisvaiheessa,  jota  määrittää  erityisesti  kommunikaatio  (Nonaka  &  Takeuchi

1995, 67-68). Tällöin kyse voi olla siitä, että soittajat tuntevat toistensa soittotyylit niin

hyvin,  että  he  pystyvät  reagoimaan  toistensa  soittoon  intuitiivisesti.  Nonakan  ja

Takeuchin  (1995,  63)  mukaan  yhteinen  kokemus  onkin  äärimmäisen  tärkeää

implisiittisen tiedon omaksumisessa muilta ihmisiltä.

Haastatteluissa nousi usein esiin myös inspiraation käsite. Inspiraation lähteistä yksi on

luonnollisesti  musiikki,  joka  kaikkien  haastateltavien  mukaan  ikään  kuin  suodattuu

heidän  tekemisiinsä  ajan  kanssa.  Muita  inspiraation  lähteitä  voivat  olla  esimerkiksi

ihmissuhteet tai konkreettinen ympäristö.

H4:  Se  ei  oo  ehkä  niin  tietosta,  että  mä  kuuntelisin  jotain  kun  mä  haen

inspiraatiota.  Mä  ehkä  katson  asioita  enemmän  jos  mä  haluan  tietosesti

inspiraatiota.  Arkkitehtuuri,  kirkot…  maisemat.  Kylät,  kaupungit….  Siis

semmoset  niinku  nimenomaan  ihan  maisemat,  niinku  maailma  joka  meitä

ympäröi,  niin  siitä  tulee  ehkä  haettua  semmosta  visuaalista  ärsykettä  joka

varsinki  -  usein  tulee  sanotuksiin.  Ja  siis  semmoseen  yhtyeen  henkiseen

maailmaan sillä hetkellä.
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Yhtyeen  “henkinen  maailma”  vertautuu  organisaation  lähtökohtiin,  joita  vasten

peilataan uusia konsepteja tuotekehittelyn  aikana (Nonaka & Takeuchi 1995, 86-87).

Yhtyeen  visio  omasta  itsestään  voi  olla  tietoisen  kehittelyn  tulosta,  mikä  niin  ikään

liittyy tiedon luomiseen.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän  tutkimuksen  lähestymistapa  oli  fenomenologis-hermeneuttinen.

Fenomenologiassa ihmistä tarkastellaan merkityksiä luovan yhteisön kautta (Tuomi &

Sarajärvi  2002,  34).  Aiemmissa  vakavan  harrastamisen  tutkimuksissa  (Chang  2009,

724-725;  Lee  &  Trace  2009,  625)  on  havaittu,  että  yhteisöllisyys  on  vakavilla

harrastajille  tärkeää.  Tämä  pitää  paikkansa  myös  tämän  tutkimuksen  tuloksissa.

Omaehtoisuus  ja yhteisöllisyys  kulkevat  käsi  kädessä vakavassa yhtyeharrastuksessa.

Esimerkiksi  äänitetuotanto  saattaa  olla  alusta  loppuun  tekijöidensä  hallinnassa

äänittämisestä julkaisemiseen asti. Yhtyeen sisältä löytyvää osaamista käytetään yleensä

hyväksi  esimerkiksi  kansitaiteiden  toteuttamisessa. Mikäli  prosessiin  liittyy

ulkopuolinen äänittäjä, miksaaja, masteroija, kansitaiteilija tai jokin levy-yhtiö, ovat ne

yleensä  peräisin  yhtyeen  lähipiiristä  tai  harrastuksen  myötä  kertyneistä  kontakteista.

Varsinaiseen  musiikkiteollisuuteen  ja  sen  markkinapainotteisiin  toimintatapoihin

suhtaudutaan negatiivisesti.

Tulosten  perusteella  promootio  ja  sosiaalisen  median  käyttö  ovat  seikkoja,  jotka  on

syytä  ottaa  mukaan  yhtyetoiminnan  malliin.  Kuviossa  11 havainnollistuvat

yhtyetoiminnan osa-alueet sellaisina, kuin ne ovat tämän tutkimuksen tulosten valossa

näyttäytyneet.  Sosiaalinen  media  liittyy  keikkailuun,  studiotyöhön,

yhteistyökumppaneiden  kanssa  toimimiseen  sekä  promootioon  tiedonhankinnan  ja

tiedon  jakamisen  kautta.  Sosiaalinen  media  ei  tietenkään  ole  välttämätön  osa

yhtyetoimintaa,  kuten  eivät  kaikki  muutkaan  osa-alueet.  Mikäli  kyse  olisi

ammattimaisesta yhtyeestä, olisi myös sosiaalinen media käytännössä pakollinen tekijä.

Tämä  malli  kuitenkin  näyttää  sen  informaation  runsauden,  joka  harrastukseen  voi

sisältyä.

Stebbinsin (2009, 621) mukaan vakavan harrastamisen ydinaktiviteetit  ovat itsessään

motivoivia, vaikka ne voivat olla myös pakon sanelemia. Tämän tutkimuksen tuloksista

käy  ilmi,  että  harrastajamuusikoiden  suhde  harrastuksensa  ydinaktiviteetteihin  on

kompleksinen: ne voivat toisinaan tuntua työläiltä ja suorastaan epämiellyttäviltä, mutta
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harrastajien  sisältä  kumpuava  tarve  velvoittaa  jatkamaan  niitä.  Harrastukseen

suhtaudutaan kuin se olisi työtä.

Stebbinsin (1996, 5) mukaan jokaiseen sosiaaliseen maailmaan sisältyy alakulttuureja,

joihin  sisältyy  omia  normeja,  uskomuksia,  tyylejä,  moraalisia  periaatteita  sekä

esiintymisen standardeja.  Haastatteluista  käy ilmi,  että  jokainen haastateltava edustaa

enemmän  tai  vähemmän  niin  kutsuttua  DIY-kulttuuria  (Do  It  Yourself),  jossa

kaupallisten  toimijoiden  sijaan  turvaudutaan  omaan  tai  tuttavien  osaamiseen

kulttuurituotteiden tekemisessä.

Kuvio  11.  Harrastuspohjaisen  rock-yhtyeen  arjen  osa-alueet  tutkimustulosten

perusteella.
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Hartlin (2009) mukaan muusikoiden yleisin tiedontarve liittyy äänitettyyn musiikkiin.

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kertoivat kasvaneensa äänitetyn musiikin parissa ja

ryhtyneensä levyttäviksi muusikoiksi alun perin halusta tehdä itsekin levyjä. Musiikki

toimii  heille  inspiraation  lähteenä.  Yleensä  kyse  on  tiedostamattomasta  vaikutteiden

suodattumisesta eikä sellaisten tietoisesta hakemisesta.

Aiemman tutkimuksen (Narveson 1999, Kostagiolas et al. 2013) ja tämän tutkimuksen

tulosten  perusteella  ihmiskontaktit  ovat  perustavanlaatuinen  tiedonlähde

harrastajamuusikoille, vaikka internet vaikuttaisikin käyttötiheydessään ajaneen niiden

ohi.  On  otettava  huomioon  myös  se,  että  aineettoman  luonteensa  vuoksi  ihmisten

välisessä vuorovaikutuksessa tapahtunut tiedonhankinta ei ole yhtä helppo muistaa kuin

tietokoneella  istuen  tehty  tietoinen  tiedonhaku.  Ihminen  ei  välttämättä  itse  tule

ajatelleeksi sitä tiedon määrää, jonka hän on alun perin saanut vertaisiltaan.

Internetin  merkitys  korostuu  eniten  soittimiin  ja  keikkoihin  liittyvässä  tiedonhaussa.

Sosiaalista mediaa käytetään julkaisuista ja keikoista tiedottamisessa. Bändien sisäinen

kommunikaatio  tapahtuu  enimmäkseen  puhelimitse  tai  Whatsapp-sovelluksen  kautta.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään itsenäisessä levymyynnissä yhtä lailla kuin puhtaasti

kaupallisessakin,  mutta  pohjimmaiset  motiivit  vaikuttavat  liittyvän  ensisijaisesti

itseilmaisuun ja sen dokumentaatioiden jakamiseen.

Haastateltavien  puheissa  korostui  erityisesti  toiminnan  itsenäisyyden  ja  toisaalta

vaivattomuuden tärkeys.  Kaikki haastateltavat suosivat harrastuksensa eri osa-alueilla

tuttuja  ihmisiä  yhteistyökumppaneina,  koska  sillä  tavalla  asiat  on  helpoin  hoitaa.

Jokaiselle oli myös muodostunut tietyt rutiinit tiedonhankinnassa. Välillä oli kokeiltu

esimerkiksi  keikkojen  hankkimisessa  suoraa  yhteydenottoa,  mutta  sen osoittauduttua

hedelmättömäksi  oltiin  palattu  keikkapyyntöjen  vastaanottamiseen  ja  tuttavilta

kyselemiseen. Tässä mielessä tulokset ovat linjassa Narvesonin (1999) tulosten kanssa.

Tiedon  luomisen  kannalta  kaikenlaisissa  taiteissa  erittäin  mielenkiintoinen  ilmiö  on

inspiraatio,  jossa  on  kyse  jonkinlaisesta  äkillisestä  luovaan  toimintaan  johtavasta
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informaatiotulvasta.  Inspiraatiossa  voidaan  ajatella  olevan  kyse  siitä,  että  taiteilijan

mielessä  oleva  informaatio  on  ollut  hänelle  itselleenkin  implisiittistä,  kunnes  se  on

eksplikoitunut äkillisenä oivalluksena. Mielenkiintoista onkin se, mistä inspiraatio saa

alkunsa.  Usein  inspiraation  aiheuttaa  jokin  ulkoinen  ärsyke,  mutta  inspiroitumisen

välittömyys vaihtelee. Jokin asia voi jäädä vaikuttamaan alitajuntaan, kunnes se jossain

vaiheessa saa taiteellisen muodon. Mutta inspiraatiota voi hakea myös tietoisesti.

Kokonaan uutena asiana haastatteluissa ilmeni improvisaatio. Se on liitettävissä tiedon

luomiseen,  mutta  näiden  kahden asian  keskinäinen  suhde on hyvin  vaikeaselkoinen.

Improvisaatiossa luominen on suunnittelematonta,  ja sen tuloksena ei synny valmista

kappaletta, vaan ohimenevä teos. Silti improvisaatiota soveltavan yhtyeen “tuote”, eli

improvisoitu  musiikki,  voi  suunnitellusti  rakennetun  kappaleen  tavoin  tehdä

vaikutuksen muihin  muusikoihin  ja  täten  täyttää  uuden tiedon soveltamisen  vaiheen

kriteerit (Nonaka & Takeuchi 1995, 88). Improvisaatio ja inspiraatio kietoutuvat yhteen

siten,  että  improvisaatio  voi  saada  alkunsa  inspiroituneessa  tilassa.  Kuitenkin

improvisaatio  voi  yhtä  lailla  olla  myös  totunnaisten  kaavojen,  kuten  sointujen  tai

rytmien, toistamista.

Kuviossa  12  on  havainnollistettu  keskeisimmät  tutkimustulokset  kokonaisuutena.

Nuolet merkitsevät tärkeimpiä yhteyksiä sovellettujen teorioiden ja tutkitun ilmiön osa-

alueiden välillä. Informaatiokäytäntöjä hyödynnetään erityisesti keikkojen ja soittimiin

liittyvän  tiedon  hankkimisessa.  Tämä  tapahtuu  erilaisissa  tiedonhankinnan

ympäristöissä, joista tärkeimpiä ovat muut yhtyeharrastajat ja internet. 

Tiedon jakaminen ja luominen ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa musiikin tekemisessä

ja äänitetuotannossa. Musiikkia luodaan ryhmänä, ja esimerkiksi äänitettyjä harjoituksia

jaetaan internetin välityksellä strategisesti ryhmän toimintaa tehostaen (Talja 2002, 4).

Sama  koskee  myös  äänitteiden  julkaisuprosessiin  liittyviä  ääni-  ja  kuvatiedostoja.

Tiedon  tuhoaminen  (Godbold  2006)  liittyy  näiden  tiedostojen  tarpeettomina

poistamiseen, kun äänite on valmis.
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Äänitteiden  julkaisijat  on  sijoitettu  mallissa  lähelle  arkielämän

informaatiokäyttäytymisen  ja  tiedonhankintakäyttäytymisen  välistä  rajaa

havainnollistamaan  sitä,  että  he  näyttäytyvät  sekä  tiedonhankinnan  kohteina  että

yhteistyökumppaneina, joiden kanssa jaetaan julkaisutoimintaan liittyvää tietoa.

 

Kuvio 12. Tutkimustulokset sijoitettuna teoreettiseen viitekehykseen.
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7.1 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset

Olisi  ollut  tarkoituksenmukaista  kysyä,  mitä  muita  harrastuksia  haastateltavilla

mahdollisesti  on.  Jotkut  heistä  mainitsivat  muita  harrastuksia  kysymättäkin.  Ei

kuitenkaan voida pelkän mainitsemattomuuden perusteella  päätellä,  etteikö muillakin

haastateltavilla olisi muita harrastuksia musiikin lisäksi.

On syytä  ottaa huomioon,  että tässä tutkimuksessa haastateltaviksi  valikoitui  lähinnä

sellaisia  muusikoita,  jotka ovat  omissa  yhtyeissään joko selkeitä  johtajia  tai  useiden

erilaisten  vastuualueiden  hoitajia.  Jokainen  haastateltavista  on  ottanut  vastuuta

esimerkiksi  keikkojen  hankkimisessa.  Toisaalta  yhtyetoiminnan  kollektiivinen

informaatiokäyttäytyminen käy parhaiten ilmi juuri silloin, kun niistä kertovat yhtyeiden

aktiivisimmat  jäsenet.  Mikäli  yhtyeessä  on  yksi  tai  useampi  jäsen,  joka  ei  osallistu

samoissa määrin erilaisiin tiedonhankintaa vaativiin toimiin, ei heillä olisi välttämättä

yhtä paljon kerrottavaa.

7.2 Jatkotutkimuksen aiheita

Tämän  tutkimuksen  aineiston  suppeus  ei  välttämättä  vaikuttanut  olennaisesti  siihen,

kuinka  hyvin  se  vastasi  tutkimuskysymyksiin.  koska  harrastajamuusikoiden

toimintatapojen  voidaan  olettaa  olevan  valtakunnallisella  tasolla  pääpiirteittäin

samanlaisia.  Haastatteluissa  ei  käynyt  ilmi  tilanteita,  joissa  olisi  syntynyt

väärinkäsityksiä keskenään erilaisten toimintatapojen vuoksi, vaikka osa haastateltavista

on käynyt  ulkomaillakin  esiintymässä.  Sen sijaan  mielenkiintoista  on,  missä  määrin

musiikintekijöiden maantieteellinen sijainti  vaikuttaa heidän taiteelliseen ulosantiinsa,

sillä haastatteluissa tuli esille konkreettisen ympäristön inspiroiva vaikutus.

Inspiraatio  ja  improvisaatio  ovat  mielenkiintoisia  ilmiöitä  informaatiotutkimuksen

näkökulmasta,  sillä  ne  liittyvät  tiedon  luomiseen. Ne  kuuluvat  kuitenkin  selkeästi
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psykologian  alalle,  joten  tulevaisuudessa  olisi  mielenkiintoista  nähdä  näitä  aiheita

koskevaa tieteidenvälistä tutkimusta.

Olisi  kiinnostavaa  nähdä,  millaisia  tuloksia  syntyisi  sellaisessa  tutkimuksessa,  jossa

tutkijalla  itsellään  ei  ole  kokemusta  yhtyeessä  olemisesta.  Runsas  esiymmärrys  voi

aiheuttaa  sen,  ettei  kaikkiin ilmiöön kuuluviin asioihin välttämättä  kiinnitetä  erillistä

huomiota, vaikka niissä olisi jotain tutkimuksen kannalta mielenkiintoista. Tutkijan olisi

ihanteellista  liikkua ulkopuolisen ja sisäpiiriläisen välimaastossa samaan tapaan kuin

Case (2009) omassa tutkimuksessaan. Tällöin ilmiöstä ymmärrettäisiin riittävästi, jotta

sen  tutkiminen  tehokkaasti  olisi  mahdollista,  ja  samalla  riittävä  kokemuksellinen

etäisyys  mahdollistaisi  sellaisten  asioiden  huomioimisen,  jotka  voisivat  alan

asiantuntijalle olla itsestäänselvyyksiä.
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO

YHTYETOIMINNAN ARKI

1. Kuvaile vapaasti bändisi toimintaa ja omaa rooliasi sen jäsenenä.

2. Mitä  osa-alueita  koet  bänditoimintaan  liittyvän?  (Haastateltavalle  näytetään

bänditoiminnan malli) Olisiko sinulla jotain lisättävää tähän malliin?

3. Millä eri tavoilla olet hankkinut / olette hankkineet keikkoja?

4. Millä eri tavoilla olet järjestänyt / olette järjestäneet äänityssessioita?

5. Millä eri tavoilla olet julkaissut / olette julkaisseet äänitteitä?

VAKAVA HARRASTAMINEN

6. Stebbinsin  (2009)  mukaan  vakavat  harrastajat  kuuluvat  “harrastelijoiden”  ja

ammattilaisten välimaastoon siten,  että  he omistautuvat  harrastukselle  ja sijoittavat

siihen paljon resursseja kuitenkaan saamatta elantoaan siitä. Kuinka “vakavaksi” koet

bänditoiminnan  tässä  mielessä?  Miten  itse  ymmärtäisit  vakavuuden käsitteen,  kun

puhutaan bändiharrastuksesta?

7. Missä määrin bändi on pyrkinyt tai pyrkii saamaan rahallista voittoa? Onko bändin

kanssa joskus tehty tietoisesti tappiota “henkisen voiton” vuoksi?

8. Miten  kuvailisit  bänditoiminnan  ja  päivätyön/opiskelun  suhdetta  elämässäsi  (esim.

rahan tai ajan käytön suhteen)?

9. Onko  bändillä  vakiintuneita  yhteistyökumppaneita,  kuten  roudareita,  kuljettajia,

äänittäjiä, miksaajia, kuvataiteilijoita, levy-yhtiöitä jne?

10.Oletko  kokenut  tai  koetko  muiden  musiikinharrastajien  tai  muusikoiden,  myös

tuntemattomien, kanssa jonkinlaista yhteenkuuluvuutta? Miten tämä yhteenkuuluvuus

ilmenee?
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TIEDONHANKINTA

11.Tarvitsetko toistuvasti tietoa harrastukseen liittyvistä asioista? Miten yleensä hankit

tietoa?

12.Millaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin olet joutunut harrastukseen liittyen? Miten ne

on ratkaistu?

13.Onko bänditoiminnassa joitakin toistuvia ongelmia? Mistä niihin löytyy ratkaisu?

14.Haetko joskus tietoisesti inspiraatiota kuuntelemalla musiikkia?

15.Mitkä asiat inspiroivat sinua tai muita bändin jäseniä? Vaikuttaako oman musiikin

tekemiseen muukin kuin kuultu musiikki?

16.Missä määrin ajattelet bändiin liittyviä asioita treeniajan ulkopuolella?

17.Oletko  joskus  törmännyt  sattumalta  tietoon,  joka  on  myöhemmin  osoittautunut

bänditoiminnan kannalta hyödylliseksi?

18.Oletko joskus tietoisesti vältellyt jotain tiettyä tiedonlähdettä?

19.Miten teknologian kehitys on mahdollisesti muuttanut tarpeitasi erilaiselle tiedolle tai

tapoihisi hankkia tietoa liittyen bänditoimintaan?

TIEDON LUOMINEN

20.Kuvaile vapaasti bändin tapoja tehdä musiikkia.

21.Missä määrin bändin eri jäsenet osallistuvat musiikin tai sanoitusten tekemiseen?

22.Missä määrin musiikin luominen tapahtuu treenikämpällä ja sen ulkopuolella?

TIEDON JAKAMINEN

23.Millä keinoilla bändin jäsenet pitävät yhteyttä liittyen bänditoimintaan?

24.Onko  bändin  jäsenten  välinen  yhteydenpito  selkeästi  jakautunut  harrastuksen

ulkopuoliseen  ja  harrastukseen  liittyvään  yhteydenpitoon  vai  ovatko  ne  toisistaan

erottamattomia?
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25.Käytätkö bänditoiminnassa sosiaalisia medioita tai tiedostonjakopalveluita jakaaksesi

sisältöä bänditovereille ja/tai yleisölle?

26.Mitä mieltä olette musiikin digitalisoitumisesta? Koetteko sen enemmän uhaksi vai

mahdollisuudeksi? Palaisitteko mieluummin vanhoihin toimintatapoihin, vai oletteko

tyytyväisiä nykyisiin? 

27.Kuulutko  mihinkään  musiikkilähtöisiin  ryhmiin  tai  yhteisöihin?  Mitä  ne  sinulle

merkitsevät? Millä tavoin niissä kommunikoidaan, ja millaista tietoa niissä välitetään?


	1 JOHDANTO
	2 VAKAVA HARRASTAMINEN
	2.1 Harrasteet
	2.2 Vakavan harrastamisen tunnuspiirteitä
	2.3 Sosiaaliset maailmat
	2.4 Harrastajamuusikot

	3 INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN
	3.1 Informaatiokäytännöt
	3.2 Tiedontarpeet
	3.3 Tiedonhankinta ja -käyttö
	3.4 Tiedon jakaminen
	3.5 Tiedon luominen
	3.6 Yhteenveto

	4 HARRASTAJAMUUSIKOIDEN JA MUIDEN VAKAVIEN HARRASTAJIEN INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN
	4.1 Muusikoita koskevissa tutkimuksissa havaitut tiedontarpeet ja -lähteet
	4.2 Muusikoita koskevien tutkimusten menetelmät ja aineistot
	4.3 Yhteenveto

	5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS
	5.1 Laadullinen tutkimus
	5.1.1 Teemahaastattelu
	5.1.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi

	5.2 Tutkimusaineisto ja analyysi

	6 TUTKIMUSTULOKSET
	6.1 Haastateltavien yhtyeharrastus
	6.2 Yhtyetoiminta vakavana harrastuksena
	6.3 Tiedontarpeet
	6.4 Tiedonlähteet
	6.5 Informaatiokäytännöt
	6.6 Tiedon jakaminen
	6.7 Tiedon luominen

	7 JOHTOPÄÄTÖKSET
	7.1 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset
	7.2 Jatkotutkimuksen aiheita

	LÄHTEET
	LIITE 1: HAASTATTELURUNKO

