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Tiivistelmä 

 

Pro gradu -tutkielmani päämääränä on lisätä ymmärrystä opiskelijoiden 

arkielämän tiedonhankinnasta Oulun kaupungin kulttuuritapahtumien 

tiedottamisen kontekstissa. Tarkoituksena on selvittää mistä Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien mainontaan käyttämistä ilmoituskanavista Oulun yliopiston 

humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tarkoituksella tietoa, 

mistä näistä kanavista he saavat sattumalta tietoa, mitä kanavia he pitävät 

itselleen tärkeinä ja millaisia eroja mies- ja naisopiskelijoiden välillä ilmenee. 

Tarkoituksena on myös selvittää, millä tavoin Kirsty Williamsonin arkielämän 

tiedonhankinnan malli onnistuu kuvaamaan opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankintaa tässä kontekstissa. 

Tutkimukseni on primääriaineistolla toteutettu määrällinen tutkimus. 

Perusjoukkona ovat Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekuntien 

opiskelijat vuonna 2014. Kysely lähetettiin keväällä 2015 ja vastauksia saatiin 

3385 kappaletta. Vastausprosentti oli 14,6 %. Aineiston analyysiin käytin 

tilastotieteellisiä menetelmiä, pääasiassa ristiintaulukointia. 

Tulokset osoittavat, että tärkeimmät kulttuuritapahtumien ilmoituskanavat 

opiskelijoille ovat julisteet, flyerit ja kausiohjelmat, Kalevan Menot –palsta ja 

Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä. Opiskelijat hakevat tarkoituksella 

sekä saavat sattumalta tietoa kaikkein eniten ystäviltä, kavereilta, perheeltä ja 

tuttavilta sekä julisteista, flyereista ja kausiohjelmista. Naisten ja miesten väliltä 

löytyi  tilastollisia eroja tarkoituksellisessa ja sattumanvaraisessa 

tiedohankinnassa kahdessatoista eri ilmoituskanavassa. Eroja löytyi myös 

kanavien tärkeydessä: naiset pitivät kolmea ilmoituskanavaa tilastollisesti 

merkitsevästi tärkeämpinä kuin miehet.  

Kyselyn melko alhaisen vastausprosentin perusteella tuloksia voidaan pitää 

suuntaa antavina. Ne voivat kuitenkin toimia erittäin hyvänä tukena Oulun 

kaupungille, kun kulttuuritapahtumien ilmoituskanavia priorisoidaan ja 

markkinointia suunnataan opiskelijoille.  

Asiasanat: opiskelijat, arkielämän tiedonhankinta, tarkoituksellinen 

tiedonhankinta, sattumanvarainen tiedonhankinta, tiedonhankintakanava 
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkimukseni käsittelee opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan 

ympäristöjä Oulun kaupungin kultturitapahtumien tiedottamisen kontekstissa. 

Tutkielmassa kartoitetaan Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen 

tiedekuntien opiskelijoiden tiedonhankintaa, erityisesti heidän 

informaatiokäytäntöjään osana heidän arkielämän informaatiokäyttäytymistään 

liittyen Oulun kaupungin vuonna 2014 järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Tämän 

lisäksi perehdytään siihen, miten Oulun kaupunki markkinoi 

kulttuuritapahtumiaan. Tarkoituksena on löytää vastaus siihen, kohtaavatko 

palvelujen tarjonta ja opiskelijoiden kulttuuriin liittyvä informaatiokäyttäytyminen. 

Erityisesti sosiaalisen median tuomat muutokset ovat mahdollisesti vaikuttaneet 

nuorten ihmisten tiedonhankinnan tapoihin ja informaatiokäytöntöihin. Lisäksi 

tarkoituksena on selvittää, millä tavoin Kirsty Williamsonin arkielämän 

tiedonhankinnan malli, joka kuvaa sisäkkäisten kehien avulla tiedonhankintaa eli 

ympäristöjä, onnistuu kuvaamaan opiskelijoiden arkielämän tiedonhankintaa 

tässä kontekstissa. 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Minkälaisista arkielämän tiedonhankinnan ympäristöistä opiskelijat 

hakevat tietoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista? 

2. Onko tähän liittyvä tiedonhankinta sattumanvaraista vai suunnitelmallista? 

3. Minkälaiseksi muodostuu minun oma opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnan malli suhteessa Williamsonin malliin? 

Sosiaalinen media mahdollistaa täysin uudenlaisen markkinoinnin. Sen suosion 

lisääntymisestä huolimatta Van Cleemputin (2010) mukaan kasvotusten 

tapahtuva komminukointi on kaikkein suosituin kommunikointitapa nuorten 

keskuudessa. Myös Case (2007, 8) esittää, että monet ihmiset käyttävät 

useammin informaaleja tiedonlähteitä, kuten ystäviä ja perhettä sekä kollegoiden 

tietämystä apunaan pyrkiessään ratkomaan ongelmiaan. 



2 
 

 1.2 Keskeiset käsitteet 
 

1.2.1 Informaatiokäyttäytyminen 
 

Informaatiokäyttäytymisellä (information behavior) viitataan monenlaiseen 

informaatioon liittyvään käyttäytymiseen. Näitä ovat esimerkiksi tiedon etsintä, 

tarkoitukseton tai passiivinen tiedon etsintä, kuten kuuntelu ja silmäily, tai myös 

esimerkiksi aktiivinen tiedon välttely. (Case 2007,5.) Niemelän (2006, 27) 

mukaan informaatiokäyttäytymisen käsitteellä pyritään kuvaamaan ihmisten 

toimintaa yleisellä tasolla, jolloin hän on suhteessa informaatioon eri 

tiedolähteiden ja kanavien kautta. 

Tässä tutkimuksessa informaatiokäyttäymisellä tarkoitetaan opiskelijoiden 

informaatiokäyttymistä heidän arkielämän kontekstissa liittyen Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumiin. 

 

1.2.2 Tiedontarve  
 

Tiedon tarve (information need) on käsitteellisesti hankalasti määriteltävissä. 

Tämä johtuu siitä, että sana ”tarve” viittaa hyvin monenlaisiin samankaltaisiin 

sukulaissanoihin, kuten ”intressiin”, ”haluun” ja ”motiiviin”. Nämä sukulaissanat 

kyllä viittaavat yksilön toimintaa virittäviin ja liikkeelle saaviin tekijöihin, mutta 

niiden avulla on vaikea määrittää yksityiskohtaisemmin, miten ne vaikuttavat 

tiedonhankintaan eri lähteistä. (Haasio & Savolainen 2004, 21.) 

Savolaisen (2011, 90) mukaan tiedontarpeesta puhuttaessa voidaan viitata 

esimerkiksi yksilön tietorakenteiden ”aukkoihin” tai inhimilliseen toimintaan 

liittyvään epävarmuuteen. Tiedontarpeesta voidaan puhua silloin, kun yksilö 

huomaa omien tietojensa riittämättömyyden saavuttaakseen asettamansa 

päämäärän ja tavoitteet (Case 2007, 5). Tässä tutkimuksessa tiedontarpeella 

tarkoitetaan opiskelijoiden tiedontarvetta, joka liittyy Oulun kaupungin järjestämiin 

kulttuuritapahtumiin. 
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1.2.3 Arkielämän tiedonhankinta ja informaatiokäytännöt 
 

Casen (2007, 5) mukaan tiedonhankinta (information seeking) on tietoinen 

ponnistus hankkia informaatiota yksilön omaan tarpeeseen tai ”aukkoihin” 

tietorakenteissa. Usein tiedonhankinta on niin yleistä ja jokapäiväistä, ettemme 

edes huomaa tekevämme sitä. Tiedonhankinta on toimintaa, joka saa alkunsa  

yksilön tiedontarpeesta. Tämän toiminnan tarkoituksena on tunnistaa erilaisia 

relevantteja tiedonlähteitä ja –kanavia. Kun yksilö on tunnistanut tiedonlähteet ja 

–kanavat, hakeutuu hän näiden lähteiden ja kanavien äärelle. Näistä kanavista 

ja lähteistä hän sekä valitsee ne, joilla hän pyrkii pyritään tyydyttämään syntyneen 

tiedontarpeen. Tiedonhankinta saa merkityksensä palvellessaan jotakin 

päämäärätoimintaa (kuten opiskelua tai ongelmanratkaisua); se ei ole 

itseisarvoinen prosessi. (Haasio & Savolainen 2004, 28.)  

McKenzie (2003) jäsentää tiedonhankintaa informaatiokäytäntöjen käsitteiden 

avulla. McKenzien (2003,19-26) mukaan tiedonhankinta voi olla 

sattumanvaraista tai suunnitelmallista.  Kun tiedontarvitsija hakeutuu 

tiedonlähteille saadakseen vastauksen johonkin tiettyyn rajatttuun kysymykseen, 

puhutaan tiedon aktiivisesta etsinnästä (active seeking). Kun tiedontarvitsijan 

informaatiokäytännot eivät ole erityisen suunnitelmallisia, tietoa haetaan johonkin 

teemaan liiittyen eikä tiedon etsintä ole kovin suunnitelmista, puhutaan tiedon 

aktiviistesta selailusta (active scanning). Kun henkilö ”törmää” tiedonlähteeseen 

ennalta arvaamattomassa tilanteessa, kuten toiselta henkilöltä tiedon kuullessa, 

sanomalehteä lukiessa tai Internetiä selaillessa, puhutaan kohdentumattomasta 

toimintaympäristön havainnoinnista (non-directed monitoring). Kun tietoa 

saadaan toiselta ihmiseltä ilman, että henkilö joutuu itse hakemaan tietoa, 

puhutaan toisen ihmisen hankkimasta tiedosta (information seeking by proxy). 

Valtaosa tiedonhankinnan tutkimuksesta on tehty kohdentuen ammatillisiin 

tiedontarpeisiin ja -hankintaan, mutta 1970-luvulta lähtien näiden tutkimuksien 

rinnalla on tutkittu myös työelämän ja päätoimisen opiskelun ulkopuolisia 

tiedontarpeita. Tätä tutkimusperinnettä kutsutaan arkielämän ei-ammatillisen 

tiedonhankinnan tutkimukseksi. (Haasio & Savolainen 2004 106-108.)  Tämän 

tutkimuksen näkökulmasta tiedonhankinnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jonka 

aikana opiskelija hankkii tietoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista erilaisista 
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kanavista ja lähteistä joko sattumanvaraisesti tai suunnitelmallisesti. Näitä 

tiedonhankinnan tapoja kutsutaan informaatiokäytännöiksi. 

 

1.2.4 Tiedonlähde  ja tiedonhankintakanava 
 

Tiedonlähde (information source) voidaan yleisellä tasolla ymmärtää miksi 

tahansa dokumentiksi tai ei-kirjalliseksi lähteeksi, joka sisältää yksilön haluaman 

tiedon (Haasio 2005, 9). Lähteitä voivat olla esimerkiksi painetut dokumentit, 

kuten perinteiset kirjat ja aikakauslehdet. Myös elektroniset aineistot, kuten 

erilaiset www - sivustot sekä myös henkilöt voivat toimia tiedonlähteinä 

tiedonetsijälle. (Haasio & Savolainen 2004, 19.)  

Tiedonhankintakanava (information channel) on  organisoitu mekanismi tai 

käytäntö. Sen avulla tai kautta yksilön on mahdollista päästä tiedonlähteille. Yksi 

hyvin perustavanlaatuinen esimerkki tiedonhankintakanavasta on kirjasto. 

Kirjasto on organisoitu käytäntö, joka tarjoaa tiedon etsijöille systemaattisen 

pääsyn monenlaisiin lähteisiin. Tiedonhankintakanavien ja – lähteiden rajan 

vetäminen tai erottaminen on haastavaa, koska usein tiedonlähde voi toimia 

kanavana ja myös toisin päin. (Haasio & Savolainen 2004, 20.)  

Tiedonlähteillä ja tiedonhankintakanavilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

erilaisia www- sivustoja, lehtiä ja muita dokumentteja sekä henkilöitä, joiden 

kautta opiskelija saa tai hankkii tietoa Oulun kaupungin järjestämistä 

kulttuuritapahtumista. 

 

1.2.5 Tiedonkäyttö 
 

Tiedonkäyttöä (information use) voidaan yleisessä mielessä pitää tiedonlähteissä 

tarjolla olevien informaatiosisältöjen relevanssin arvioimisena. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vastaanottaessaan informaatiota, tiedonhakija suhteuttaa uutta 

vastaanottamaansa tietoa tähänastisiinsa käsityksiinsä. Suhteuttamisen 

tuloksena tiedonhakijan käsitykset saattavat tarkentua. Tämä tarkoittaa sitä, että 

uusi vastaanotettu ja tulkittu informaatio on muuttanut ainakin joltain osin yksilön 

mentaalisia malleja ja kognitiivisia rakenteita. (Haasio & Savolainen 2004, 31.) 
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Tiedonkäytöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintaa, joka tapahtuu sen 

jälkeen, kun opiskelija on hakenut tai saanut sattumalta tietoa 

kulttuuritapahtumasta. Tämä toiminta voi olla esimerkiksi osallistuminen 

tapahtumaan. 

 

1.2.6 Yliopisto - opiskelijat 
 

Tässä tutkimuksessa yliopisto - opiskelijalla tarkoitetaan Oulun yliopistossa 

opiskelevia humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoita vuonna 2014. 

 

1.2.7 Kulttuuritapahtuma 
 

Kulttuuri - sanan alkuperä juontaa juurensa latinankieliseen viljelemistä 

tarkoittavaan sanaan cultura. Nykyään sanan merkitys on laajentunut ja 

nykymerkityksessään se pitää sisällään kaiken ihmisen toiminnan ja toiminnan 

tuotteet. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että kulttuurilla tarkoitetaan kaikkea 

sitä, mikä on ihmisen luomaa ja joka siirtyy oppimisen kautta ihmiseltä toiselle. 

Yhteiskunta ja kulttuuri ovat läheisiä käsitteitä toisilleen, sillä yhteiskunnan 

muodostavat tietyllä alueella asuvat ihmiset ja näillä ihmisillä on tietty kulttuuri. 

(Salminen & Poutanen 1996, 8.) 

Getzin (2012, 37) mukaan tapahtumilla on alku ja loppu. Ne ovat aina vain 

väliaikaisia ilmiöitä. Suunnitelluilla tapahtumilla on useimmiten etukäteen tarkasti 

suunniteltu ohjelma tai aikataulu, joka julkaistaan hyvissä ajoin ennen 

tapahtuman alkua.  

Yleistäen voidaan sanoa, että tapahtuma voi olla kontekstista riippuen melkein 

mikä tahansa tapahtuma. Se  voi olla pieni, yksittäinen tilausuus tai vaikkapa 

valtava, tuhansia tuhansia ihmisiä keräävä massatapahtuma. Tapahtuma-käsite 

on kuitenkin melko ongelmallinen monitulkintaisuutensa vuoksi. Vuosien varrella 

eri tutkijat ovat tarttuneet käsitteeseen, mutta kuitenkin loppujen lopuksi 

päätyneet määrittelyissään tietyiltä osin samanlaisiin lopputuloksiin. Kaikki nämä 

määritelmät ovat yhtämieltä siitä, että tapahtuma-käsite pitää sisällään ajallisen 
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tilapäisyyden, sisällöllisen moninaisuuden ja julkisuuden sekä sosiaalisuuden. 

(Getz 2005,15.) 

Kulttuuritapahtumat ovat osa suurempaa yleisötapahtumien kokonaisuutta. 

Yleisötapahtumiin kuuluvat kulttuuritapahtumien lisäksi esimerkiksi erilaiset 

urheilutapahtumat ja näytökset. Yleisötapahtumia (ja siis myös 

kulttuuritapahtumia) on järjestetty kautta ihmiskunnan historian aina 

sadonkorjuujuhlista Antiikin Kreikan olympialaisten tasoisiin megatapahtumiin. 

(Kauhanen, Juurakko, Kauhanen 2002, 14, 23.) Tässä tutkimuksessa 

kulttuuritapahtumalla tarkoitetaan Oulun kaupungin järjestämiä 

kulttuuritapahtumia. 

 

1.2.8 Kulttuuritapahtumien markkinointi 
 

Kuttuuritapahtumien markkinoinnin tavoite on saada tapahtuma kaupaksi 

yleisölle. Jos tapahtuman markkinointi epäonnistuu eikä paikalle saada yleisöä, 

voi hyväkin tapahtuma epäonnistua. Tällöin järjestäjien vastuullee saattaa jäädä 

suuretkin taloudelliset tappiot. Kulttuuritapahtumien markkinoinnissa tulee pitää 

mielessä kolme tärkeintä avaintekijää. Nämä avaintekijät ovat tapahtuman 

markkinointi oikealle kohderyhmälle, oikeaan hintaan ja sopivalla imagolla. 

(Kauhanen ym. 2002, 11.)  
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1.3 Tutkielman rakenne  

 

Tutkimuksen johdantoluku johdattelee aiheeseen ja  siinä eritellään tutkimuksen 

tavoitteet ja keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa esittelen 

informaatiokäyttäytymisen tutkimusta ja informaatiokäyttäytymiseen liittyvää 

käsitteistöä. Luvussa kolme esittelen kulttuuritapahtumien markkinointia. 

Teoreettisen osuuden lopussa esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

Luvussa neljä kuvaan tutkimuksen empiirisen toteutuksen, esitän  

tutkimuskysymykset, kerron tutkimusotteesta ja -menetelmästä, kyselystä 

kvantitatiivisena menetelmänä, sekä kuvailen tutkimusaineiston. Viidennessä 

luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Kuudennessa luvussa tehdään 

johtopäätökset tutkimuksen tuloksista ja luvussa seitsemän pohdin tutkimuksen 

luotettavuutta ja jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

2.1 Informaatiokäyttäytyminen 

 

Wilson (2000, 49) näkee informaatiokäyttäytymisen ihmiskäyttäytymisen 

kokonaisuutena, jolloin ihminen on suhteessa tiedonlähteisiin ja -kanaviin. Hänen 

mukaansa informaatiokäyttäytyminen sisältää sekä passiivista että aktiivista 

tiedon etsintää ja tiedon käyttöä. Se voi olla siis kasvokkain tapahtuvaa 

kommunikointia muiden ihmisten kanssa tai vaikka passiivista informaation 

vastaanottamista. Esimerkiksi television mainoksia katsoessamme 

vastaanotamme passiivisesti informaatiota. 

Wilsonin (1999, 249) mukaan informaatiokäyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, miten 

erilaiset yksilön tarpeet johtavat toimimaan tiedon tavoittamiseksi ja miten yksilö 

hyödyntää kootun tiedon. Hänen mukaansa informaatiokäyttätymiseksi voidaan 

ymmärtää sellaiset toiminnot, jotka lähtevät yksilön tiedontarpeen 

tiedostamisesta, jatkuvat informaation muotoiluun, halutun informaation 

hakemiseen, ja lopulta tiedon käyttöön ja siirtoon. Wilson (1999, 262-264) on 

muodostanut tutkimuksiensa pohjalta kuvion, jonka avulla on helpompi ymmärtää 

informaatiokäyttäytymisen suhdetta tiedonhankintakäyttäytymiseen ja 

tiedonhakukäyttäytymiseen. Sen mukaan informaatiokäyttäytymiseen kuuluu 

tiedonhankinnan kenttä, joka taas sisältää tiedonhakukäyttäytymisen kentän. 

(Ks. kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankintakäyttäytymisen ja 

tiedonhakukäyttäytymisen käsitteiden väliset suhteet (Wilson 1999). 

 

Casen (2006) mukaan informaatiokäyttäytymisen tutkimus on laaja kenttä, koska 

periaatteessa se sisältää kaikki tutkimukset, joka käsittelevät ihmisiä ja 

informaatiota. Tämän takia Case (2007, 251-316) on pyrkinyt jaottelemaan 

informaatiokäyttäytymisen tutkimuskirjallisuutta pienempiin osa-alueisiin. Näitä 

osa-alueita ovat: 

 Tiedonhakijat ammattiryhmittäin ( esimerkiksi tutkijat tai managerit) 

 Tiedonhakijat rooleittain ( esimerkiksi potilas tai opiskelija) 

 Tiedonhakijat väestötilastojen mukaan ( esimerkiksi iän tai etnisen taustan 

mukaan) 

 Teoriat, mallit ja metodit, joiden avulla tutkitaan tiedonhakijoita. (Case 

2007, 251-316.) 

Savolainen (2008, 15-24) väittää, että informaatiokäyttäymisen tutkijoista osa 

puhuu informaatiokäyttäytymisestä lähes synonyymisesti informaatiokäytännön 

kanssa. Hän painottaa, että käsitteiden erona on lähinnä se, että 
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informaatiokäytäntöjen käsite korostaa tiedonhankintaa sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti määrittyneenä asioiden ”tekemisenä”. 

Vielä 30 vuotta sitten suurin osa informaatiokäyttäytymisen tutkimuksesta 

toteuttettiin Iso-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta tänä päivänä 

tutkimusyhteisö on laajentunut ympäri maailmaa. Euroopassa, erityisesti 

Skandinaviassa, mutta myös Afrikassa ja Aasiassa tehdään koko ajan 

korkealaatuista informaatiokäyttätymisen tutkimusta. Muun muassa erilaiset 

konferenssit, kuten Information Seeking in Context -konferenssit (ISIC), tuovat 

yhteen tutkijoita eri puolilta maailmaa ja luovat hedelmällisen maaperän 

informaatiokäyttäytymisen tutkimusideoiden vaihdolle. (Case, 2006.) 

Informaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa hyödynnetään monia erilaisia 

tutkimusmetodeja, esimerkiksi haastatteluita ja kyselyjä. Esimerkiksi Morey 

(2007) tutki puhelinkyselyjen avulla afro-amerikkalaisten terveyteen liittyviä 

tiedon tarpeita. Myös Fisher, Naumer, Durrance, Stromski ja Christiansen (2005), 

hyödynsivät tukimuksessaan puhelinkyselyä; he tutkivat kaupunkilaisten ja ei -

kaupunkilaisten informaatiotapoja ja informaatiomaaperiä liittyen 

terveyspalveluihin. Perrault (2007) hyödynsi internet-pohjaista kyselyä 

tutkiessaan biologian opettajien tiedonhakua internetissä. McKnight (2007a, 

2007b) taas hyödynsi tutkimuksissaan osallistuvaa havainnointia sekä 

haastattelua tutkiessaan tehohoidon hoitajien informaatiokäyttäytymistä 

tehohoitoyksikössä. Myös Baker (2004) hyödynsi tutkimuksessaan metodina 

havannointia ja haastattelua. Hän tutki prostituutiopeitetehtävissä 

työskentelevien naispuolisten poliisien tiedontarpeita.  

Informaatiokäyttäytymisen tutkimuksen kohteena ovat usein akateemisesti 

koulutetut ihmiset ja tutkijat eri tieteenaloilta. Tämän lisäksi tutkitaan myös 

opiskelijoiden informaatiokäyttäytymistä. Esimerkiksi Fisher, Landry ja Naumer 

(2007) tutkivat opiskelijoiden arkielämän informaatiokäyttäytymistä, erityisesti 

heidän informaatiomaaperiään. Given (2007a, 2007b) tutki haastattelemalla 

yliopisto- opiskelijoita tarkastellen sitä, miten he ymmärsivät kampusalueen 

informoivaksi alueeksi. 
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2.2 Tiedonhankinta  

 

Tiedonhankinta liittyy ihmisen jokapäiväiseen elämään erottamattomasti, eikä 

sitä aina ole mahdollista rajata tarkasti. Tiedonhankinta pitää sisällään väljästi 

määritellen kaikki havainnointimme, niin sanomalehden lukemisen kuin kollegan 

kanssa tietojenvaihdon. Perinteisemmässä mielessä tiedonhankintatutkimus on 

kuitenkin kiinnostunut enemmänkin esimerkiksi dokumentoiduista 

tiedonlähteistä, jotka voivat olla elektronisia tai painettuja. (Savolainen 2011, 75- 

76.) 

Valtaosa tiedonhankinnan tutkimuksesta on kohdistunut tähän asti ammatilliseen 

tiedonhankintaan ja tiedontarpeisiin ja arkielämän tiedonhankinta on jäänyt 

tämän varjoon (Haasio & Savolainen 2004, 28- 29.) Viime vuosina myös 

arkielämän tiedonhankinnan tutkimus on lisääntynyt. Wilsonin (1999, 252) 

mukaan valtaosa julkaistuista tutkimuksista on keskittynyt sosiaalisiin tekijöihin ja 

ympäristötekijöihin (esimerkiksi työpaikka), jotka vaikuttavat yksilön motivaatioon 

aloittaa tiedonhankinta ja jatkaa sitä.  

Tiedonhankinnalla voidaan yleisesti ymmärtää tapahtumaketjua, joka saa 

alkunsa tiedontarpeesta. Tiedontarve herättää yksilön tunnistamaan relevantteja 

tiedonlähteitä ja -kanavia, hakeutumaan näille lähteille ja kanaville sekä 

valitsemaan tiettyjä lähteitä ja kanavia, jotta hän voisi hyödyntää niitä 

tyydyttääkseen tiedontarpeensa. Tiedonhankinta saa merkityksensä aina 

palvellessaan jotakin päämäärää. (Haasio & Savolainen 2004, 28- 29.) Kuviossa 

2 on esitetty Tuomisen (1992, 6) malli, jolla hän kuvaa tiedontarpeiden, -

hankinnan ja –käytön välisiä keskinäisiä suhteita. 
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Kuvio 2. Tiedontarpeiden, -hankinnan ja -käytön väliset keskinäissuhteet 

(Tuominen, 1992, 6). 

Tiedonhankintaa voidaan tarkastella myös kognitiivisesta näkökulmasta. Tällöin 

yksilöllä on tietorakenteessaan aukko, johon hän lähtee lähtee etsimään tietoa. 

Lopulta löydetty tieto sisällytetään tähän rakenteeseen. (Kuhlthau 2004; 

Marchionini 1995 5-9; Wilson 2000, 250-251.) Monet tutkijat ovat tutkimuksissaan 

päätyneet myös siihen, että tiedonhankinta on tiedon rakentamisen prosessi. 

Tämä prosessi tapahtuu erilaisilla kognitiivisilla tasoilla. (Tang & Solomon 1998, 

237- 256; Vakkari & Hakala 2000, 540-62.) 

Savolaisen (2012) mukaan tiedonhankintaa määrittävät aina erilaiset 

motivaattorit. Hänen mielestään yksi kiehtovimmista tiedonhankinnan 

motivoottereista löytyy odotusarvoista, joita tiedonetsijöillä on tiedonhankinnan 

aloittaessaan. Nämä ovat menestymisen odottaminen (expectations of success) 

ja subjektiivinen tehtävälle annettu arvo (subjective task value). Nämä 

motivaattorit vaikuttavat Savolaisen mukaan suoraan siihen, miten yksilö lähtee 

etsimään tietoa ja miten hän jatkaa tiedonetsintää. Tietynlainen käytös 

tiedonhankinnassa johtaa tietynlaiseen lopputulokseen. 

Tiedonhankintatutkimus voidaan määritellä joko suppeasti tai laajasti. Suppeassa 

mielessä tiedonhankinnalla tarkoitetaan eri lähteille ja kanaville hakeutumista ja 

dokumenttien hankkimista, jotta niitä voidaan tarkastella lähempää. Suppeassa 

merkityksessä tiedonhankinnassa on kyse lähinnä dokumenttien ja 
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informaationhankinnasta, sillä lähteiden käsiin saaminen ei vielä tarkoita, että 

lähdettä myös hyödynnettäisiin. Laajemmassa mielessä tiedonhankinta käsittää 

myös löydettyjen tiedonlähteiden relevanssin arvioinnin. (Haasio & Savolainen 

2004, 28.) 

Tiedonhankintatutkimus on erityisen kiinnostunut siitä, millä kriteereillä ryhmät ja 

yksilöt valitsevat sekä hyödyntävät erilaisia tiedonhankintakanavia ja 

tiedonlähteitä. Usein tutkimuksen kohteena saattaa olla myös se, kuinka useasti 

ja säännöllisesti tiettyjä tiedonlähteitä ja tiedonhankintakanavia käytetään. 

Tiedonhankintatutkimus on kiinnostunut myös siitä, onko lähteiden käytössä 

esteitä tai ongelmia tai miten löydetty tieto pystyy tyydyttämään tiedonetsijän 

tiedontarpeen. (Savolainen 2011, 76.) 

McKenzien (2003,19-26) mukaan tiedonhankinta voi olla sattumanvaraista tai 

suunnitelmallista.  Kun tiedontarvitsija hakeutuu lähteille saadakseen vastauksen 

johonkin tiettyyn rajatttuun kysymykseen, puhutaan tiedon aktiivisesta etsinnästä 

(active seeking). Kun tiedontarvitsijan informaatiokäytännot eivät ole erityisen 

suunnitelmallisia, tietoa haetaan johonkin teemaan liiittyen eikä tiedon etsintä ole 

kovin suunnitelmista, puhutaan tiedon aktiviistesta selailusta (active scanning). 

Kun henkilö ”törmää” tiedonlähteeseen ennalta arvaamattomassa tilanteessa, 

kuten toiselta henkilöltä tiedon kuullessa, sanomalehteä lukiessa tai Internetiä 

selaillessa, puhutaan kohdentumattomasta toimintaympäristön havainnoinnista 

(non-directed monitoring). Kun tietoa saadaan toiselta ihmiseltä ilman, että 

henkilö joutuu itse hakemaan tietoa, puhutaan toisen ihmisen hankkimasta 

tiedosta (information seeking by proxy). 

 

2.2.1 Arkielämän tiedonhankinta 

 

Valtaosa tiedonhankinnan tutkimuksesta on tehty kohdentuen ammatillisen 

tiedon tarpeisiin ja hankintaan, mutta 1970-luvulta lähtien näiden tutkimuksien 

rinnalla on tutkittu myös työelämän ja päätoimisen opiskelun ulkopuolisia 

tiedontarpeita. Tätä tutkimusperinnettä kutsutaan arkielämän ei- ammatillisen 

tiedonhankinnan tutkimukseksi. Arkielämän tiedonhankintaan on aiemmin viitattu 

myös käsitteillä kansalaisen tiedontarpeet ja kansalaisen tiedonhankinta. 
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Tutkimusalaan voidaan viitata myös esimerkiksi käsitteellä ”non-work information 

seeking”. ”Non-working” -käsitteeseen liitetään helposti negatiivisia mielikuvia, 

erityisesti sellaisissa kulttuureissa, joissa työtä arvostetaan korkealle. (Haasio & 

Savolainen 2004 106-108.) Fisherin ja Julienin (2009) mukaan arkielämän 

tiedonhankintaa voi kuvata myös sanoilla ei-eliitti- ja erityisväestön 

tiedonhankinta (special populations). 

Savolaisenkin (1993, 15) mukaan muuhun kuin ammatilliseen 

tiedonhankinnantutkimukseen liittyy käsitteellisiä ongelmia. Arjen määrittely ei ole 

täysin yksiselitteistä. Hänen mukaansa useimpien ihmisten arki koostuu 

kahdesta pääalueesta: työstä ja työn ulkopuolisesta toiminnasta, jotka yhdessä 

muodostavat 24 tunnin kokonaisuuden. Työn ulkopuolista tiedonhankintaa  ei 

pitäisi Savolaisen mukaan nimetä tietoa tarvitsevan henkilön roolin (esim. 

kansalainen) mukaan, vaan tiedonhankintaa tulisi tarkastella osana yksilön 

jokapäiväistä toimintaa.  

Useimmiten arkielämän tiedonhankintaa on tarkasteltu erillään ammatillisesta 

tiedonhankinnasta, sillä molempien tutkimusalueiden samanaikainen tarkastelu 

on työlästä. Arkielämän tiedonhankintaa on tutkittu ammatillista tiedonhankintaa 

vähemmän, joka johtunee siitä, että sen alueen tiedontarpeet ja tiedonhankinnan 

käytännöt näyttäytyvät usein epämääräisinä ja trivaaleina. (Savolainen 1993, 8.) 

Voidaan sanoa, että kokonaisuudessaan arkielämän tiedonhankintaa on tutkittu 

melko vähän (Chatman 2000 ja Meyers, Fisher ja Marcoux 2009). Savolaisen 

(1995, 260) mukaan Dervin ja Nilan tekivät vuonna 1986 tutkimuksessaan 

selkeän jaon systeemikeskeiseen ja ihmiskeskeiseen lähestymistapaan 

tiedonhankinnassa ja käytössä.  

1970-luvulta lähtien on tutkittu monenlaisten eri ryhmien arkielämän 

tiedontarpeita ja tiedonhankinnan käytäntöjä. Näitä ovat muun muassa lapset, 

ammatinvalintaa ja koulutusmahdollisuuksia pohtivat nuoret, sanomalehtien 

selailijat ja näkövammaiset. (Haasio & Savolainen 2004, 106-107.)  
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2.2.2 Williamsonin tiedonhankinnan ekologinen malli 
 

Kirsty Williamson (1998) on esittänyt tiedonhankinnan ekologisen mallin. Mallia 

varten Williamson tutki noin 200 Australiassa asuvaa yli 60 vuotiasta ihmistä ja 

heidän tiedonhankinnanympäristöjään. Tutkimuksessaan hän käytti 

materiaalinaan haastatteluita, tutkimukseen osallistuneiden kirjoittamia  

päiväkirjoja ja kvantitatiivista aineistoa. (Williamson 1997, 339- 340.) 

Kehittämässään mallissa Williamsson käyttää sisäkkäisiä ympyröitä, joista 

sisimpänä on tiedon tarvitsija eli käyttäjä (ks. kuvio 3). Lähimpänä tiedon 

tarvitsijaa olevat vyöhykkeet ovat useimmiten käytettyjä tiedonlähteitä. 

Vastaavasti kauempana keskustaa olevat vyöhykkeet ovat harvemmin käytettyjä 

tiedonlähteitä.  

Tiedonhankinnan ekologisen mallin keskiössä on käyttäjä. Keskiöstä eli 

käyttäjästä seuraava vyöhyke on käyttäjän läheiset ihmiset, seuraava vyöhyke 

kuvaa käyttäjän laajempaa kontaktiverkostoa. Toiseksi uloin vyöhyke mallissa 

kuvaa joukkotiedotusvälineitä esimerkiksi tv:tä ja lehtiä. Käyttäjästä etäisin 

vyöhyke tarkoittaa institutionaalisia lähteitä esimerkiksi kirjastoa. Mallissa 

vyöhykkeiden ulkopuolella on viisi erilaista tekijää. Nämä tekijät vaikuttavat 

siihen, miten käyttäjä valitsee tiedonhankintakanavia ja –lähteitä. 

Williamson (1998,36) tutkimuksen mukaan läheiset ihmiset, esimerkiksi ystävät, 

olivat suosituimpia ja eniten käytettyjä tiedonlähteitä. Tutkimuksessa selvisi, että 

harvemmin käytettyihin tiedonlähteisiin kuuluivat erilaiset institutionaaliset 

lähteet, kuten esimerkiksi erilaiset organisaatiot ja asiantuntijat. (Williamson 

1998, 36.) 
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Kuvio 3. Arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt (Williamson 1998, 36.) 

 

Williamsonin mukaan tiedonhakija voi joko hankkia tietoa suunnitelmallisesti tai 

hän voi saada sitä sattumanvaraisesti. Kuviossa 3 olevilla nuolilla kuvataan sitä, 

hankitaanko tietoa yleensä suunnitelmallisesti (purposeful information seeking) 

vai saadaanko sitä sattumalta (incidental information seeking). Esimerkiksi, kun 

keskustelemme ystäviemme kanssa, katsomme televisiota tai luemme vaikka 

lehteä, saamme sattumalta tietoa. Williamsonin mukaan vastaavasti kauempana 

olevista institutionaalisista lähteistä, kuten virastoista, saadaan vähiten 

sattumanvaraista tietoa ja niistä tieto hankitaan usein  suunnitelmallisesti. 

(Williamson 1997, 342-349.) 

Mallia voidaan sanoa ekologiseksi siksi, että tiedonlähteiden käyttäjä on 

yhteydessä laajempaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tämä konteksti 

taas vaikuttaa siihen, minkälaisisa lähteitä ja kanavia käyttäjä valitsee. Se, millä 

tavalla ihminen tarkkailee ja näkee maailman, riippuu vahvasti kulttuurisesta 
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taustasta, fyysisestä ympäristöstä, fyysisestä kunnosta, arvoista, ihmisen 

luonteenpiirteistä, elämäntyylistä ja sosio-ekonomisesta asemasta. Williamsonin 

mukaan esimerkiksi huono kuulo tai heikot jalat voivat olla tiedonhankintaan 

vaikuttava tekijä. (Williamson 1997, 344-345.) Arvoilla ja ympärillä olevalla 

kulttuurilla  voi olla suuri vaikutus siihen minkälaisen tiedon hankintaa pidetään 

sosiaalisesti hyväksyttävänä tai minkälaista tietoa on ylipäätään saatavilla. 

Fyysisellä ympäristöllä on myös merkistystä, koska esimerkiksi pienellä 

syrjäisellä paikkakunnalla tiedonhankinta voi olla hankalampaa, kuin suuressa 

kaupungissa, koska palvelut ovat kauempana.  

 

2.2.3 Muita arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksia 
 

Arkielämän tiedonhankinta eli ei-ammatillinen tiedonhankinta on keskittynyt 

vuosien aikana kolmeen eri peruskontekstiin. Näitä konteksteja ovat 1) viralliset 

informaatiopalvelu systeemit, 2) arkielämän tilanteet sekä 3) kriisit, joissa ihmiset 

ovat huomanneet aukon ymmärryksessään uudessa elämäntilanteessa, kuten 

sairastuessaan. (Julien 1999.) Virallisia informaatiopalvelusysteemejä 

arkielämän tiedonhankinnan piirissä on tutkinut muun muassa Kuhlthau. 

Kuhlthau (1991) tutki tiedonhankintaa käyttäjien näkökulmasta ja päätyi 

tutkimuksessaan siihen, että tiedonhakijat käyvät tiedonhankintaprosessinsa 

aikana läpi samantyylisiä kokemuksia ja tuntemuksia epävarmuudesta 

optimismiin ja kaikkea siltä väliltä.   Arkielämän tilanteita puolestaan on tutkinut 

esimerkiksi Savolainen (1995). Savolaisen (1995) tutkimuksen mukaan 

tiedonhakijan koulutustausta vaikuttaa siihen, miten tiedonetsijä etsii tietoa 

erilaisista tiedonhankintakanavista, esimerkiksi kirjastosta.  

Terveyskontekstissa on tehty paljon tutkimusta. Esimerkiksi Baker (1996) tutki, 

minkälaista tietoa Multiple Sclerosis eli MS-tautia sairastavat naiset hakevat. 

Johnson, Case, Andrews, Allard, ja Johnson (2006) selvittävät tutkimuksessaan 

882 ihmiseltä, mistä he hakivat tietoa ylläpitääkseen tietoaan periytyvistä 

syöpäsairauksista. Internet oli tutkimuksen mukaan hallitseva tiedonlähde. 

McKenzie ja Oliphant (2006) selvittivät tutkimuksessaan raskaana olevien 

naisten synnytykseen liittyvän  tiedon tulkintaa. Beverly, Bath ja Barber (2007) 
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selvittivät haastatteluin visuaalisesti heikentyneiden ihmisten tiedontarpeita 

liittyen terveyteen ja sosiaalihuoltoon. Burdett, Henwood, Harris ja Marshall 

(2006) tutkivat kirjastojen nykyistä ja potentiaalista roolia kansan terveyteen 

liittyvän tiedon tarpeen tukijana. Wathen ja Harris ( 2006) haastattelivat 

tutkimuksessaan 40 ontariolaista naista. Haastatteluilla he halusivat selvittää 

naisten kroonisia ja akuutteja terveyshuolia, huomioiden tutkimuksessa erityisesti 

maaseudun elinolojen vaikutuksen, informaatio- ja terveydenlukutaidon, 

välittäjien roolin tiedonetsintäprosessissa ja järjestelmien ja käyttäjien välisen 

yhteensopimattomuuden. 

Perinteisten ammattiryhmien, erityisesti insinöörien, esimiehien, yliopiston 

tiedekuntien ja terveydenalan ammattilaisten, arkielämän tiedonhankinta on 

suosittu tutkimusaihe tutkijoiden keskuudessa edelleen. Tavallisten ihmisten 

arkielämän tiedonhankintaa tutkitaan entistä useammin nykyään ja internetin 

vaikutus ihmisten informaatiokäyttäytymiseen tuottaa paljon tutkimusta jo 

itsestään. (Case, 2006.) 

 

2.3 Nuorten aikuisten informaatiokäyttäytyminen 

 

Nuorten informaatiokäyttäytymisen tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle 

kuin aikuisten tai lasten. Kuitenkin alati kasvava joukko tutkijoita tutkii myös 

nuorten aikuisten informaatiokäyttäytymistä, eli sitä, miten nuoret etsivät, 

käsittelevät, jakavat ja käyttävät informaatiota tarkoituksellisesti tai passiivisesti. 

(Agosto 2011.) 

Kuhlthaun (1991) tiedonhankinnan prosessi –malli (Information Search Process, 

ISP model)  informaatiokäyttäytymisen malli on toiminut pohjana monille 

informaatiokäyttätymisen malleille, jotka käsittelevät nuoria aikuisia.  Hänen 

mallinsa tunnistaa yleiset tavat, ajatukset ja tunteet, joita nuoret aikuiset 

(opiskelijat) kokevat tutkimusprosessin aikana.  (Agosto 2011.) 

Nuoriin aikuisiin kohdistuva informaatiokäyttäytymisen tutkimus käsittää monia 

tutkittuja tieteenaloja, joista merkittävimpiä ovat kirjasto- ja informaatiotutkimus, 

koulutus, psykologia ja viestintätiede. Tämä tutkimus voidaan jakaa kolmeen 
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yleiseen kategoriaan: 1) tutkimukset opintojen vaikutuksesta nuorten aikuisten 

informaatiotarpeiden tunnistamiseen, 2) tutkimukset, jotka johtavat nuorten 

aikuisten informaatiokäytäntöjen tunnistamiseen ja 3) tutkimukset, jotka johtavat 

nuorten aikuisten digitaaliseen informaatiokäyttäytymisen kuvauksiin.  (Agosto 

2011.) 

Nuorten tiedonhankintaa on tutkinut muun muassa Agosto (2007). Hän tutki 

nuorten aikuisten informaatiokäytäntöjä yleisissä kirjastoissa. Agosto kehitti 

mallin, joka kuvaa yleisten kirjastojen rooleja nuorten aikuisten elämässä. Mallin 

mukaan yleiset kirjastot toimivat nuorille aikuisille 1) informaatioporttina, 2) 

sosiaalisina vuorovaikutus- ja ajanvietetiloina sekä 3) hyödyllisinä fyysisinä 

ympäristöinä. 

Julien (1999, 38-48) ja Shenton (2007, 257-277) löysivät tutkimuksissaan erilaisia 

esteitä, jotka hankaloittavat nuorten aikuisten onnistumista informaation 

etsimisessä ja käytössä. Agoston (2011) mukaan näitä esteitä olivat muun 

muassa: 

 tiedon lähteiden puute 

 puutteet taustatiedoista  

 kielteiset käsitykset kirjastoista ja kirjastonhoitajista 

 informaation välttely 

 hämmennys ja sosiaalinen tyytymättömyys 

 vanhempien, valvojien, koulun tai kirjaston asettamat rajoitteet 

 informaation äärelle pääsemiseen liittyvät seikat ja 

 informaatiotulva. 

Muut nuoriin aikuisiin kohdistuneet informaatiokäyttäytymisen tutkimukset ovat 

kohdistuneet koulun ja kirjaston ulkopuolelle. Arkielämän informaatiokäytäntöjen 

tutkimus tutkii kulttuurillisesti ja sosiaalisesti vakiintuneita tapoja tunnistaa, etsiä, 

käyttää ja jakaa informaatiota erilaisissa lähteissä kuten televisiossa, 

sanomalehdissä ja internetissä. (Savolainen 2008.) Valtaosa nuorten aikuisten 

informaatiokäyttäymisen tutkimuksesta on viime aikoina keskittynyt digitaaliseen 

informaatioon. Näiden tutkimusten mukaan nuorten aikuisten internetissä 

tapahtuva informaatiokäyttäytyminen täyttää monet samat nuorten aikuisten 

tiedontarpeet kuin mitä internetin ulkopuolella tapahtuva 
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informaatiokäyttätyminen täyttää. Nuorten aikuisten tiedonotarpeita ovat 1) 

tarpeet sosiaaliseen kanssakäyntiin ja kommunikointiin, 2) tarpeet suhteen 

rakentamiseen ja sen ylläpitämiseen, 3) tarpeet tunne-elämän tukemiseen, 4) 

tarpeet tutustua omaan identiteettiin, 5) tarpeet rakentaa parempaa itsetuntoa ja 

6) tarpeet akateemiseen ja älylliseen tukeen. Nuoret aikuiset sekoittavat 

jatkuvasti enemmän ja enemmän internetissä ja internetin ulkopuolella 

tapahtuvaa elämäänsä; he osaavat saumattomasti yhdistellä erilaisia 

informaatioteknologian muotoja heidän omiin arkielämän 

informaatiokäytäntöihinsä. (Agosto 2011.) 

Monet informaatiokäyttäytymisen tutkijat ovat päätyneet tutkimuksissaan siihen, 

että nuorten aikuisten keskuudessa on myös nuoria aikuisia, jotka eivät  ole 

teknologisesti taitavia (Agosto & Abbas 2010, Kennedy, Judd, Dalgarno & 

Waycott 2010). Prenskyn (2001a) mukaan vuosien 1980 ja 1994 välillä syntynyttä 

sukupolvea voidaan kutsua käsitteellä ”digital native”, koska tämä sukupolvi 

luottaa ja tuntee informaatioteknologian ja heidän elämään kuuluvat oleellisina 

osina tietokoneet, videopelit, videokamerat, digitaaliset musiikkisoittimet ja 

kännykät. Bennettin, Matonin ja Kervinin (2008) tutkimuksessa otetaan kantaa 

käsitteeseen “digital native” (digitaalinen asukas). Heidän mukaansa ”digital 

native” –käsitteen luonne ei kuvaa tarpeeksi monipuolisesti nuorten aikuisten 

suhdetta teknologiaan. Bennettin ym. (2008) korostavat, etteivät kaikki nuoret 

aikuiset ole teknologian harrastajia ja sen asiantuntijoita. Osa nuorista aikuisista 

on omaksunut teknologian omakseen ja tukeutuu siihen erilaisissa 

tiedonhankinta tilanteissa, kuten tiedonhaussa ja kommunikoinnissa. Osalla 

nuorista ei kuitenkaan ole mahdollisuutta päästä teknologian äärelle tai heiltä 

puuttuvat sen käyttämiseen liittyvät taidot. Koko nuoria aikuisia koskeva yleistys 

”digitaalisena kansana” jättää huomiotta vähemmän teknologiasta kiinnostuneet 

ja heidät, joilla ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi teknologiaan.  

Suurin osa nuorista aikuisista käyttää monenlaista teknologiaa kommunikointiin 

ja kanssakäymiseen ikätovereiden, perheen jäsenten ja muiden kanssa. Van 

Cleemputin (2010) mukaan kasvotusten tapahtuva komminukointi on silti 

kaikkein suosituin kommunikointitapa nuorten keskuudessa. 
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2.4 Nuorten aikuisten arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksia 

 

Agosto ja Hughes-Hassell (2005) tutkivat nuorten, kaupungissa asuvien, 

aikuisten arkielämän tiedonhankintakäyttäytymistä. Heidän tutkimuksensa 

osoittaa, että nuoret aikuiset suosivat tiedonlähteinä muita ihmisiä, kun taas 

kirjastoista ja kirjastonhoitajista nuorilla aikuisilla oli epäsuotuisa käsitys. 

Tutkimuksessa esitetään lista kysymyksistä, joita kirjastonhoitajien tulisi pohtia 

suunnitellessaan ohjelmia ja palveluita nuorille kaupunkilaisaikuisille. 

Hamer (2003) tutki New Jerseyssä nuorten homoseksuaalisten miesten 

tiedonhankintaa, elämäntilanteessa, jossa he halusivat kertoa muille 

seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tutkimuksen mukaan nuoret homomiehet 

kohtasivat tyypillisesti kolmea erilaista tiedontarvetta, jotka liittyivät 1) itsensä 

leimaatumiseen, 2) seurauksiin itsensä tunnistamisessa homoseksuaaliksi ja 3) 

oman homoseksuaalisen identiteetin muodostamisen ymmärtämiseen. 

Tutkimukseen osallistuneet hakivat tietoa usein nuorille homoseksuaalisille 

miehille tarkoitetuista online-keskustelupalstoilta. Heidän tiedonhankintaansa 

kuvasivat voimakkaasti erilaiset olotilat, kuten pelko ja salamyhkäisyys. 

Tarleton ja Ward (2005, 70- 76) perehtyivät tutkimuksessaan 

oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten aikuisten, heidän perheidensä ja 

tukijoidensa tiedontarpeisiin nuoren muutosvaiheessa. Tutkimuksessa selvisi, 

että nuoret, oppimisvaikeuksista kärsivät aikuiset tahtoivat löytää tietoa työn 

hankkimisesta, yliopistoon menemisestä ja muista siirtymävaiheeseen liittyvistä 

aiheista. 

Qayyumin, Williamsonin, Liun ja Hiderin (2010) tutkimuksessa keskityttiin 

nuorten, iältään 18- 25 vuotiaiden, aikuisten, uutisten tiedonhankintaan ja 

uutisten selailuun ja siihen, minkälaista informaatiokäyttäytymistä näihin liittyy 

arkielämän kontekstissa. Tutkijat halusivat selvittää, minkälaisia käsityksiä ja 

asenteita nuorilla aikuisilla oli perinteistä uutismediaa (sanomalehdet, televisio ja 

radio) ja online uutismediaa kohtaan. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret aikuiset 

olivat kiinnostuneita viihteestä, vakavista uutisista ja paikallisista uutisista. 

Vastoin tutkijoiden odotuksia, perinteiset painetut uutislehdet pitivät pintansa 

nuorten keskuudessa muiden medioiden keskellä. 
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2.5 Tiedontarve 

 

Tiedon tarve on käsitteenä ongelmallinen, eivätkä tutkijat ole päässeet 

yhteisymmärrykseeni siitä, mistä siinä pohjimmiltaan on kyse. Ongelmaksi ovat 

muodostuneet tarpeen käsitettä tutkittaessa termin ”tarve” erilaiset 

sukulaistermit, kuten ”halu”, ”motiivi” ja ”intressi”. (Savolainen 2012, 81.) Haasion 

ja Savolaisen (2004, 21) mukaan tiedontarpeet voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

ammatillisen tiedon tarpeeseen, jolloin tiedon tarpeet liittyvät työtehtäviin tai 

päätoimiseen opiskeluun ja ei-ammatillisen tiedon tarpeeseen, jonka voi tuottaa 

esimerkiksi lapsen äkillinen sairastuminen tai työttömäksi joutuminen. 

Wilsonin (1981, 5-13) mukaan olisi järkevää lähteä tarkastelemaan 

tiedontarpeiden sijasta erilaisia perustarpeita. Tämän jälkeen tulisi tarkastella 

minkälaista tiedonhankintaa näiden perustarpeiden tyydyttämiseksi löytyy. 

Hänen mukaansa perustarpeita ovat erilaiset fysiologiset tarpeet (esimerkiksi 

jano ja nälkä), affektiiviset tarpeet (tunnepohjaiset tarpeet toimia yhdessä muiden 

ihmisten kanssa) sekä kognitiiviset tarpeet (esimerkiksi tarve suunnitella asioita 

tai tarve oppia). Näiden erilaisten tarpeiden tyydyttämiseen voi liittyä 

suunnitelmallista tiedonhankintaa. Myös Choon (1999, 62- 75) mukaan 

tiedontarpeeseen liittyy kognitiivisia, tilannesidonnaisia ja affektiivisia 

(tunnelähtöisiä) elementtejä.  

Tiedontarpeita voidaan luokitella monin eri tavoin. Yksi mahdollinen luokittelutapa 

on jakaa tiedontarpeet orientoiviin ja praktisiin tiedontarpeisiin. Orientoivasta 

tiedontarpeesta puhuttaessa viitataan pyrkimyksiin pysyä ajan tasalla ja seurata 

toimintaympäristön muutoksia. Praktinen tiedontarve liittyy puolestaan 

vaatimuksiin, jotka liittyvät jonkin ongelman ratkaisemiseen tai tehtävän 

menestykselliseen suorittamiseen. Näitä tehtäviä ja ongelmia esiintyy niin 

ammatillisessa toiminnassa kuin sen ulkopuolellakin. (Savolainen 2002, 81.) 

Tiedontarpeita on mahdollista luonnehtia monin eri tavoin. Esimerkiksi Wilson 

(1997) on luokitellut tiedontarpeita erilaisiin tyyppeihin. Hänen mukaansa 

tiedonhankintaa saattaa virittää 1) tarve jäsentää tai selkeyttää aiempia 

käsityksiä tai uskomuksia, 2) tarve vahvistaa aiempia käsityksiä ja uskomuksia 
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sekä 3) tarve selvittää, onko toimitan tai ongelmanratkaisu pysynyt ”oikeilla 

raiteilla”. 

Taylorin vuonna 1968 esittämä tiedontarpeen jäsennys on yksi ensimmäisistä 

analyyttisistä tarkasteluista, jossa pyritään selvittämään tiedontarpeen eri 

ulottuvuuksia. Taylor (1968) tarkasteli tiedontarvetta kirjaston neuvontapalvelun 

yhteydessä ja sai tutkimuksessaan selville, että tiedontarve voidaan jäsentää 

jatkumona. Hänen mukaansa kaikkein epämääräisin tiedontarpeen muoto on ns. 

ydintarve (visceral need). Tuolloin tiedonhakijalla on vain epämääräinen 

tuntemus siitä, että häneltä puuttuu jotakin sellaista, mitä hänen kuuluisi tietää. 

Tätä tunnetta voi olla vaikea pukea sanoiksi tarkemmin, ja tämä voi ilmetä 

yleisenä tyytymättömyytenä. Tiedonhakijan ydintarve saattaa selkiytyä jossakin 

määrin tietoisen tarpeen (conscious need) tasolla. Tällä tasolla tarpeesta ollaan 

jo selvemmin tietoisia ja tarve on mahdollista pukea jo jossain määrin jopa 

sanoiksi. Tällä tasolla yksilö tiedostaa jo tarpeensa olemassaolon. Taylorin 

kolmas tiedontarpeen taso on muotoiltu tarve (formalized need). Tällä tasolla 

yksilö pystyy jo jäsentämään tiedontarpeensa esimerkiksi hakusanoiksi tai 

kysymyslauseeksi. Neljännellä, kompromissitarpeen (compromized need) tasolla 

yksilö osaa jo suhteuttaa tarpeensa kirjaston tietovarantoihin ja esittää 

kysymyksensä siten, että tiedon voi odottaa löytyvän kirjaston kokoelmista.  

 

2.6 Nuorten aikuisten tiedontarpeet ja arkielämän tiedontarpeet 
 

Nuorten aikuisten informaatiokäyttäytymiseen liittyy oleellisesti nuorten aikuisten 

tiedontarpeet. Agoston (2011) mukaan nuorten aikuisten 

informaatiokäyttäytymisen tutkimuksien pohjalta voidaan tunnistaa erilaisia 

nuorten aikuisten tiedontarpeita, jotka toistuvat tutkimuksissa. Nuorten aikuisten 

tiedontarpeet ja arkielämän tiedontarpeet liittyvät: 

 ikätovereihin, perheeseen ja muihin suhteisiin 

 populaarikulttuuriin 

 tunne-elämän tarpeisiin 

 fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen 

 orastavaan seksuaalisuuteen 
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 kuluttajan tarpeisiin 

 koulutukseen 

 vapaa-ajan aktiviteetteihin ja mielenkiinnonkohteisiin 

 uraan 

 yliopistoon. 

 

2.7 Tiedonlähde 

 

Tiedonlähde (information source) voidaan yleisellä tasolla ymmärtää joksikin 

materiaaliseksi kantajaksi, jossa jokin spesifinen informaatiosisältö on tarjolla. 

Useimmiten tiedonlähteillä viitataan erilaisiin dokumentteihin, joihin 

informaatiosisältö on tallennettuna. Nämä dokumentit voivat olla elektronisia, 

esimerkiksi www-sivustoja, sähköpostiviestejä tai televisiolähetyksiä, tai ne voivat 

olla myös painettuja lähteitä, kuten sanomalehtiä ja perinteisiä kirjoja. On tärkeää 

muistaa, etteivät kaikki tiedonlähteet ole dokumentteja, vaan myös henkilö voi 

toimia tiedonlähteenä (esimerkiksi lääkäri). (Savolainen 2001, 77; Haasio & 

Savolainen 2004, 19.) 

Haasion (2005, 10) mukaan tiedonlähteet on mahdollista jaotella informaaleihin 

ja formaaleihin lähteisiin. Informaaleja lähteitä voivat hänen mukaansa olla 

esimerkiksi huhut, keskustelut tai vaikkapa sähköpostit. Formaalit lähteet 

puolestaan ovat julkisesti saatavissa olevia, erilaisia dokumentoituja tallenteita. 

Näitä ovat esimerkiksi kirjat ja pöytäkirjat. (Haasio 2005, 10.) 

Tiedonlähteet on myös mahdollista jakaa lähteen tuottamispaikan mukaan. 

Tällöin puhutaan organisaation sisäisistä ja ulkopuolisista tiedonlähteistä. 

Lähteet voi myös jaotella primaari-, sekundaari- ja tertiaarilähteisiin. Tällöin 

kriteerinä on tiedonlähteen sisältämän informaatiosisällön alkuperäisyyden 

(originaalisuuden) aste. Primaarilähteet (esimerkiksi tutkimusraportit) tarjoavat 

havaintoja, tietoa ja ideoita alkuperäisessä muodossaan. Sekundaarilähteet 

puolestaan tarjoavat esimerkiksi luettelon tarjolla olevista primaarilähteistä. 

Kolmas tiedonlähteen muoto, tertiaarilähteet, viittaa niin primaarilähteisiin kuin 

sekundaarilähteisiinkin. (Haasio & Savolainen 2004, 20.) 
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Internet ja sen myötä kasvanut informaatiotulva on aiheuttanut sen, että tietoa on 

tarjolla enemmän kuin koskaan. Haasion (2005, 11-12) mukaan tiedonlähteitä 

valittaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota ainakin tiedonlähteen 

luotettavuuteen,  ajantasaisuuteen, paikkansapitävyyteenjulkaisun tyyppiin, 

lähteen aitouteen, tuottajan motiiveihin ja käytettyyn kieleen. 

Case (2007, 8) esittää, että monet ihmiset käyttävät formaaleja tiedonlähteitä 

vain harvoin. Niiden sijasta he käyttävät useammin informaaleja tiedonlähteitä, 

kuten ystäviä ja perhettä sekä kollegoiden tietämystä apunaan.  

 

2.8 Tiedonhankintakanava 

 

Tiedonhankintakanava (information channel) on  organisoitu mekanismi tai 

käytäntö. Sen avulla tai kautta yksilön on mahdollista päästä tiedonlähteille. Yksi 

hyvin perustavanlaatuinen esimerkki tiedonhankintakanavasta on kirjasto. 

Kirjasto on organisoitu käytäntö, joka tarjoaa tiedon etsijöille systemaattisen 

pääsyn monenlaisiin lähteisiin. Tiedonhankintakanavien ja – lähteiden rajan 

vetäminen tai erottaminen on haastavaa, koska usein tiedonlähde voi toimia 

kanavana ja myös toisin päin. (Haasio & Savolainen 2004, 20.)  

Kuten aikaisemmin jo todettiin, myös henkilö voi toimia tiedonlähteenä, mutta 

tämän lisäksi hän voi toimia myös kanavana. Henkilö voi toimia 

tiedonhankintakanavana esimerkiksi silloin, kun sairaanhoitaja ohjaa potilaan 

ottamaan yhteyttä jonkin tietyn alan erikoislääkäriin. Tällaista kanavana ja 

lähteenä toimivaa henkilöä voidaan kutsua myös tiedonvälittäjäksi. (Haasio &  

Savolainen 2001,20) 

Tiedonlähteet ja tiedonvälittäjät muodostavat yhdessä tiedonhankintakanavien 

kokonaisuuden, joita tiedonhakijoiden on mahdollista hyödyntää. 

Tiedonhankintakanavat on mahdollista jakaa kolmeen eri luokkaan. Nämä kolme 

luokkaa ovat 1) formaalit informaatiosysteemit ( esimerkiksi kirjastot), 2) sellaiset 

systeemit, joilla on informatiivisia tehtäviä primaarien ei-informatiivisten 

tehtäviensä lisäksi (esimerkiksi pankit) ja 3) muut ihmiset, jotka edustavat 

informaaleja tiedonhankintakanavia. (Wilson 1981, 4.) 
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2.9 Tiedon käyttö 

 

Tiedon käytöllä (information use) tarkoitetaan yleisessä mielessä eri 

tiedonlähteissä tarjolla olevien informaatiosisältöjen relevanssin eli  oleellisen 

tiedon arvioimista (Haasio & Savolainen 2004, 31). Savolaisen (2008, 149- 150) 

mukaan käsitykset tiedon luotettavuudesta ja uskottavuudesta voivat vaikuttaa 

merkittävästikin tiedonlähteiden valintaan ja siihen, käytetäänkö niitä lopulta.  

Nicholaksen (2000, 27) mukaan tiedon käyttö on näkyvin osa koko 

tiedonhankintaprosessia. Tällöin tiedonhakija käyttää hankkimansa tiedon. 

Hänen mukaansa tiedon käyttö voi olla tarkoituksetonta käyttöä tai 

tarkoituksellista käyttöä. Tarkoituksettomasta käytöstä puhuttaessa tarkoitetaan 

esimerkiksi selailua tai tiedon löytämistä vahingossa.  

Tiedon käyttö voidaan jakaa kahteen tasoon. Ensimmäisellä tiedonkäytön tasolla 

yksilö määrittelee, onko tarjolla oleva tiedonlähde käyttämisen arvoinen. Yksilö 

saattaa joutua pettymään, jos tiedon käyttö ei tyydytäkään tiedontarvetta tai 

vastaavasti hän saattaa olla tyytyväinen tiedon käyttöönsä. Tiedon käyttö ja 

tyytyväisyys eivät siis aina kohtaa. Toisella tiedonkäytön tasolla yksilö käyttää tai 

kuluttaa tietoa, joka on määritelty relevantiksi. Tiedonkäytön tunnistaminen ja 

mittaaminen on hankalaa, koska sillä on useita erilaisia ilmenemismuotoja. 

(Nicholas 2000, 28.) 

Tiedonkäyttöä voidaan tarkastella myös niin, että arvioidaan miten saatu tai 

hankittu tieto auttoi yksilöä jossain tietyssä tilanteessa. Näin ymmärrettynä 

tiedonkäyttö voi ilmetä 1) asioiden ymmärtämisenä, 2) asioiden suunnitteluna, 3) 

toiminnan motivointina, 4) hallinnan saavuttamisena, 5) epämiellyttävien asioiden 

välttämisenä, 6) rentoutumisena tai 7) kontakteina. (Dervin 1983.)  

 

2.10 Tiedon jakaminen 

 

Tiedon jakamisen hankalasti määriteltävissä, koska sen luonne on monitahoinen. 

Tämä on myös hankaloittanut sen tutkimista empiirisenä ilmiönä. Tiedon 

jakaminen voidaan ymmärtää pelkistytetystä vuorovaikutusnäkökulmasta 
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(lähettäjä-vastaanottaja -malli) , mutta tälllöin jätetään huomioimatta kokonaan 

tiedon jakaminen prosessina, jolla ei ole selkeää alkua ja loppua. Pelkistetty 

vuorovaikutusmalli ei huomio ollenkaan prosessin monimutkaisuutta, 

vuorovaikutteisuuden jakuvuutta eikä kontekstisidonnaisuutta. Esimerkiksi 

organisaation sisällä on olemassa lukematon määrä erilaisia konteksteja ja 

jokaista tälläista kontekstia säätelevät taas erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset 

normit ja käytännöt. Suurin osa jaettavasta tiedosta on kaiken lisäksi hiljaisessa 

muodossa, ja mentaalisten prosessien havannoiminen on erittäin hankalaa. 

(Boer, van Baalen & Kumar 2002, 2,3.)  
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3 Kulttuuritapahtumien markkinointi 

 

3.1  Tapahtuman käsitteestä 

 

Yleistäen voidaan sanoa, että tapahtuma voi olla kontekstista riippuen melkein 

mikä tahansa tapahtuma. Se  voi olla pieni, yksittäinen tilausuus tai vaikkapa 

valtava, tuhansia tuhansia ihmisiä keräävä massatapahtuma. Tapahtuma-käsite 

on kuitenkin melko ongelmallinen monitulkintaisuutensa vuoksi. Eri tutkijat ovat 

tarttuneet tapahtuma –käsitteeseen vuosien varrella, mutta päätyneet 

määrittelyissään tietyiltä osin aina hyvin samanlaisiin lopputuloksiin. Melkein 

kaikki määritelmät ovat yhtämieltä siitä, että tapahtuma-käsite pitää sisällään 

ajallisen tilapäisyyden, sisällöllisen moninaisuuden ja julkisuuden sekä 

sosiaalisuuden. (Getz 2005,15.) 

Getzin (1997, 4) mukaan tapahtumat voidaan jakaa suunniteltuihin ja 

suunnittelemattomiin tapahtumiin. Hänen mukaansa tapahtumat ovat aina 

tilapäisiä ja jokaiselle tapahtumalle on uniikkia se, että niillä on omat ihmisensä, 

oma kestonsa, oma miljöönsä ja oma tapahtumahallintonsa.  

Tässä tutkimuksessa keskityn ainoastaan suunniteltuihin tapahtumiin. 

Suunniteltuja tapahtumia kuvaa hyvin se, että niillä on usein hyvin suunniteltu 

aikataulu tai ohjelma, joka julkaistaan hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. 

Suunnitelluilla tapahtumilla on myös useimmiten jokin rajattu paikka, jossa 

tapahtuma järjestetään. Suunnitellut tapahtumat ovat eläviä, sosiaalisia 

tapahtumia, joiden tarkoituksena on saavuttaa jokin tietty lopputulos. Tämä 

lopputulos voi liittyä yritystoimintaan, kulttuuriin, talouteen, yhteiskuntaan tai 

ympäristöön. Niiden järjestäminen vaatii teemojen, miljöiden, palveluiden ja 

ohjelmien suunnittelua ja toteutusta, jotka helpottavat tai rajoittavat osallistujien, 

vieraiden ja katsojien kokemusta. Tiivistettynä voidaan sanoa, että jokaisen 

suunnitellun tapahtuman kokemus on henkilökohtainen ja uniikki, johon vaikuttaa 

niin miljöön, ohjelman kuin ihmistenkin vuorovaikutus keskenään. (Getz 2012, 

40.)  
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3.2 Kulttuuritoiminta ja kulttuuritapahtuma 

 

Kulttuuritoiminta sisältää hyvin monenlaisia ilmiöitä. Siitä puhuttaessa 

tarkoitetaan useimmiten erilaisia taiteenlajeja, kuten musiikkia, teatteria, tanssia, 

kuvataidetta, kirjallisuutta, valokuvataidetta, elokuvaa, taideteollisuutta, 

valokuvataidetta ja nykyään myös tietokoneiden mahdollistamia sovelluksia. 

Urheilu ja liikunta, kirjastopalvelut, kotiseututyö ja juhlat sekä muut tapahtumat 

luokitellaan myös kulttuuritoiminnaksi. Näihin ilmiöihin liittyy erilaisia ja eri 

kokoisia tapahtumia, joita voidaan kutsua kulttuuritapahtumiksi. (Kauhanen ym. 

2002, 11.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2011) mukaan kulttuuritapahtumia voidaan pitää 

merkittävinä työllistäjinä eri taiteenaloilla. Tapahtumat tarjoavat myös 

mahdollisuuden esitellä uusia taiteilijoita ja teoksia kansalaisille. Kaikilla 

paikkakunnilla ei ole ympärivuotisesti toimivia taidelaitoksia, joten erilaiset 

kulttuuritapahtumat tuovat esityksiä ja näyttelyitä myös näille paikkakunnille. 

Useissa eri tutkimuksissa on osoitettu kulttuuritapahtumien myönteiset 

taloudelliset ja sosiokulttuuriset vaikutukset tapahtumapaikkakunnalle. Yksi 

tällaisista  tutkimuksista on Timo Tohmon vuonna 2007 valmistunut taloustieteen 

alaan kuuluva väitöskirja. Tutkimus osoittaa Kaustisen musiikkijuhlien olevan 

kunnalle hyvä investointi. Juhlien vaikutukset alueen tuotantoon ja 

kunnallisveroihin ovat tutkimuksen mukaan suuremmat kuin kunnan juhlille 

myöntämät vuotuiset avustukset. (Tohmo 2007, 221-231.) 

Kulttuuritoiminnan avulla on mahdollista kohentaa kaupungin ja kunnan imagoa 

elinvoimaisena asuinpaikkana. Kulttuuritapahtumat houkuttelevat myös 

matkailijoita läheltä ja kaukaa. (Kauhanen ym.2002, 11.) 

 

3.3 Tapahtumamarkkinointi 

 

Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin ja tapahtuman 

yhdistämistä. Markkinoinnilla tarkoitetaan tavoitteellista toimintaa, jonka 

tehtävänä on saada välitettyä organisaation haluama viesti ja tätä kautta saada 

ihmiset toimimaan organisaation haluamalla tavalla. Tapahtumamarkkinointi on 
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tavoitteellista toimintaa, mutta myös vuorovaikutteista. Sen tarkoituksena on 

yhdistää organisaatio ja sen kohderyhmät valitun idean tai teeman ympärille 

tapahtumaan, toiminnalliseen kokonaisuuteen. (Vallo & Häyrinen 2012, 19.) 

Tapahtumamarkkinoinnille on olemassa hyvin erilaisia määritelmiä, mutta 

yleisimmissä määritelmissä tapahtumamarkkinointi nähdään strategisesti 

suunniteltuna pitkäjänteisenä toimintana. Tässä toiminnassa yhteisö tai yritys 

viestii valittujen kohderyhmien kanssa ja kohtaa sidosryhmänsä ennakkoon 

suunnitellussa tilanteessa ja ympäristössä viestimällä elämyksellisten 

tapahtumien avulla. (Vallo & Häyrinen 2012, 19.) 

Kauhasen (ym. 2002,113) mukaan, tapahtuman markkinoinnin kannalta 

keskeiseen rooliin nousee seuraavat asiat: 1) kohderyhmä, 2) tapahtuman 

imago, 3) myyntikanava, 4) pääsylipun hinta, 5) kilpailevat asiat, 6) ajankohta. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että tapahtuma pitäisi pystyä markkinoimaan oikealle 

kohderyhmälle, oikealla imagolla, oikeaan hintaan ja oikeaan aikaan huomioiden 

kilpailevat asiat. Ohjenuora saattaa kuulostaa helpolta ja loogiselta toteuttaa, 

mutta käytännössä se usein osoittautuu hyvinkin haastavaksi. Pelkästään jo 

oikean kohderyhmän määrittely ja tavoittaminen voi olla vaikeaa.  

Tapahtumatuotantomarkkinoinnista voidaan puhua kun tietyt kriteerit täyttyvät. 

Näitä kriteereitä ovat : 1) tapahtuman tulee olla etukäteen suunniteltu, 2) tavoite 

ja kohderyhmä on oltava määriteltyinä ja 3) tapahtumassa tulle toteutua 

kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutteisuus. (Vallo & Häyrinen 

2012, 20.) 

 

3.4 Missä ja miten kulttuuritapahtumia nykyään markkinoidaan? 

 

Kulttuuritapahtumien markkinoinnin tavoite on selkeä: saada tapahtuma 

kaupaksi. Jos tapahtuman markkinoinnissa ei onnistuta, tilaisuus epäonnistuu ja 

taloudellisetkin tappiot voivat olla merkittävät. Markkinoinnin tulisi siis onnistua ja 

onnistua vielä oikeita kanavia pitkin, jotta tieto tapahtumasta tavoittaisi 

mahdollisimman monta ihmistä ja tapahtumaan osallistuisi suuri joukko ihmisiä. 

(Kauhanen ym. 2002, 113.) 
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Myös tapahtumamarkkinoinnissa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa. 

Juslénin (2009, 117) mukaan sosiaalisen median palveluita on mahdollista 

luokitella eri tavoin. Yleisin tapa luokitella sosiaalisen median palveluita ja 

välineitä on niiden pääasiallisen tehtävän kautta. Ensimmäinen palvelu on 

verkottumispalvelu, esimerkiksi Facebook. Tämän kaltaisten palveluiden 

pääasiallinen tehtävä on edistää erilaisten yhteisöjen syntymistä ja niiden 

jäsenten välistä vuorovaikutusta. Toinen palvelu on sisällön julkaisupalvelut, 

esimerkiksi YouTube. Tällainen palvelu pyrkii tarjoamaan kanavan, jossa kuka 

tahansa voi julkaista omaa sisältöä muiden nähtäväksi. Kolmas palvelumuoto on 

tiedon luokittelu- ja arviointipalvelut. Näiden palveluiden ensisijaisena 

tarkoituksena on tarjota välineitä tiedon järjestelemiseen internetissä. Tämän 

tyyppisissä palveluissa yhteisö määrittelee julkaistun tiedon laadukkuutta. 

Tällainen on esimerkiksi Digg-palvelu, jonka ideana on uutisten jakaminen toisten 

käyttäjien kesken. Kun uutinen saa tarpeeksi yhteisön ääniä, se siirtyy palvelun 

etusivulle. 

 

3.5 Luovan kaupungin kaava Oulun kaupungille 
 

Vuoden 2011 keväällä Oulun kaupunki toteutti yhdessä Charles Landryn kanssa 

projektin, jonka tarkoituksena oli pohtia uuden Oulun vetovoimaisuutta 

kaupunkien välisessä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Landry lukeutuu 

maailman johtaviin luovan kaupungin ja kaupunkulttuurin asiantuntijoihin. Hänen 

missionaan on auttaa kaupunkeja näkemään niiden omat vahvuudet ja 

mahdollisuudet, joilla tulevaisuutta rakennetaan. 

Landryn projektissa haastateltiin yhteensä lähes 200 eri alojen osaajaa ryhmä- ja 

yksilöhaastatteluissa. Näiden haastatteluiden lisäksi toteutettiin useita 

seminaareja sekä laaja kyselytutkimus. Projektin tavoitteeksi asetettiin Oulun 

”luovan pulssin” mittaaminen. Projektin yhtenä tärkeimpänä saavutuksena oli 

Landryn seitsemän keskeistä suositusta Oululle. Ensimmäiseksi kaupungin tulisi 

omaksua uusi ajattelu kaupungin tekemisessä ja sen vaikutus 

kaupunkisuunnitteluun, hallintoon ja kaupunkikulttuuriin. Sen tulisi myös vaihtaa 

asioiden tärkeysjärjestystä ja ymmärtää pehmeän infrastruktuurin merkitys 

vetovoimaisen kaupungin tekemisessä. Oulun tulisi myös osoittaa tarvittavat 
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resurssit tähän. Kolmanneksi Oulun kaupungin tulee nähdä kulttuuri ja varsinkin 

kaupunkikulttuuri kaupunkikehityksen ja kilpailukyvyn kärkenä. (Landry 2011, 5.) 

Neljäs suositus Oululle on luoda parempi tasapaino kulttuurin rahoituksessa 

kulttuurilaitosten ja vapaan kentän toimijoiden kesken. Oulun pitäisi myös 

varmistaa, että tulevaisuuden Oulu suunnitellaa moniammatillisin tiimein, joissa 

otetaan mukaan tasa-arvoisena myös pehmeän infrastruktuurin asiantuntijuus. 

Kuudes suositus Oululle on kannustaa laadukkaaseen muotoiluun, hyödyntää 

uuden mediam mahdollisudet ja panostaa taidekasvatukseen. Oulun tulisi myös 

etsiä mahdollisuuksia yliopiston ja opiskelijoiden näkymiseen enemmän Oulun 

kaupungin sydämessa, jotta kaupunki tuntuisi yliopistokaupungilta. (Landry 2011, 

9.) 

Landryn (2011, 27) mukaan Oulun kaupungin tulisi vähentää rooliaan vahvana 

kulttuurin tuottajana ja siirtyä enemmän mahdollistajan rooliin. Hänen mukaansa 

olisi tärkeää, että kulttuurin itseisarvon korostamisen sijaan tulisi ymmärtää sen 

laaja vaikutus talouden, kaupunki- imagon ja hyvinvoinnin alueilla. Hän korostaa 

kansalaisten osuudean vahvistamista kulttuurisisältöjen määrittelyssä ja 

arvioinnissa elitististen taidekäsitysten sijaan.  Oululaisten kulttuurilaitosten tulisi 

avautua enemmän kaupunkilaisille ja monialaiselle yhteistyölle. Oulu tarvitsee 

entistä enemmän uudenlaisia, yleisöä osallistavia ohjelmia ja kaupunginosissa 

tapahtuvaa toimintaa. 

Kaupunki on uusien haasteiden edessä houkutellessaan uutta, osaavaa 

työvoimaa asumaan Oulun alueelle. 15 vuotta sitten 80 % korkeasti koulutetusta 

25-24 vuotiaasta väestöstä valitsi asuinpaikkansa ainoastaan 

työmahdollisuuksien mukaan. Nykyään kaupungin tuottamaa lisäarvoa ei 

tarkastella enää ainoastaan materiaalisesta näkökulmasta vaan enemmän 

henkisestä. Miltä paikka tuntuu? Onko silä vahva kultturielämä? Uusimman 

tutkimustiedon mukaan lähes 70 % korkeasti koulutetusta 25-34 vuotiaasta 

väestöstä valitsee kaupungin ennen työpaikkaa.  
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3.6  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Williamsonin arkielämän tiedonhankinnan malli ja sen kuvaamat ympäristöt 

muodostavat perustan tutkimukseni teoreettiselle viitekehykselle. Malliin on 

sijoiteuttuna kulttuuritiedottamisen kanavaryhmät, joita hyödynnetään kaupungin 

järjestämien kuttuuritapahtumien markkinoinnissa. Osa ilmoituskanvista on 

perinteisempiä ja osa sosiaalisen median mahdollistamia kanavia. 

Kulttuuritapahtumista ilmoitetaan seuraavissa kanavaryhmissä: 

 

1) Joukkotiedotusvälineet 

2) Painetut markkinointimateriaalit 

3) www-sivut 

4) Sosiaalinen media eli some 

5) Sähköinen viestintä 

6) Mainostaulut (myös sähköiset) 

 

Williamsonin mallin avulla nämä kanavaryhmät jäsentyvät 

informaatioympäristöiksi, joiden merkitystä opiskelijoiden tiedonhankinnassa 

kulttuuritapahtumista tarkastellaan tässä tutkielmassa. (ks. kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Käytettävät kanavat kulttuuritapahtumien markkinoinnissa sijoiteuttuna 

Williamsonin (1998, 36) arkielämän tiedonhankinnan ympäristöjen malliin. 

 

Kuviossa 4 on käyttäjästä ulospäin neljä eri vyöhykettä, jotka ovat läheiset 

ihmiset, laajemmat kontaktiverkostot, joukkotiedotusvälineet ja institutionaaliset 

lähteet. Kanavaryhmät on sijoitettu mallin eri kehille sen mukaan, mihin ne 

kuuluvat. Poikkeuksena on mainostaulut, jotka on sijoitettu 

joukkotiedotusvälineiden ja institutionaalisten lähteiden välimaastoon niiden 

monimuotoisuuden vuoksi. 
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4 Tutkimuksen empiirinen toteutus 
 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Pro gradu -tutkimuksellani haluan selvittää, minkälaisista 

tiedonhankintakanavista eli informaatioympäristöistä Oulun yliopiston 

humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tietoa Oulun 

kaupungin kulttuuritapahtumista. Tavoitteena on selvittää onko tämä 

tiedonhankinta suunnitelmallista vai sattumanvaraista. Tutkimuksessani käytän 

apuna australialaisen Kirsty Williamsonin tiedonhankinnan ekologista mallia.  

 

Pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Minkälaisista arkielämän tiedonhankinnan ympäristöistä opiskelijat 

hakevat tietoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista? 

2. Onko tähän liittyvä tiedonhankinta sattumanvaraista vai suunnitelmallista? 

3. Minkälaiseksi muodostuu minun oma opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnan malli suhteessa Williamsonin malliin? 

 

4.2 Tutkimusympäristö 
 

Olen ollut yhteydessä pro gradu -tutkielmani ensivaiheista alkaen Oulun 

kaupungin tapahtumatuotantoyksikköön ja tapahtumapäällikkö Heli 

Metsäpeltoon. He ovat olleet alusta asti hyvin kiinnostuneita tutkimuksestani ja 

sen tuloksista. Metsäpellon (sähköpostikeskustelu 6.11.2014) mukaan 

kulttuuritapahtumien markkinointiin tulisi panostaa monessa eri kanavassa, jotta 

tieto tapahtumasta saavuttaisi mahdollisimman suuren joukon kaupunkilaisia. 

Hänen mukaansa perinteisiin markkinointikanaviin, kuten sanomalehtiin, 

ilmaisjakelulehtiin, flyereihin ja mainoksiin tukeudutaan edelleen Oulun 

kulttuuritapahtumien markkinoinnissa, mutta näiden rinnalle ovat nousseet 

erilaiset sosiaalisen median mahdollistamat kanavat. 
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Metsäpellon mukaan Oulun kaupungin tapahtumatuotantoyksikkö on 

hyödyntänyt vuoden 2014 aikana tapahtumiensa markkinoinnissa monenlaisia 

erilaisia kanavia, joista osa on perinteisempiä ja osa sosiaalisen median 

mahdollistamia kanavia. Oulun kaupunki ilmoittaa järjestämistään 

kulttuuritapahtumista seuraavissa kanavissa: 

 

 Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä  

 Kalevan menot palsta 

 Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla 

(TapahtumatAjankohtaista) 

 Tiedotteet kulttuulaitosten omilla verkkisivuilla ( esimerkiksi museon omat 

www- sivut) 

 Oulu posti- kaupunkitiedotuslehti 

 Asiakaskirjeet ( sähköpostiryhmät) 

 Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Facebook sivut 

 Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Twitter 

 Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Instagram 

 Oulun kaupungin Youtube- sivusto 

 Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 

 Kaupunkitiedotustaulut 

 UBI- näytöt keskustassa 

 Rotuaarin Loistonäyttö (Rotuaarin lavalla) 
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Kuvio 5. Oulun kaupungin käyttämät kanavat kulttuuritapahtumien 

markkinoinnissa sijoitettuna Williamsonin (Williamson 1998, 36) arkielämän 

tiedonhankinnan ympäristöjen malliin. 

Kuviossa 5 on käyttäjästä ulospäin neljä eri vyöhykettä, jotka ovat läheiset 

ihmiset, laajemmat kontaktiverkostot, joukkotiedotusvälineet ja institutionaaliset 

lähteet. Kanavat on sijoitettu mallin eri kehille sen mukaan, mihin ne kuuluvat. 

Läheisiin ihmisiin kuuluvat tutkimuksessani ystävät, perhe, kaverit ja tuttavat. 

Laaajempiin kontaktiverkostoihin kuuluvat Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube ja asiakaskirjeet. Joukkotiedotusvälineisiin kuuluvat Kalevan Menot-

palsta, Oulu posti- kaupunkitiedotuslehti ja julisteet, flyerit ja kausiohjelmat. 

Institutionaalisiin lähteisiin kuuluvat Oulun seudun tapahtumakalenteri 

internetissä, tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla ja tiedotteet 

kulttuulaitosten omilla verkkisivuilla. Poikkeuksena on mainostaulut, eli 

kaupunkitiedotustaulut, UBI –näytöt ja Rotuaarin Loistonäyttö, jotka on sijoitettu 

joukkotiedotusvälineiden ja institutionaalisten lähteiden välimaastoon niiden 

monimuotoisuuden vuoksi. 
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4.3 Tutkimusote ja –menetelmä 

 

Päädyin tutkielmassani käyttämään määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusotetta, 

koska mielestäni pystyn kartoittamaan paremmin ja laajemmin opiskelijoiden 

tiedonhankintakanavia kyselymenetelmän avulla. Myös Williamson (1997, 339-

340) käytti kvantitatiivista analyysia tutkiessaan yli 60 vuotiaiden arkielämän 

tiedonhankintakäyttäytymistä, ja jonka pohjalta hän kehitti tiedonhankinnan 

ekologisen mallin.  

Kyselymenetelmällä ja kvantitatiivisella tutkimusotteella saatua tietoa lähdetään 

tarkastelemaan numeerisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittavia asioita ja niiden 

ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen ja kuvailussa hyödynnetään 

numeroita. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin: 

 Kuinka moni? 

 Kuinja paljon? 

 Kuinka usein? (Vilkka 2007, 14.) 

Tutkimukseni tutkimusianeiston kohdejoukon muodostavat Oulun yliopiston  

opiskelijat, joille kyselyni lähetettiin (n= 3385). Oulun yliopisto on suuri, 16 000 

opiskelijan ja 3000 työntekijän, muodostama tutkimus- ja koulutusyhteisö. Se on 

monitieteisimpiä ja suurimpia yliopistoja koko Suomessa. Kyselyni lähetettiin 

1778 HuTK:n ja 1607 TTK:n perustutkinto-opiskelijalle eli yhteensä 3385 

opiskelijalle.  Kyselyyni vastasi 493 henkilöä. Tilastoyksikkö on kyselyyn 

vastannut henkilö. Kyselyn vastaus prosentti oli 14,6 %. 

 

4.4 Kysely aineistonkeruumenetelmänä 
 

Kyselylomake on mittausväline. Se soveltuu hyvin erilaisiin tutkimuksiin eri 

tutkimusaloilla, esimerkiksi yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 

tutkimukseen. Kysely voi sisältää avoimia ja suljettua osioita. Suljetussa osiossa 

vastausvaihtoehdot ovat valmiina lomakkeessa ja avoimessa osiossa henkilöt 

voivat vastata vapaamuotoisesti omin sanoin. (Vehkalahti 2014, 11, 24.) 
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Kyselyn hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että  kyselylomakkeissa on kaikissa 

sama muoto kaikille informanteille. Tämä parantaa tutkimuksen tulosten 

luotettavuutta, koska tutkija ei pääse vaikuttamaan vastauksiin läsnäolollaan tai 

esimerkiksi äänenpainoillaan. Kyselylomaketutkimuksen huonoina puolina 

voidaan pitää sitä, että vastaukset voivat olla puutteellisia, epätarkasti vastattuja 

tai väärin tulkittuja. Myös mahdollinen alhainen vastausprosentti on kyselyn 

huono puoli. Kyselyn haasteina voidaan nähdä muun muassa kyselyyn 

osallistuneiden tutkittavien sopivuus, mittarien luotettavuus tutkimuksessa ja 

kyselyn ajankohta (Vehkalahti 2014, 12). 

 

4.5 Kysely tässä tutkimuksessa 

 

Tutkimuksessani hyödysin kyselylomaketta (ks. liite 1). Totetutin kyselyn 

Webropol 2.0 kysely- ja tiedonkeruusovelluksella. Kyselyyni päätin valita kaksi 

tiedekuntaa, jotta saisin hyvän otoksen Oulun yliopiston opiskelijoista. Kysely 

lähetettiin teknillisen ja humanistisen tiedekuntien opiskelijoille sähköpostitse 

22.4.2015 ja toisen kerran 6.5.2015. Kyselyn toisella kierroksella pyrin saamaan 

kyselyyn mukaan vielä niitä opiskeljoita, jotka eivät olleet aikaisemmin 

vastanneet kyselyyni. Toisella kerralla kyselynlinkki oli avoinna yhden viikon, 

jonka jälkeen se sulketui. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme 

palkintoa, joiden sponsoreina oli Oulun kaupunki. 

Kyselyni pohjautui Williamsonin tiedonhankinnan ekologiseen malliin. (Ks. kuvio 

5.) Siksi edellä mainittujen Oulun kaupungin käyttämien tiedonjakelukanavien 

lisäksi tutkimuksessani otetaan huomioon Williamsonin mallia soveltaen: 

 ystävät ja perhe sekä 

 laajemmat kontaktiverkostot, esim. yliopisto tuttavat ja kollegat. 

 

Mallin osat auttoivat minua rakentamaan oman kyselyni. Kyselyllä selvitin, miltä 

vyöhykkeiltä (kts. Williamsonin malli) opiskelijat hakevat tietoa Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumista ja onko tämä tiedonhankinta suunnitelmallista vai 
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sattumanvaraista. Kysely sisälsi yhteensä 24 kysymystä. Osalla kysymyksistä 

kartoitettiin vastaajien: 

• ikää 

• sukupuolta 

• siviilisäätyä 

• lapsia 

• pääaineetta (humanistisesta- tai teknillisestä tiedekunnasta) 

• opintojen vaihetta 

• asuinpaikkakuntaa 

• vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänestämistä ja äänestettyä 

puoluetta 

• vastaajan työskentelyä opintojen ohella 

Muut kysymykset keskittyivät Oulun kaupungin kulttuuritapahtumiin ja niihin 

liittyvään tiedonhankintaan. 

• Mihin Oulun kaupungin kulttuuritapahtumiin vastaajat olivat 

ottaneet osaa vuonna 2014? 

• Mihin muihin Oulussa järjestettyihin tapahtumiin olivat ottaneet 

osaa? 

• Mistä kanavista olivat hakeneet tarkoituksella tietoa tapahtumista 

tai sattumalta saaneet tietoa tapahtumista? 

• Mitä kanavia vastaajat pitivät tärkeimpinä itselleen? 

Lisäksi kysyttiin: 

• aktiivistuutta tiedonhakuun kulttuuritapahtumista 

• tiedontarpeita Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista 

• osallistumista kulttuuritapahtumiin 

• kulttuuritapahtumatiedon välttely 

• Vastaajan asuinpaikkakuntaa sekä 

• Kulttuuritapahtumien tärkeyttä vastaajille. 

Suurin osa kysymyksistä oli suljettuja kysymyksiä. Joidenkin suljettujen 

kysymysten loppuun oli mahdollisuus vastata avoimeen osioon ”Muu, mikä? – 
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kysymykseen. Monissa suljetuissa kysymyksissä oli mahdollisuus raksittaa 

useampi annetuista vaihtoehdoista. 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnasta. Tätä varten keskityn tutkimaan opiskelijoille tärkeimpiä 

ilmoituskanavia ja sitä, onko näihin kohdistuva tiedonhankinta tarkoituksellista vai 

sattumanvaraista. Tutkin myös, löytyykö miesten ja naisten väliltä eroja 

ilmoituskanavien käytössä ja niiden tärkeydessä heille sekä tiedonhankinnan 

tarkoituksellisuudessa tai sattumanvaraisuudessa. 

 

4.6 Aineiston analysointi ja tilastolliset menetelmät 
 

Ristiintaulukointi on yksi käytetyimmistä ja yksinkertaisimmista 

tilastomenetelmistä. Se on tehokas ja selkeä analyysimenetelmä 

yksinkertaisuutensa ansiosta ja sen avulla on helppo hahmottaa aineiston 

muuttujien suhdetta toisiinsa ja niiden luonnetta. Ristiintaulukointi on tarkoitettu 

nimenomaan kategoristen muuttujien analysointiin ja niiden ristiinluokitteluun. 

Esimerkiksi sukupuoli-, ikä- ja vaikka asenne- muuttujat ovat tyypillisiä 

ristiintaulukoitavia muuttujia. (Tähtinen, Laakkonen &  Broberg 2011,123.) 

Ristiintaulukoinnin yhteydessä voidaan käyttää tilastollisen merkitsevyyden testiä 

ns. khiin neliö –testiä (Chi-square). Khiin neliö- testin avulla voidaan tutkia ovatko 

havaitut erot riittävän suuria, jotta riippuvuus voitaisiin yleistää perusjoukkoon. 

Testin ideana on, että se vertaa odotettuja (Fe) jahavaittuja (f0) frekvenssejä 

kussakin ristiintaulukon solussa. Khiin neliön testin edellytyksenä on, että solu- 

frekvensseistä ei saa yksikään olla alle 1 ja ettei yli 20% ole alle 5. (Mamia 2005, 

31.) 

 

P- arvolla eli merkitsevyystasolla määritellään khiin testissä riippuvuutta. Tässä 

tutkimuksessa käytä seuraavia arvoja ja nimityksiä ilmaisemaan tilastollista 

merkitsevyyttä: 

p≤0,001= tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

0,001<p ≤0,01= tulos on tilastollisesti merkitsevä 

0,01<p≤0.05 tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä  (Heikkilä 2014, 240.) 
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5 Tulokset 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi 493 opiskelijaa. Vastanneista naisia oli 329 (66,7 %) ja miehiä 

156 (31,6 %). Kahdeksan (1,6 %) vastaajaa ei halunnut vastata sukupuolta 

koskevaan kysymykseen. 

Vastaajilta kysyttiin heidän ikäänsä. Kategoriat olivat vuoden välein, alkaen 

kategoriasta ”alle 18” päättyen ”yli 30” -kategoriaan. Alle 18 vuotiaita vastaajia ei 

ollut ollenkaan. Suurin ikäryhmä kyselyyn vastaajista oli ylivoimaisesti yli 30 -

vuotiaat, heitä oli kaikista vastaajista 21,7 %.  23 –vuotiaita oli 9,9 %, 22 -vuotiaita 

9,7 %, 24 -vuotiaita 9,5 %, 21 –vuotiaita 9,1 %, 25 –vuotiaita 8,7 %, 20 –vuotiaita  

6,9 %, 26 –vuotiaita 5,7 %, 27 –vuotiaita 5,7 %, 29 –vuotiaita 3,0 %, 19 –vuotiaita 

2,4 %, 30 –vuotiaita 2,2 % ja 18 -vuotiaita 0,2 %. 

Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden (n=493) ikäjakauma. 
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Vastaajilta kysyttiin kyselyssä heidän siviilisäätyään. Vastaajista yksineläviä 

(”sinkkuja”) oli yhteensä 205 (41,6 %), avoliitossa oli 154 (31,2 %), avioliitossa 82 

(16,6 %) ja jossain muussa suhteessa 52 (10,5 %).  

Kyselyyn vastanneista lapsia oli 74 (15 %) vastaajalla, sen sijaan 416 (84,4 %) 

vastaajalla ei ollut lapsia, ja kolme (0,6 %)  vastaajaa ei osannut sanoa onko 

heillä lapsia. 

Kyselyn vastanneista 447 (90,7 %) asui Oulussa. Heistä naisia oli 298 (66,6 %) 

ja miehiä 142 (31,8 %) ja seitsämän (1,6 %) Oulussa asuvaa ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. Muualla kuin Oulussa asui 46 (9,3 %) vastaajaa, joista naisia oli 

31 (67,4 %), miehiä 14 (30,4 %) sekä yksi (2,2 %), joka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden pääaineet Oulun yliopistossa. 

Pääaineet Oulun yliopistossa 

opiskelijoiden  

määrä % 

 Konetekniikka 62 12,6 

Prosessitekniikka 33 6,7 

Tietotekniikka 2 ,4 

Tuotantotalous 19 3,9 

Ympäristötekniikka 36 7,3 

Aate- ja oppihistoria 17 3,4 

Englannin kielen 

aineenopettajan koulutus 
11 2,2 

Englantilainen filologia 41 8,3 

Germaaninen filologia 13 2,6 

Historia 41 8,3 

Informaatiotutkimus 26 5,3 

Kirjallisuus 39 7,9 

Kulttuuriantropologia 34 6,9 

Logopedia 38 7,7 

Pohjoismainen filologia 28 5,7 

Saamelainen kulttuuri 7 1,4 

Saamen kieli 3 ,6 

Suomen kieli 33 6,7 

Jokin muu 10 2,0 

Yhteensä 493 100,0 
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Kyselyyn vastanneista (N=493) opiskelijoista suurin vastaajaryhmä oli 

konetekniikan opiskelijat, heitä oli yhteensä 62 (12,6 %) vastaajaa. Tämän 

jälkeen tulivat englantilainen filologia  ja historia 41 (8,3 %) vastaajaa, kirjallisuus 

39 (7,9 %) vastaajaa, logopedia 38 (7,7 %) vastajaa, ympäristötekniikka 36 (7,3 

%) vastaajaa, kulttuuriantropologia 34 (6,9%) vastaajaa, prosessitekniikka ja 

suomen kieli 33 (6,7 %) vastaajaa, pohjoismainen filologia 28 (5,7 %) vastaajaa, 

informaatiotutkimus 26 (5,3 %) vastaajaa, tuotantotalous 19 (3,9 %) vastaajaa, 

aate- ja oppihistoria 17 (3,4%) vastaajaa, germaaninen filologia 13 (2,6 %) 

vastajaa, englannin kielen aineen opettajan koulutus 11 (2,2%) vastaajaa, jokin 

muu 10 (2,0 %) vastaajaa, saamelainen kulttuuri seitsemän (1,4 %) vastaajaa, 

saamen kieli kolme (0,6 %) vastaajaa ja tietotekniikka kaksi (0,4 %) vastaajaa. 

Arkkitehtuurin kaivos- ja rikastustekniikka ja sähkötekniikan pääaineista ei saatu 

yhtään vastausta. (Ks. taulukko 1.) 

 
Vastaajista 10 ilmoitti opiskelevansa jotain muuta kuin edellä mainuttuja 

pääaineita. Näitä olivat tiedeviestintä (maisteriohjelma), Suomen ja Skandinavian 

historia,kemia, suomen kielen aineenopettajakoulutus ja tietojenkäsittelytiede. 

 

Taulukko 2. Pääaineen opiskeluaika Oulun yliopistossa. 

 
opiskelijoi- 

den määrä % 

 alle 1 vuosi 59 12,0 

1 vuoden 37 7,5 

2 vuotta 78 15,8 

3 vuotta 70 14,2 

4 vuotta 83 16,8 

5 vuotta 64 13,0 

6 vuotta 24 4,9 

7 vuotta 19 3,9 

yli 7 vuotta 59 12,0 

Total 493 100,0 

 

Kyselyyn vastanneiden (N=493) yleisin opiskeluaika (opiskellut pääainetta Oulun 

yliopistossa) oli neljä vuotta, heitä oli 83 (16,8 %) vastaajaa. Kaksi vuotta oli 

opiskellut 78 (15,8 %) vastaajaa, kolme vuotta 70 (14,2 %) vastaajaa, viisi vuotta 
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64 (13 %) vastaajaa, alle yhden vuoden ja yli seitsemän vuotta 59 ( 12 %) 

vastaajaa, yhden vuoden 37 (7,5%) vastaajaa, 6 vuotta 24 (4,9 %) vastaajaa ja 

seitsemän vuotta 19 (3,9 %) vastaajaa. 

 

5.2 Vastaajille tärkeimmät Oulun kaupungin käyttämät kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavat 
 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan heille tärkeimmät ilmoituskanavat, 

joita Oulun kaupunki käyttää ilmoittaessaan kulttuuritapahtumistaan. Vastaajat 

saivat valita ilmoituskanavista usemman kanavan, eli kakki ne mitä he pitivät 

itselleen tärkeinä. Seuraavaksi avataan kyselyn tuloksia, ja selvitetään miten 

tärkeiksi vastaajat kokivat kunkin Oulun kaupungin käyttämän ilmoituskanavan. 

 

Taulukko 3. Tärkeimmät Oulun kaupungin ilmoituskanavat kyselyn vastaajille 

(N=493). 

____________________________________________________________________________ 

   Onko tärkeä ilmoituskanava opiskelijoille, n (%) 

Oulun kaupungin käyttämä  Kyllä  Ei 

ilmoituskanava 

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta  122  371 
   (24,7)  (75,3) 

Oulu posti-kaupunkitiedotuslehti 85  408 

   (17,2)  (82,8) 

Painetut markkinointi materiaalit 

Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 170  323 

   (34,5)  (65,5) 

www-sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä 89  404 

verkkosivuilla   (18,1)  (81,9) 
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Tiedotteet kulttuurilaitosten omilla  

verkkosivuilla    90  403 

   (18,3)  (81,7) 

Oulun seudun tapahtumakalenteri 

internetissä   118  375 

   (23,9)  (76,1) 

Sähköinen viestintä 

Asiakaskirjeet   25  468 

   (5,1)  (94,9) 

Some 

Oulun kaupungin Facebook  85  408 

   (17,2)  (82,8) 

Oulun kaupungin Twitter  7  486 

   (1,4)  (98,6) 

Oulun kaupungin Instagram  10  483 

   (2,0)  (98,0) 

Kulttuurilaitosten Facebook  53  440 

   (10,8)  (89,2) 

Kulttuurilaitosten Twitter  5  488 

   (1,0)  (99,0) 

Kulttuurilaitosten Instagram  9  484 

   (1,8)  (98,2) 

Oulun kaupungin YouTube- sivusto 3  490 

   (0,6)  (99,4) 

Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut  43  450 

   (8,7)  (91,3) 

UBI- näytöt   49  444 

   (9,9)  (90,1) 

Loistonäyttö   44  449 

   (8,9)  (91,1) 

Minulla on tärkeitä ilmoituskanavia  420  73  

   (85,2)  (14,8) 
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Taulukko 4. Tärkeimmät Oulun kaupungin ilmoituskanavat kyselyn vastaajille ja 

sukupuoli (N=493). 

_____________________________________________________________________________ 

Oulun kaupungin   Onko tärkeä ilmoituskanava opiskelijoille, n (%) 

käyttämä ilmoituskanava Naiset (N=329)              Miehet (N=156)         En halua v. (N=8) 

 Kyllä         Ei                  Kyllä         Ei              Kyllä            Ei 

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta 78           251                    41             115       3               5 

  (63,9)    (67,7)                    (33,6)       (31,0)           (2,5)       (1,3) 

Oulu posti 

-kaupunkitiedotuslehti 62           267                       23             133               0               8 

  (72,9)   (65,4)                  (27,1)        (32,6)           (0,0)         (2,0) 

 

Painetut markkinointi- 

materiaalit 

Julisteet, flyerit,  

kausiohjelmat  117           212                       52            104                1                7 

  (68,8)      (65,6)                  (30,6)       (32,2)           (0,6)         (2,2) 

 

www-sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin  

yleisillä verkkosivuilla 63             266                     25             131               1    7 

                          (70,8)     (65,8)                 (28,1)       (32,4)           (1,1)             (1,7) 

Tiedotteet kulttuurilait.  

omilla verkkosivuilla 74             255                      14              142              2                6      

  (82,2)      (63,3)                 (15,6)         (35,2)        (2,2)          (1,5) 

Oulun seudun  

tapahtumakalenteri 90             239                    26              130              2                6 

  (76,3)      (63,7)               (22,0)         (34,7)         (1,7)          (1,6)
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Sähköinen viestintä 

Asiakaskirjeet  18            311                      6               150               1                7 

  (72,0)     (66,5)                (24,0)         (32,1)          (4,0)        (1,5)
  

Some 

Oulun kaupungin 

Facebook  61          268                       23             133                 1                7 

(71,8)    (65,7)                 (27,1)        (32,6)          (1,2)        (1,7)
    

Oulun kaupungin Twitter 3              326                        3               153             1                7 

  (42,9)     (67,1)                   (42,9)         (31,5)      (14,3)         (1,4) 

Oulun kaupungin Instagram 9               320                       1               155             0                 8  

  (90,0)      (66,3)                  (10,0)         (32,1)       (0,0)           (1,7) 

Kulttuurilaitosten Facebook 43             286                       9               147              1                7 

  (81,1)     (65,0)                  (17,0)        (33,4)           (1,9)        (1,6) 

Kulttuurilaitosten Twitter 2             327                        3                153              0                8 

  (40,0)     (67,0)                  (60,0)          (31,4)         (0,0)         (1,6) 

Kulttuurilaitosten Instagram 6              323                        3               153              0                 8 

  (66,7)      (66,7)                  (33,3)         (31,6)         (0,0)         (1,7) 

Oulun kaupungin YouTube 0              329                        3              153               0                  8  

  (0,0)        (67,1)                  (100,0)       (31,2)        (0,0)          (1,6) 

 

Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut 26             303                        17              139             0               8 

  (60,5)      (67,3)                    (39,5)        (30,9)        (0,0)         (1,8)    

UBI- näytöt  30              299                        19              137            0              8 

  (61,2)        (67,3)                   (38,8)         (30,9)        (0,0)        (1,8) 

Loistonäyttö  32               297                       12              144             0              8 

  (72,7)        (66,1)                   (27,3)        (32,1)        (0,0)    (1,8) 

Minulla on tärkeitä  

ilmoituskanavia  285              44                       129             27                 6             2
  (67,9)        (60,3)                   (30,7)         (37,0)         (1,4)      (2,7)
   



49 
 

Taulukkossa 3 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavat sekä se, kuinka moni kyselyyn vastanneista opiskeljoista 

(N=493) piti tai ei pitänyt tärkeänä taulukon vasemmasta reunasta löytyvää 

ilmoituskanavaa. Taulukossa 4 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavat. Naiset, miehet ja ne, ketkä eivät haluneet 

kertoa sukupuoltaan, on eroteltu taulukkoon. Taulukosta löytyy naisten, miesten 

ja niiden, ketkä eivät halua kertoa sukupuoltaan, sarakkeet. Ilman sulkeita oleva 

luku kertoo, kuinka moni sarakkeen vastaajasta pitää tärkeänä vasemmalta 

löytyvää ilmoituskanavaa. Sulkeissa oleva luku kertoo, kuinka suuri prosentti juuri 

tätä ilmoituskanavaa tärkeänä pitävistä on naisia, miehiä ja niitä, ketkä eivät 

halua kertoa sukupuoltaan (N=493).  
 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista (N=493) 122 (24,7 %) opiskelijaa piti 

Kalevan Menot- palstaa yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä 

vastaajista oli naisia 78 (63,9 %), 41 (33,6 %) miehiä ja kolme (2,5 %) niitä, ketkä 

eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 4.) Yhteensä 85 (17,2 %) 

opiskelijaa piti Oulu posti -kaupunkitiedotuslehteä yhtenä tärkeimpänä 

ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista oli naisia 62 (72,9 %) ja 23 (27,1 %) 

miehiä. (Ks. taulukko 3 ja 4.) Opiskelijoista 170 (34,5 %) piti julisteita, flyereita ja 

kausiohjelmia yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia 

oli  117 (68,8 %), 52 (30,6 %) miehiä ja yksi (0,6 %) kuka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Opiskelijoista 118 (23,9 %) piti Oulun seudun tapahtumakalenteria internetissä 

yhtenä tärkeimpänä  ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli 90 (76,3 

%), 26 (22,0 %) miehiä ja kaksi (1,7 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa 

sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin 

avulla, jonka p-arvoksi saatiin p = 0,036 , tulos on siis tilastollisesti melkein 

merkitsevä. Naiset pitävät Oulun seudun tapahtumakalenteria tärkeämpänä 

ilmoituskanavana kuin miehet. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Opiskelijoista 89 (18,1 %) piti tiedotteita Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla 

yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli 63 (70,8 
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%), 25 (28,1 %) miehiä ja yksi (1,1 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. 

(Ks. taulukko 3 ja 4.)  

 

Yhteensä 90 (18,3 %) opiskelijaa piti tiedotteita kulttuurilaitosten omilla 

verkkosivuilla yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia 

oli 74 (82,2 %),14 (15,6 %) miehiä ja kaksi (2,2 %) niitä, ketkä eivät halunneet 

kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-

testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p < 0,001 , tulos on siis tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Naiset pitävät tiedotteita kulttuurilaitosten omila verkkosivuilla 

huomattavasti tärkeämpänä kuin miehet. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Asiakaskirjeitä yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan piti 25 (5,1 %) 

opiskelijoista. Näistä vastaajista naisia oli 18 (72,0 %), 6 (24,0 %) miehiä ja yksi 

(4,0 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 4.) Yhteensä 85 

(17,2 %) opiskelijaa piti Oulun kaupungin Facebook-sivuja yhtenä tärkeimpänä 

ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli 61 (71,8 %), 23 (27,1 %) miehiä 

ja yksi (1,2 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Yhteensä 53 (10,8 %) opiskelijaa piti kulttuurilaitosten Facebook-sivuja yhtenä 

tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli 43 (81,1 %), 

yhdeksän (17,0 %) miehiä ja yksi (1,9 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. 

Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-

arvoksi saatiin p =0,052 , tulos on siis suuntaa antava. Naiset pitävät siis 

kulttuurilaitosten Faceboookeja tärkeämpänä kuin miehet. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Opiskelijoista 7 (1,4 %) piti Oulun kaupungin Twitteriä yhtenä tärkeimpänä 

ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli kolme (42,9 %), kolme (42,9 %) 

miehiä ja yksi (14,3 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 

4.) Yhteensä Viisi opiskelijaa (1,0 %) piti kulttuurilaitosten Twitteriä yhtenä 

tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli kaksi (40,0 %) ja 

kolme (60,0 %) miehiä. (Ks. taulukko 3 ja 4.) Opiskelijoista 10 (2,0 %) piti Oulun 

kaupungin Instagramia yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä 

vastaajista naisia oli yhdeksän (90,0 %) ja yksi (10 %) mies. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

Kulttuurilaitosten Instagramia piti yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan 
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yhdeksän (1,8 %) opiskelijaa. Näistä vastaajista naisia oli kuusi (66,7 %) ja miehiä 

kolme (33,3 %). (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

 

Oulun kaupungin YouTube- sivustoa yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan piti 

kolme (0,6 %) opiskelijaa. Nämä vastaajat olivat kaikki miehiä (100,0 %). (Ks. 

taulukko 3 ja 4.) Yhteensä 43 (8,7 %) opiskelijaa piti kaupunkitiedotustauluja 

yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. Näistä vastaajista naisia oli 26 (60,5 %) 

ja 17 (39,5 %) miehiä. (Ks. taulukko 3 ja 4.) UBI- näyttöjä yhtenä tärkeimpänä 

ilmoituskanavanaan piti 49 (9,9 %) opiskelijaa. Näistä vastaajista naisia oli 30 

(61,2 %) ja 19 (38,8 %) miehiä. (Ks. taulukko 3 ja 4.) Opiskelijoista 44 (8,9 %) piti 

Rotuaarin Loistonäyttöä näyttöjä yhtenä tärkeimpänä ilmoituskanavanaan. 

Näistä vastaajista naisia oli 32 (72,7 %) ja 12 (27,3 %) miehiä. (Ks. taulukko 3 ja 

4.) Yhteensä 73 (14,8 %) opiskelijaa ei pitänyt mitään Oulun kaupungin 

käyttämää ilmoituskanavaa tärkeänä itselleen. Näistä vastaajista naisia oli 44 

(60,3 %), 27 (37,0 %) miehiä ja kaksi (2,7 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 3 ja 4.) 

Kuvio 7. Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden 
tärkeimmät ilmoituskanavat Oulun kaupungin kulttuuritapahtumien 
tiedottamisessa. 
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Opiskelijat pitivät kaikkia Oulun kaupungin kuttuuritapahtumien tiedottamisen 

ilmoituskanavia tärkeinä. Oulun kaupungin käyttämät ilmoituskanavat on sijoitettu 

Williamsonin arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt -malliin (ks. kuvio 7). 

Lähimpänä keskiötä eli Oulun yliopiston opiskelijaa, oleva kehä pitää sisällään 

kaikkein tärkeimmät kulttuuritapahtumien ilmoituskanavat opiskelijalle. 

Opiskelijat pitivät tärkeimpinä ilmoituskanavinaan joukkotiedotusvälineitä. Näitä 

olivat julisteet, flyerit, kausiohjelmat, Oulu posti -kaupunkitiedotuslehti ja Kalevan 

Menot -palsta. Toiseksi tärkeimpänä ilmoituskanavana opiskelijat pitivät 

institutionaalisia lähteitä. Näitä olivat Oulun seudun tapahtumakalenteri 

internetissä, tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla, tiedotteet 

kulttuurilaitosten omilla verkkosivuilla ja institutionaalisten lähteiden ja 

joukkotiedotusvälineiden välimaastoon sijoittuvat kaupunkitiedotustaulut, UBI - 

näytöt ja Rotuaarin Loistonäyttö. Kauimmaisella kehällä keskiöstä eli Oulun 

yliopiston opiskelijasta, on laajemmat kontaktiverkostot. Tälle kehälle kuuluvat 

Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Twitter, Oulun kaupungin ja 

kulttuurilaitosten Instagram , Oulun kaupungin Youtube ja asiakaskirjeet. 

Poikkeuksena näihin laajempiin kontaktiverkostoihin tekee Oulun kaupungin ja 

kulttuurilaitosten Facebook sivustot, joita opiskelijat pitivät melko tärkeinä (Oulun 

kaupungin Facebooki-sivuja 17,2 % piti tärkeänä ja kulttuurilaitosten Facebook-

sivuja 10,8 % piti tärkeänä.) 

 

5.3 Tarkoituksellinen tiedonhankinta Oulun kaupungin kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavista 
 

 

Kyselyssä kysyttiin opiskelijoilta, mistä Oulun kaupungin käyttämistä 

ilmoituskanavista he hakivat tarkoituksella tietoa Oulun kaupungin järjestämistä 

kulttuuritapahtumista vuonna 2014. Seuraavaksi eritellään nämä ilmoituskanavat 

ja sitä, löytyykö miesten ja naisten väliltä tilastollisia merkitsevyyksiä siinä, miten 

he hakevat tarkoituksella tietoa näistä ilmoituskanavista. 
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Taulukko 5. Tarkoituksellinen tiedonhankinta Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavista (N=493). 

____________________________________________________________________________ 

Oulun kaupungin käyttämä  Onko hakenut tarkoituksella tietoa, n (%) 

ilmoituskanava  Kyllä  Ei 

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta  167  326 

   (33,9)  (66,1) 

Oulu posti-kaupunkitiedotuslehti 88  405 

   (17,8)  (82,2) 

Painetut markkinointimateriaalit 

Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 224  269 

   (45,4)  (54,6) 

 

 

www-sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä 

verkkosivuilla   128  365 

   (26,0)  (74,0) 

Tiedotteet kulttuurilait. 

 omilla verkkosivuilla  136  357 

   (27,6)  (72,4) 

Oulun seudun  

tapahtumakalenteri  128  365 

   (26,0)  (74,0) 

Sähköinen viestintä 

Asiakaskirjeet   35  458 

   (7,1)  (92,9) 

Some 

Oulun kaupungin Facebook  44  449 

   (8,9)  (91,1) 
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Oulun kaupungin Twitter  7  486 

   (1,4)  (98,6) 

Oulun kaupungin Instagram  9  484 

   (1,8)  (98,2) 

Kulttuurilaitosten Facebook  54  439 

   (11,0)  (89,0) 

Kulttuurilaitosten Twitter  4  489 

   (0,8)  (99,2) 

Kulttuurilaitosten Instagram  5   488 

   (1,0)   (99,0) 

Oulun kaupungin  

YouTube- sivusto  1   492 

   (0,2)   (99,8) 

 

Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut  18  475 

   (3,7)  (96,3) 

UBI- näytöt   39  454 

   (7,9)  (92,1) 

Loistonäyttö   50   443 

   (10,1)  (89,9) 

Läheiset ihmiset 

Ystävät ja perheen jäsenet  258   235 

   (52,3)   (47,7) 

Tuttavat ja yliopistokollegat  248   245 

   (50,3)   (49,7) 
     

Tarkoituksella hakenut tietoa 

näistä kanavista  441   52 
   (89,5)   (10,5) 
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Taulukko 6. Tarkoituksellinen tiedonhankinta Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavista ja sukupuoli (N=493). 

_____________________________________________________________________________ 

Oulun kaupungin  Onko hakenut tarkoituksella tietoa, n (%) 

käyttämä ilmoituskanava Naiset (N=329)              Miehet (N=156)         En halua v. (N=8) 

 Kyllä         Ei                  Kyllä         Ei              Kyllä            Ei 

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta 113           216                    52             104       2              6 
  (67,7)     (66,3)                 (31,1)        (31,9)         (1,2)        (1,8) 

Oulu posti -kaupunkitiedotus- 

lehti  69             260                    19               137               1               7 

  (78,2)     (64,2)               (21,4)           (33,8)          (0,4)       (2,0) 

Painetut markkinointi- 

materiaalit 

Julisteet,flyerit,kausiohjelmat 162           167                       59            97                 3                5 

  (72,3)      (62,1)                   (26,3)      (36,1)           (1,3)          (1,9) 

www-sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin  

yleisillä verkkosivuilla 101             228                     25             131               2                6 

  (78,9)       (62,5)                 (19,5)       (35,9)          (1,6)          (1,6) 

Tiedotteet kulttuurilaitosten  

omilla verkkosivuilla 113            216                      21             135               2                 6      

  (83,1)      (60,5)                  (15,4)        (37,8)          (1,5)          (1,7) 

Oulun seudun  

tapahtumakalenteri  106             223                     21              135              1                7  

  (82,8)        (61,1)                (16,4)         (37,0)         (0,8)         (1,9) 

Sähköinen viestintä 

Asiakaskirjeet  25            304                        9                 147           1                 7 

  (71,4)     (66,4)                 (25,7)           (32,1)       (2,9)           (1,5) 
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Some   

Oulun kaupungin Facebook 33              296                      11                145            0                  8

  (75,0)        (65,9)              (25,0%)          (32,3)       (0,0)           (1,8) 

Oulun kaupungin Twitter 4              325                       3               153                0                 8 

  (57,1)     (66,9)                  (42,9)          (31,5)          (0,0)           (1,6) 

Oulun kaupungin Instagram 8              321                       0               156                1                 7 

  (88,9)     (66,3)                  (0,0)           (32,2)          (11,1)         (1,4) 

Kulttuurilaitosten Facebook 43            286                       11             145                 0                8 

  (79,6)      (65,1)                  (20,4)        (33,0)            (0,0)          (1,8) 

Kulttuurilaitosten Twitter 3              326                        1                155               0               8 

  (75,0)      (66,7)                  (25,0)          (31,7)          (0,0)          (1,6) 

Kulttuurilaitosten Instagram 5             324                         0               156                0                   8 

  (100,0)   (66,4)                     (0,0)          (32,0)        (0,0)          (1,6) 

Oulun kaupungin YouTube     0              329                        1               155                0                   8 

  (0,0)        (66,9)                   (100,0)      (31,5)          (0,0)          (1,6) 

Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut 10            319                         8              148                 0                  8 

  (55,6)     (67,2)                    (44,4)        (31,2)           (0,0)           (1,7)    

 

UBI- näytöt  20            309                          17             139               2              6 

  (51,3)      (68,1)                     (43,6)       (30,6)          (5,1)       (1,3) 

Loistonäyttö  33              296                         16            140               1               7

  (66,0)       (66,8)                     (32,0)        (31,6)         (2,0)      (1,6) 

Läheiset ihmiset  

Ystävät ja perheen jäsenet 184          145                           69                87           5            3     

  (71,3)     (61,7)                        (26,7)         (37,0)     (1,9)       (1,3) 

Tuttavat ja yliopistokollegat 166          163                           77                79          5             3     

(66,9)      (66,5)                      (31,0)        (32,2)    (2,0)     (1,2) 

Tarkoituksella hakenut tietoa 

näistä ilmoituskanavista 305         24                   128              28                 8             0 

  (69,2)    (46,2)                  (29,0)           (53,8)      (1,8)        (0,0) 



57 
 

Taulukkossa 5 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavat sekä se, kuinka moni kyselyyn vastanneista opiskeljoista 

(N=493) oli tai ei ollut hankkinut tarkoituksella tietoa vasemmalta löytyvästä 

ilmoituskanavasta. Taulukossa 6 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavat. Naiset, miehet ja ne, ketkä eivät haluneet 

kertoa sukupuoltaan, on eroteltu taulukkoon. Taulukosta löytyy naisten, miesten 

ja niiden, ketkä eivät halua kertoa sukupuoltaan, sarakkeet. Ilman sulkeita oleva 

luku kertoo, kuinka moni sarakkeen vastaajasta on hakenut tarkoituksella tietoa 

vasemmalla löytyvästä ilmoituskanavasta. Sulkeissa oleva luku kertoo kuinka 

suuri prosentti juuri tämän ilmoituskanavan käyttäjistä on naisia, miehiä ja niitä, 

ketkä eivät halua kertoa sukupuoltaan (N=493).  

 
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista (N=493) 167 (33,9 %) haki tietoa 

tarkoituksella tapahtumista Kalevan Menot- palstalta. Näistä naisia oli 113 (67,7 

%) ja miehiä 52 (31,1 %). Kaksi vastaajaa haki tietoa tarkoituksella Menot- 

palstalta (1,2 %), mutta eivät halunneet vastata sukupuoleen liittyvään 

kysymykseen. (Ks. taulukko 5 ja 6.)  

Oulu posti -kaupunkitiedotuslehdestä haki tarkoituksella tietoa 88 (17,8 %) 

opiskelijaa. Näistä naisia oli 69 (78,4 %) (N=329) ja miehiä 19 vastaajaa (21,6 %) 

ja kaksi (1,2 %), ketkä eivät haluneet kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten 

välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p= 

0,025, tulos on siis tilastollisesti melkein merkitsevä. Naiset hakevat tarkoituksella 

tietoa Oulu posti- kaupunkitiedotuslehdestä aktiivisemmin kuin miehet. (Ks. 

taulukko 5 ja 6.) 

Yhteensä 224 (45,4%) opiskelijaa haki tarkoituksella tietoa julisteista, flyereista 

ja kausiohjelmista. Näistä naisia oli 162 (72,3 %), miehiä 59  (26,3 %) vastaajaa 

ja kolme (1,3 %), ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 5 ja 

6.) 

 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 128 (26 %) oli hakenut tarkoituksella tietoa 

Oulun kaupungin  yleisten verkkosivujen tiedotteista. Näistä naisia oli 101 (78,9 

%), miehiä 25 (19,5 %) vastaajaa ja kaksi (1,6 %) vastaajaa, ketkä eivät 

halunneet kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin 

chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p=0,003, tulos on siis tilastollisesti 
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merkitsevä. Naiset hakevat tarkoituksella tietoa Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumista Oulun kaupungin  yleisten verkkosivujen tiedotteista 

aktiivisemmin kuin miehet. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Yhteensä 136 (27,6 %) opiskelijaa oli hakenut tarkoituksella tietoa tiedotteista 

kulttuurilaitosten omilta verkkosivuilta. Näistä naisia oli 113 (83,1 %), miehiä 21 

(15,4 %) vastaajaa ja kaksi (1,5 %)  vastaajaa, ketkä eivät halunneet kertoa 

sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin 

avulla, jonka p-arvoksi saatiin p < 0,001 , tulos on siis tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Naiset hakevat tarkoituksella tietoa Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumista kulttuurilaitosten omien verkkosivujen tiedotteista 

huomattavasti aktiivisemmin kuin miehet. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Oulun seudun tapahtumakalenterista internetistä oli hakenut tarkoituksella tietoa 

128 (26 %). Näistä naisia oli 106 (82,8 %), miehiä 21 (16,4 %) vastaajaa ja yksi 

(0,8 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä 

korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p < 0,001 , 

tulos on siis tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naiset hakevat tarkoituksella tietoa 

Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista Oulun seudun tapahtumakalenterista 

huomattavasti aktiivisemmin kuin miehet. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Opiskelijoista 35 (7,1 %) oli hakenut tarkoituksella tietoa Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumista asiakaskirjeistä. Näistä naisia oli 25 (71,4 %), miehiä 

yhdeksän (25,7 %) vastaajaa ja yksi (2,9 %), kuka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 5 ja 6.) Yhteensä 44 (8,9 %) opiskelijaa oli hakenut 

tarkoituksella tietoa Oulun kaupungin Facebookista. Näistä naisia oli 33 (75,0 %) 

ja miehiä 11 (25 %) vastaajaa. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Oulun kaupungin Twitteristä oli hakenut tarkoituksella tietoa yhteensä seitsemän 

(1,4 %) opiskelijaa. Näistä naisia oli neljä (57,1 %) ja miehiä kolme (42,9 %) 

vastaajaa. (Ks. taulukko 5 ja 6.) Yhteensä 54 (11,0 %) opiskelijaa oli hakenut 

tarkoituksella tietoa kulttuurilaitosten Facebookeista. Näistä naisia oli 43 (79,6 %) 

ja miehiä 11 (20,4 %) vastaajaa. (Ks. taulukko 5 ja 6.) Opiskelijoista neljä (0,8 %) 
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oli hakenut tarkoituksella tietoa kulttuurilaitosten Twittereistä. Näistä naisia oli 

kolme (75,0 %) ja miehiä yksi (25,0 %) vastaajaa. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Oulun kaupungin Instagramista oli hakenut tarkoituksella tietoa yhdeksän (1,8 %) 

opiskelijaa.  Näistä naisia oli kahdeksan (88,9 %) ja yksi, kuka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan (11,1 %). (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

Yhteensä viisi (1,0 %) opiskelijaa oli hakenut tarkoituksella tietoa 

kulttuurilaitosten Instagramista. Nämä kaikki olivat naisia (100,0 %). (Ks. taulukko 

5 ja 6.) Vain yksi (0,2 %) opiskelija oli hakenut tarkoituksella tietoa Oulun 

kaupungin You Tube- sivustolta. Tämä vastaaja oli mies (100,0 %). (Ks. taulukko 

5 ja 6.) Yhteensä 18 (3,7 %) opiskelijaa oli hakenut tarkoituksella tietoa 

kaupunkitiedotustauluista.  Näistä vastaajista 10 (55,6 %) oli naisia ja kahdeksan 

(44,4 %) miehiä. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

UBI- näytöistä oli hakenut tarkoituksella tietoa 39 (7,9 %) opiskelijaa.  Näistä 

vastaajista 20 (51,3 %) oli naisia, 17 (43,6 %) miehiä ja kaksi (5,1 %), ketkä eivät 

halunneet kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin 

chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p = 0,036 , tulos on siis 

tilastollisesti melkein merkitsevä. Miehet hakevat tarkoituksella tietoa UBI- 

näytöistä jonkin verran enemmän kuin naiset. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Yhteensä 50 (10,1 %) opiskelijaa oli hakenut tarkoituksella tietoa Loistonäytöstä. 

Näistä vastaajista 33 (66,0 %) oli naisia, 16 (32,0 %) miehiä ja yksi (2,0 %), kuka 

ei halunnut kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

Opiskelijoista 258 (52,3 %) oli hakenut tarkoituksella tietoa ystäviltä ja 

perheenjäseniltä. Näistä vastaajista 184 (71,3 %) oli naisia, 69 (26,7 %) miehiä 

ja viisi (1,9 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan.  Miesten ja 

naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi 

saatiin p = 0,046 , tulos on siis tilastollisesti melkein merkitsevä. Naiset hakevat 

tarkoituksella tietoa ystäviltä ja perheen jäseniltä jonkin verran useammin kuin 

miehet. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 
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Yhteensä 248 (50,3 %) opiskelijaa oli hakenut tarkoituksella tietoa tuttavilta ja 

yliopistokollegoilta. Näistä vastaajista 166 (66,9 %) oli naisia, 77 (31,0 %) miehiä 

ja viisi (2,0 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 5 

ja 6.) Opiskelijoista 52 (10,5 %) ei ollut hakenut tarkoituksella tietoa mistään 

edellisistä ilmoituskanavista. Näistä vastaajista 24 (46,2 %) oli naisia ja 28 (53,8 

%)  miehiä. (Ks. taulukko 5 ja 6.) 

 

 

5.4 Sattumanvarainen tiedonhankinta Oulun kaupungin kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavista 
 

 

Kyselyssä kysyttiin opiskelijoilta, mistä Oulun kaupungin käyttämistä 

ilmoituskanavista he saivat sattumalta tietoa Oulun kaupungin järjestämistä 

kulttuuritapahtumista vuonna 2014. Esimerkeiksi annettiin mainoksen näkeminen 

lehdessä, kuuleminen ystävältä ja tietoon ”törmääminen” kadulla. Seuraavaksi 

eritellään nämä ilmoituskanavat ja sitä, löytyykö miesten ja naisten väliltä 

tilastollisia merkitsevyyksiä siinä, miten he saavat sattumalta tietoa näistä 

ilmoituskanavista. 

 

Taulukko 7. Sattumanvarainen tiedonhankinta Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavista (N=493). 

____________________________________________________________________________ 

Oulun kaupungin käyttämä  Onko saanut sattumalta tietoa, n (%) 

ilmoituskanava  Kyllä  Ei 

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta  189  304 
   (38,3)  (61,7) 

Oulu posti -kaupunkitiedotuslehti 144  349 

   (29,2)  (70,8) 

Painetut markkinointi- 

materiaalit 

Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 337  156 
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   (68,4)  (31,6) 

www-sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä 84  409 

verkkosivuilla   (17,0)  (83,0)  

Tiedotteet kulttuurilaitosten omilla 70  423 

verkkosivuilla   (14,2)  (85,8) 

Oulun seudun tapahtumakalenteri 67  426 

internetissä   (13,6)  (86,4) 

 

Sähköinen viestintä 

Asiakaskirjeet   61  432 

   (12,4)  (87,6) 

Some 

Kaverilta Facebookissa  244  249 

   (49,5)  (50,5) 

Oulun kaupungilta Faceboo-   

kissa (kutsu tapahtumaan)  10  483 

   (2,0)  (98,0) 

Oulun kaupungin Facebook   

sivuilta vahingossa  47  446 

   (9,5)  (90,5) 

Oulun kaupungin Twitter  6  487 

   (1,2)  (98,8) 

Oulun kaupungin Instagram  8  485 

   (1,6)  (98,4) 

Kulttuurilaitosten Facebook  49  444 

   (9,9)  (90,1) 

Kulttuurilaitosten Twitter  5  488 

   (1,0)  (99,0) 

Kulttuurilaitosten Instagram  7  486 

   (1,4)  (98,6) 

Oulun kaupungin YouTube- sivusto 1  492 

   (0,2)  (99,8) 
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Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut  75  418 

   (15,2)  (84,8) 

UBI- näytöt   110  383 

   (22,3)  (77,7) 

Loistonäyttö   140  353 

   (28,4)  (71,6) 

 

Läheiset ihmiset 

Ystävät ja perheen jäsenet  315  178 

tavatessamme kasvokkain/puhelimitse (63,9)  (36,1) 

Tuttavat ja yliopistokollegat  255  238 

tavatessamme kasvokkain/puhelimitse (51,7)  (48,3) 

 

Sattumalta saanut tietoa näistä 

ilmoituskanavista  468  25 

   (94,9)  (5,1) 
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Taulukko 8. Sattumanvarainen tiedonhankinta Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavista ja sukupuoli (N=493). 

_____________________________________________________________________________ 

Oulun kaupungin käyttämä  Onko saanut sattumalta tietoa, n (%) 

ilmoituskanava Naiset (N=329)              Miehet (N=156)         En halua v. (N=8) 

 En               Kyllä                   En           Kyllä         En             Kyllä           

_____________________________________________________________________________ 

Joukkotiedotusvälineet 

Kalevan Menot- palsta 120           209                    66             90       3               5 
                          (63,5)        (68,8)                (34,9)       (29,6)          (1,6)         (1,6) 

Oulu posti -kaupunki- 

tiedotuslehti  105           224                     37             119               2               6 

(72,9)       (64,2)               (25,7)        (34,1)           (1,4)        (1,7) 

Painetut markkinointi- 

materiaalit 

Julisteet,flyerit,kausiohjelmat 246          83                       86             70                 5                3 

  (73,0)      (53,2)                 (25,5)      (44,9)           (1,5)          (1,9) 

www- sivut 

Tiedotteet Oulun kaupungin 

yleisillä verkkosivuilla  66             263                     15             141               3                5 

(78,6)       (64,3)                 (17,9)       (34,5)           (3,6)         (1,2) 

Tiedotteet kulttuurilaitosten 

omilla verkkosivuilla 61             268                      8              148               1                 7      

(87,1)      (63,4)                (11,4)        (35,0)          (1,4)           (1,7) 

Oulun seudun tapahtuma- 

kalenteri  54             275                     12              144              1                7  

  (80,6)     (64,6)                (17,9)           (33,8)         (1,5)         (1,6)
  

Sähkäinen viestintä 

Asiakaskirjeet  42            287                      17               139            2                 6 

  (68,9)     (66,4)                 (27,9)           (32,2)       (3,3)          (1,4)
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Some 

Kaverilta Facebookissa 181          148                      58                98             6                  2 

  (73,9)      (59,7)                 (23,7)         (39,5)       (2,4)           (0,8) 

Oulun kaupungilta Faceboo-  

kissa (kutsu tapahtumaan) 8              321                     2                154            0                  8 
  (80,0)     (66,5)              (20,0)           (31,9)        (0,0)          (1,7)
  

Oulun kaupungin Facebook  

sivuilta vahingossa 35            294                     11              145            1                 7 

  (74,5)      (65,9)                (23,4)         (32,5) (2,1)            (1,6) 

Oulun kaupungin Twitter 1              328                       4               152            1                 7 

  (16,7)     (67,4)                (66,7)          (31,2)      (16,7)        (1,4)
    

Oulun kaupungin Instagram 8              321                       0               156             0                8  

  (100,0)   (66,2)                 (0,0)           (32,2)        (0,0)       (1,6)   

Kulttuurilaitosten Facebook 37            292                       11             145             1                7 

  (75,5)      (65,8)                   (22,4)       (32,7)        (2,0)         (1,6) 

Kulttuurilaitosten Twitter 3              326                        1                155            1                7 

  (60,0)    (66,8)                   (20,0)          (31,8)     (20,0)         (1,4)
  

Kulttuurilaitosten Instagram 7              322                         0               156             0               8 

  (100,0)   (66,3)                    (0,0)            (32,1)     (0,0)      (1,6)  

Oulun kaupungin YouTube 1              328                         0               156             0               8  

  (100,0)   (66,7)                     (0,0)           (31,7)        (0,0)        (1,6) 

 

Mainostaulut (myös sähköiset) 

Kaupunkitiedotustaulut 48            281                        26              130             1               7  

  (64,0)     (67,2)                   (34,7)          (31,1)       (1,3)         (1,7)    

UBI- näytöt  77            252                         33             123             0            8       

  (70,0)     (65,8)                      (30,0)        (32,1)        (0,0)     (2,1) 

Loistonäyttö  110         219                          29              127            1              7  

  (78,6)      (62,0)                    (20,7)          (36,0)       (0,7)       (2,0)
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Läheiset ihmiset 

Ystävät ja perheen jäsenet  

tavatessamme kasvokkain/ 

puhelimitse  223           106                   89                  67                3                5
  (70,8)        (59,6)            (28,3)             (37,6)          (1,0)         (2,8) 

Tuttavat ja yliopistokollegat  

tavatessamme kasvokkain/ 

puhelimitse  182          147                    69                  87                 4               4  

  (71,4)     (61,8)               (27,1)            (36,6)          (1,6)          (1,7)
  

Sattumalta saanut tietoa näistä 

kanavista  315             14                    145                11                 8              0            
  (67,3)        (56,0)               (31,0)          (44,0)          (1,7)       (0,0) 

  

 

Taulukkosa 7 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät kulttuuritapahtumien 

ilmoituskanavat sekä se, kuinka moni kyselyyn vastanneista opiskeljoista 

(N=493) oli tai ei ollut saanut sattumalta tietoa vasemmalla löytyvästä 

ilmoituskanavasta. Taulukossa 8 on esitetty kaikki Oulun kaupungin käyttämät 

kulttuuritapahtumien ilmoituskanavat. Naiset, miehet ja ne, ketkä eivät haluneet 

kertoa sukupuoltaan, on eroteltu taulukkoon. Taulukosta löytyy naisten, miesten 

ja niiden, ketkä eivät halua kertoa sukupuoltaan, sarakkeet. Ilman sulkeita oleva 

luku kertoo, kuinka moni sarakkeen vastaajasta on saatumalta saanut tietoa 

vasemmalla löytyvästä ilmoituskanavasta. Sulkeissa oleva luku kertoo, kuinka 

suuri prosentti juuri tämän ilmoituskanavan käyttäjistä on naisia, miehiä ja niitä, 

ketkä eivät halua kertoa sukupuoltaan (N=493).  

 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista (N=493) 189 (38,3 %) opiskelijaa oli saanut 

sattumalta tietoa tietoa Kalevan Menot- palstalta. Näistä vastaajista 120 (63,5 %) 

oli naisia 66 (34,9 %) miehiä ja kolme (1,6 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.)  Yhteensä 144 (29,2 %) opiskelijaa oli saanut 

sattumalta tietoa tietoa Oulu posti -kaupunkitiedotuslehdestä. Näistä vastaajista 

105 (72, 9%) oli naisia, 37 (25,7 %) miehiä ja kaksi (1,4 %) niitä, ketkä eivät 

halunneet kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.)  
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Julisteista, flyereistä ja kausiohjelmista oli saanut sattumalta tietoa 337 (68,4 %) 

opiskelijaa. Näistä vastaajista 246 (73,0 %) oli naisia, 86 (25,2 %) miehiä ja viisi 

(1,5 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan Miesten ja naisten välistä 

korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p < 0,001 , 

tulos on siis tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naiset saavat sattumalta tietoa 

Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista julisteista, flyereistä ja kausiohjelmista 

huomattavasti useammin kuin miehet. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Yhteensä 84 (17,0 %) opiskelijaa oli saanut sattumalta tietoa tiedotteista Oulun 

kaupungin yleisiltä verkkosivuilta. Näistä vastaajista 66 (78,6 %) oli naisia, 15 

(17,9 %) miehiä ja kolme (3,6 %) niitä, ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. 

Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-

arvoksi saatiin p < 0,005 , tulos on siis tilastollisesti merkitsevä. Naiset saavat 

sattumalta tietoa tiedotteista Oulun kaupungin yleisiltä verkkosivuilta useammin 

kuin miehet. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Tiedotteista kulttuurilaitosten omilta verkkosivuilta oli saanut sattumalta tietoa 70 

opiskelijaa (14,2 %). Näistä vastaajista 61 (87,1 %) oli naisia, kahdeksan (11,4 

%) miehiä ja yksi (1,4 %), kuka ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Miesten ja 

naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi 

saatiin p < 0,001 , tulos on siis tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naiset saavat 

sattumalta tietoa tiedotteista kulttuurilaitosten omilta verkkosivuilta huomattavasti 

useammin kuin miehet. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Yhteensä 67 (13,6 %) opiskelijaa oli saanut sattumalta tietoa Oulun seudun 

tapahtumakalenterista internetissä. Näistä vastaajista 54 (80,6 %) oli naisia, 12 

(17,9 %) miehiä ja yksi (1,5 %), kuka ei halunnut kertoa. Miesten ja naisten välistä 

korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p =0,032 , 

tulos on siis tilastollisesti melkein merkitsevä. Naiset saavat sattumalta tietoa 

Oulun seudun tapahtumakalenterista jonkin verran useammin kuin miehet. (Ks. 

taulukko 7 ja 8.) 
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Opiskelijoista 61 (12,4 %) oli saanut sattumalta tietoa asiakaskirjeistä. Näistä 

vastaajista 42 (68,9 %) oli naisia, 17 (27,9 %) miehiä ja kaksi (3,3 %), ketkä eivät 

halunneet kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Kaverilta Facebookissa oli saanut sattumalta tietoa 244 (49,5 %) opiskelijaa. 

Näistä vastaajista 181 (73,9 %) oli naisia, 58 (23,7 %) miehiä ja viisi (2,4 %), 

ketkä eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä 

korrelaatiota tutkittiin chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p < 0,001 , 

tulos on siis tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naiset saavat sattumalta tietoa 

kavereilta Facebookista huomattavasti useammin kuin miehet. (Ks. taulukko 7 ja 

8.)  

 

Yhteensä 10 (2,0 %) opiskelijaa oli saanut sattumalta tietoa Oulun kaupungilta 

Facebookissa (kutsu tapahtumaan). Näistä vastaajista kahdeksan (80,0 %) oli 

naisia ja kaksi (20,0 %) miehiä. (Ks. taulukko 7 ja 8.) Opiskelijoista 47 (9,5 %) oli 

saanut sattumalta tietoa Oulun kaupungin Facebook- sivuilta. Näistä vastaajista 

oli naisia 35 (74,5 %) ja 11 (23,4 %) miehiä ja yksi (2,1 %), kuka ei halunnut 

kertoa sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.) Yhteensä 49 (9,9 %) opiskelijaa oli 

saanut sattumalta tietoa kulttuurilaitosten Facebookista. Näistä vastaajista oli 

naisia 37 (75,5 %) ja 11 (22,4 %) miehiä ja yksi (2,0 %), kuka ei halunnut kertoa 

sukupuolta.  (Ks. taulukko 7 ja 8.) Opiskelijoista kuusi (1,2 %) oli saanut 

sattumalta tietoa kuttuurilaitosten Facebookista. Näistä vastaajista oli naisia yksi 

(16,7 %) ja neljä (66,7 %) miehiä ja yksi (16,7 %), kuka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.) Yhteensä viisi (1,0 %) opiskelijaa oli saanut 

sattumalta tietoa kuttuurilaitosten Twitteristä. Näistä vastaajista oli naisia kolme 

(60,0 %), yksi (20,0 %) mies ja yksi (20,0 %), kuka ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kahdeksan (1,6 %) oli saanut sattumalta 

tietoa Oulun kaupungin Instagramista Nämä vastaajat olivat kaikki naisia (100,0 

%). (Ks. taulukko 7 ja 8.) Yhteensä seitsemän (1,4 %) opiskelijaa oli saanut 

sattumalta tietoa kulttuurilaitosten Instagramista Nämä vastaajat olivat kaikki 

naisia (100,0 %). (Ks. taulukko 7 ja 8.) 
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Opiskelijoista yksi (0,2 %) oli saanut sattumalta tietoa Oulun kaupungin Youtube- 

sivustoilta. Vastaaja oli nainen. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Kaupunkitiedotustauluista oli saanut sattumalta tietoa 75 (15,2 %) opiskelijaa. 

Näistä vastaajista oli naisia 48 (64,0 %), 26 (34,7 %) miehiä ja yksi (1,3 %), kuka 

ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Ks. taulukko 7 ja 8.) Yhteensä 110 (22,3 %) 

opiskelijaa oli saanut sattumalta tietoa UBI- näytöistä. Näistä vastaajista oli naisia 

77 (70,0 %) ja  33 (30,0 %) oli miehiä. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Rotuaarin Loistonäytöstä oli saanut sattumalta tietoa 140 opiskelijaa (28,4 %). 

Näistä vastaajista oli naisia 110 (78,6 %), 29 (20,7 %) miehiä ja yksi (0,7 %), kuka 

ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin 

chi square-testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p = 0,002 , tulos on siis 

tilastollisesti merkitsevä. Naiset saavat sattumalta tietoa Rotuaarin Loistonäytöltä 

huomattavasti useammin kuin miehet. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 

 

Yhteensä 315 (63,9 %)  opiskelijaa oli saanut sattumalta tietoa kaverilta/ 

perheeltä tavatessaan heitä kasvokkain, puhelimitse jne. Näistä vastaajista oli 

naisia 223 (70,8 %), 89 (28,3 %) miehiä ja kolme (1,0 %), ketkä eivät halunneet 

kertoa sukupuoltaan. Miesten ja naisten välistä korrelaatiota tutkittiin chi square-

testin avulla, jonka p-arvoksi saatiin p = 0,021 , tulos on siis tilastollisesti melkein 

merkitsevä. Naiset saavat sattumalta tietoa kaverilta ja perheeltä useammin kuin 

miehet tavatessaan heitä kasvotusten tai esimerkiksi puhelimitse. (Ks. taulukko 

7 ja 8.) 

 

Kyselyyn vastanneista opiskeljoista 255 (51,7 %) oli saanut sattumalta tietoa 

yliopistotuttavalta heitä kasvokkain, puhelimitse jne. Näistä vastaajista oli naisia 

182 (71,4 %), 69 (27,1 %) miehiä ja neljä (1,6 %), ketkä eivät halunneet kertoa 

sukupuoltaan. (Ks. taulukko 7 ja 8.) Yhteensä 25 (5,1 %) opiskelijaa ei ollut 

saanut sattumalta tietoa mistään. Näistä vastaajista oli naisia 14 (56,0 %) ja 11 

(44,0 %) miehiä. (Ks. taulukko 7 ja 8.) 
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5.5  Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnan malli Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa 

 

Tutkimukseni tulosteni perusteella pystyin rakentamaan Oulun yliopiston 

humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnan mallin Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa (ks. kuvio 

8). Malli pohjautuu Williamsonin arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt -malliin 

(Williamson 1998, 36). Keskiöön on sijoitettu Oulun yliopiston opiskelija.  Keskiön 

ympärillä on neljä kehää, ja opiskelija saa näiltä kaikilta kehiltä tietoa Oulun 

kaupungin kulttuuritapahtumista sattumanvaraisesti ja tarkoituksellisesti. Mitä 

lähempänä keskiötä kehä on, sitä enemmän opiskelija saa tältä kehältä tietoa niin 

sattumanvaraisesti kuin tarkituksellisestikin.  

Lähimpänä keskiötä eli Oulun yliopiston opiskelijaa ovat läheiset ihmiset, koska 

Oulun yliopiston opiskelija saa eniten tietoa sattumanvaraisesti ja 

tarkoituksellisesti läheisiltä ihmisiltä eli ystäviltä kavereilta, perheeltä ja tuttavilta. 

Toisella kehällä ovat joukkotiedotusvälineet. Julisteista, flyereista ja 

kausiohjelmista, Oulu posti- kaupunkitiedotuslehdestä ja Kalevan Menot- 

palstalta opiskelija saa toiseksi eniten sattumanvaraisesti ja suunnitelmallisesti 

tietoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista. Kolmannelle kehälle sijoitetaan  

institutionaaliset lähteet, joista opiskelija saa kolmanneksi eniten tietoa 

kulttuuritapahtumista sattumanvaraisesti ja suunnitelmallisesti. Tälle kehälle 

kuuluvat Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä, tiedotteet Oulun 

kaupungin yleisillä verkkosivuilla, tiedotteet kulttuurilaitosten omilla verkkosivuilla 

ja institutionaalisten lähteiden ja joukkotiedotusvälineiden välimaastoon 

sijoittuvat kaupunkitiedotustaulut, UBI -näytöt ja Rotuaarin Loistonäyttö. 

Kauimmaisella kehällä ovat laajemmat kontaktiverkostot eli tälle kehälle 

sijoittuneista kanavista Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Facebook-sivuilta, 

Oulun kaupungin ja kulttuurilaitosten Twitteristä, Oulun kaupungin ja 

kulttuurilaitosten Instagramista, Oulun kaupungin Youtubesta ja  asiakaskirjeistä, 

Oulun yliopiston opiskelija saa kaikkein vähiten sattumavaraisesti ja 

suunnitelmallisesti tietoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista.  
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Kuvio 8. Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden 

arkielämän tiedonhankinnan malli Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa. 

 

Oulun yliopiston opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan mallini eroaa 

Williamsonin arkielämän tiedohankinnan ympäristöt -mallista (Williamson 1998, 

36). Minun mallissani opiskelijat saavat tietoa sattumanvaraisesti ja 

tarkoituksellisesti kaikilta mallin kehiltä, myös institutionaalisista lähteistä ja 

joukkotiedotusvälineistä. Erona Williamsonin malliin on myös se, että laajemmat 

kontaktiverkostot sijoittuvat kaikkein kauimmaiselle kehälle keskiöstä, kun taas 

Williamsonin mallissa ne sijoittuvat heti toiselle kehälle läheisten ihmisten 

jälkeen.  
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6 Johtopäätökset 

 

Kyselyn tulosten analyssoinnin perusteella voidaan sanoa, että opiskelijat 

hakevat tietoa kaikista Oulun kaupungin käyttämistä ilmoituskanavista, osasta 

enemmän ja osasta vähemmän. Opiskelijat hakivat tarkoituksella tietoa kaikista 

kanavista, mutta suosituimmiksi nousivat ystävät ja perhe (52,3 %), kaverit ja 

yliopistotutut (50,3 %), julisteet, flyerit ja kausiohjelmat (45,4 %), Kalevan Menot- 

palsta (33,9 %), kulttuurilaitosten tiedotteet (27,6 %), Oulun kaupungin tiedotteet 

verkkosivuilla (26,0 %), Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä (26,0 %) 

ja Oulu posti -kaupunkitiedotus lehti (17,2 %).  

Muut Oulun kaupungin käyttämät ilmoituskanavat jäivät pienemmille tai hyvin 

paljon pienemmile käyttöasteille. Tuloksista on mielenkiintoista huomata, että 

Oulun kaupungin käyttämistä some-ilmoituskanavat jäivät tarkoituksellisessa 

tiedonhaussa hyvin kauas perinteisimmistä kanavista, kuten painetuista lehdistä 

ja kasvokkain tapahtuvasta tarkoituksellisesta tiedonhausta (esimerkiksi 

kuttuurilaitosten Facebook (11,0 %), Oulun kaupungin Facebook (8,9 %), 

kulttuurilaitosten Twitter (1,8 %), Oulun kaupungin Instagram (1,8 %), Oulun 

kaupungin Twitter (1,4 %), kulttuurilaitosten Instagram (1,0 %) ja Oulun 

kaupungin Youtube-kanava (0,2 %)). Muut ilmoituskanavat sijoittuivat näiden 

välimaastoon. 

Kyselyyn vastanneet opiskelijat saivat sattumalta tietoa kaikista Oulun kaupungin 

käyttämistä ilmoituskanavista. Eniten he saivat sattumalta tietoa julisteista, 

flyereista ja kausiohjelmista (68,4 %), kavereilta ja perheeltä (63,9 %), 

yliopistotutuilta  (51,7 %), kaverilta Facebookissa (49,5 %), Kalevan Menot- 

palstalta (38,3 %), Oulu posti -kaupunkitiedotuslehdestä (29,2 %), Rotuaarin 

Loistonäytöstä (28,4 %) ja UBI-näytöiltä (22,3%).  

Vähiten vastaajat saivat sattumalta tietoa Oulun kaupungin Youtube -kanavasta 

(0,2 %), kulttuurilaitosten Twitteristä (1,0 %), Oulun kaupungin Twitteristä (1,2 

%), kultturilaitosten Instagramista (1,4 %), Oulun kaupungin Instagramista (1,6 

%), Oulun kaupungilta (kutsu tapahtumaan) (2,0 %), Oulun kaupungin Facebook- 

sivuilta vahingossa (9,5 %) ja kulttuurilaitosten Facebookista (9,9 %). Muut 

ilmoituskanavat sijoittuivat näiden välimaastoon.  
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Sattumanvaraisessa tiedonhankinnassa yllättävän korkealle heti kavereiden ja 

perheen jälkeen ja ennen yliopistottuja ja kollegoita, nousivat julisteet, flyerit ja 

kausiohjelmat. Näistä opiskelijat saavat hyvin usein tietoa Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumista sattumalta. Perinteiset, painetut ilmoituskanavat, Kalevan 

Menot -palsta ja Oulu posti -kaupunkitiedotuslehti, nousivat käytetyimpiin 

kanaviin sattumanvaraisessa tiedonhankinnassa. Myös Oulun kaupungin 

uuudehkot kanavat, UBI-näytöt ja Rotuaarin Loistonäyttö, olivat erittäin 

käytettyjä. Some- kanavat jäivät sattumanvaraisessa tiedonhankinnassa hyvin 

pienille sijoille. Erityisesti Oulun kaupungin Facebook sivuilta (kutsu 

tapahtumaan) tai sieltä vahingossa tiedon löytäminen (Oulun kaupungin 

Facebook-sivuilta) olivat  hyvin pienissä rooleissa opiskelijoiden 

sattumanvaraisessa tiedonhankinnassa. 

Kyselyn tulosten perusteella kaikkia Oulun kaupungin käyttämiä ilmoituskanavia 

pidettiin tärkeinä, mutta niiden välillä oli suuria eroja. Kaikkein tärkeimpänä 

opiskelijat pitivät julisteita, flyereita ja kausiohjelmia (34,5 %), Kalevan Menot- 

palstaa (24,7 %), Oulun seudun tapahtumakalenteria internetissä (23,9 %), 

tiedotteita kulttuurilaitosten verkkosivuilla (18,3 %), tiedotteita Oulun kaupungin 

yleisillä verkkosivuilla (17,2 %), Oulun kaupungin Facebook-sivuja (17,2 %), Oulu 

posti –kaupunkitiedotuslehteä (17,2 %)  ja kulttuurilaitosten Facebook-sivuja 

(10,8 %). Vähiten tärkeinä ilmoituskanavina pidettiin Oulun kaupungin YuoTube-

sivustoa (0,6 %), kultturilaitosten Twitteriä (1,0 %), Oulun kaupungin Twitteriä (1,4 

%), kulttuurilaitosten Instagrama (1,8 %), Oulun kaupungin Instagramia (2,0 %), 

asiakaskirjeitä (5,1 %), kaupunkitiedotustauluja (8,7 %), Rotuaarin Loistonäyttöä 

(8,9 %) ja UBI-näyttöjä (9,9 %). 

Kyselyn tulosten perusteella nousee esille mielenkiintoisia seikkoja opiskelijoiden 

arkielämän tiedonhankinnasta Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa. 

Ensimmäinen huomio kohdistuu siihen, miten tärkeänä perinteiset, painetut 

ilmoituskanavat näyttäytyvät opiskelijoille vielä tänä päivänäkin, vaikka 

sosiaalinen media on kasvattanut suosiotaan hurjaa vauhtia, syrjäyttäen osaksi 

perinteiset, painetut mediat (esimerkiksi lehdet). Julisteet, flyerit ja kausiohjelmat, 

Kalevan Menot -palsta ja Oulu posti -kaupunkitiedotuslehti nousivat kaikki 

tärkeimpinä pidettyihin ja käytetyimpiin kanaviin niin tarkoituksellisen että 

sattumanvaraisen tiedonhaun kontekstissa. 
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 Mielenkiintoista tuloksissa on se, että vaikka opiskelijat pitivät esimerkiksi Oulun 

kaupungin Facebook-sivuja melko tärkeänä ilmoituskanavana (17,2 % 

vastaajista), siitä huolimatta vastaajat eivät hakeneet juurikaan tietoa 

tarkoituksella eikä sattumanvaraisesti tästä ilmoituskanavasta. UBI-näytöistä ja 

Rotuaarin Loistonäytöistä saatiin melko paljon sattumanvaraisesti tietoa (28,4 % 

ja 22,3 %), mutta ne sijoittuivat silti häntäpäähän tärkeimpien ilmoituskanavien 

listalla. 

Selvä tutkimuksen tulos on, että Oulun kaupungilla on iso haaste edessään 

kehittää oman sosiaalisen median markkinointinsa nykypäivän tasolle. Kaikki 

Oulun kaupungin käyttämät sosiaalisen median ilmoituskanavat sijoittuivat 

häntäpäähän niin tarkoituksellisessa kun sattumanvaraisessa 

tiedonhankinnassakin. Oulun kaupungin Facebook-sivut ja kulttuurilaitosten 

Facebook-sivut koettiin kuitenkin melko tärkeiksi vastaajien keskuudessa (17,2 

% ja 10,8 %). Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelijat pitävät näitä Facebook- 

sivustoja itselleen tärkeinä, koska käyttävät muutenkin jokapäiväisessä 

elämässään paljon Facebookia, mutta eivät kuitenkaan jostain syystä lähde 

etsimään  tarkoituksella tai törmää tietoon vahingossa Oulun kaupungin tai 

kulttuurilaitosten Facebook-sivuilla. 

Kyselyn tulosten analysointi ja ristiintaulukoinnin avulla saatiin selville eroja 

miesten ja naisten välillä siinä, mistä ilmoituskanavista he hakevat tietoa Oulun 

kaupungin kulttuuritapahtumista tarkoituksella ja mistä he saavat sitä 

sattumanvaraisesti. Myös siinä, mitä Oulun kaupungin käyttämiä ilmoituskanavia 

miehet ja naiset pitivät tärkeinä, löytyi joitakin eroavaisuuksia.  

Tilastollisesti merkittävimmät erot tarkoituksellisessa tiedonhaussa löytyivät 

miesten ja naisten välillä kuudessa eri ilmoituskanavassa. Tilastollisesti melkein 

merkitsevästi (p=0,025) naiset hakivat tarkoituksella useammin tietoa Oulu posti- 

kaupunkitiedotuslehdestä. Naiset hakivat tietoa Oulun kaupungin yleisiltä 

verkkosivuilta tiedotteista huomattavasti useammin kuin miehet, tulos oli 

tilastollisesti merkitsevä (p=0,003). Myös kultturilaitosten tiedotteista naiset 

hakivat huomattavasti aktiivisemmin tietoa kuin miehet, tulos oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (p<0,001). Ystäviltä ja perheenjäseniltä naiset hakivat 

tarkoituksella tieoa Oulun kaupungin kulttuuritapahtumista jonkin verran 
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enemmän kuin miehet, ja tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,046). 

Miehet olivat naisia tilastollisesti aktiivisempia (p=0,036) tiedonhaussa 

ainoastaan silloin, ku he hakivat tarkoituksella tietoa UBI- näytöistä. 

Tilastollisesti merkittävimmät erot miesten ja naisten välillä sattumanvaraisessa 

tiedonhankinnassa löytyivät kuudessa eri ilmoituskanavassa.  Tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi (p<0,001) naiset saivat sattumalta tietoa julisteista, 

flyereista ja kausiohjelmista  huomattavasti enemmään kuin miehet. Naiset saivat 

myös tilastollisesti merkitsevästi enemmän (p<0,005) sattumalta tietoa 

useammin Oulun kaupungin tiedotteista yleisillä verkkosivuilla ja tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi kulttuurilaitosten tiedotteista niiden verkkosivuilla (p<0,001). 

Tilastollisesti melkein merkitsevästi (p=0,032) naiset saivat jonkin verran 

useammin sattumalta tietoa Oulun seudun tapahtumakalenterista internetistä. 

Naiset saivat myös miehiä useammin tietoa Rotuaarin Loistonäytöstä (p =0,002 

tilastollisesti merkittävä). Tilastollisesti melkein merkitsevä ero löytyi siinä, että 

naiset saavat sattumalta miehiä useammin tietoa ystäviltä, kavereilta ja 

perheenjäseniltä (p= 0,021). 

Tärkeimmissä ilmoituskanavissa löyti tilatollisia eroja miesten ja naisten välillä 

kolmessa kanavassa. Kulttuurilaitosten tiedotteet verkkosivuilla olivat selkeästi 

tärkeämpiä naisille kuin miehille, ja tästä löytyi tilastollisesti erittäin merkitsevä 

tulos (p<0,001). Naiset pitivät myös Oulun seudun tapahtumakalenteria 

tilastollisesti melkein merkittävästi tärkeämpänä kuin miehet (p= 0,036). Suuntaa 

antavan ero (p=0,052) löytyi kulttuurilaitosten Facebook sivujen tärkeydessä. 

Naisille ne olivat jonkin verran tärkeämpiä kuin miehille. 
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7 Pohdinta  

 

Tutkimukseni päämääränä oli lisätä ymmärrystä Oulun yliopiston humanistisen ja 

teknillisen tiedekunnan opiskeljoiden arkielämän tiedonhankinnasta Oulun 

kaupungin kulttuuritapahtumien tiedottamisen kontekstissa. Tarkoituksena oli 

selvittää mistä Oulun kaupungin kulttuuritapahtumien mainontaan käyttämistä 

ilmoituskanavista Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan 

opiskelijat hakevat tarkoituksella tietoa, mistä näistä kanavista he saavat 

sattumalta tietoa, mitä kanavia he pitävät itselleen tärkeinä ja millaisia eroja mies- 

ja naisopiskelijoiden välillä ilmenee. Tarkoituksena oli myös selvittää, millä tavoin 

Kirsty Williamsonin arkielämän tiedonhankinnan malli onnistuu kuvaamaan 

opiskelijoiden arkielämän tiedonhankintaa tässä kontekstissa. 

Williamsonin arkielämän tiedohankinnan ympäristöt -malli (Williamson 1998, 36) 

kuvaa noin 200 Australiassa asuvan yli 60 vuotiaan ihmisen 

tiedonhankinnanympäristöjä. (Ks. kuvio 3.) Tiedonhankinnan ekologisen mallin 

keskiössä on käyttäjä. Keskiöstä eli käyttäjästä seuraava vyöhyke on käyttäjän 

läheiset ihmiset, seuraava vyöhyke kuvaa käyttäjän laajempaa 

kontaktiverkostoa. Kolmanneksi uloin vyöhyke mallissa kuvaa 

joukkotiedotusvälineitä esimerkiksi tv:tä ja lehtiä. Käyttäjästä etäisin vyöhyke 

tarkoittaa institutionaalisia lähteitä esimerkiksi kirjastoa. Williamsonin malli 

poikkeaa minun Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan 

opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan mallista Oulun kaupungin 

tiedottamisen kontekstissa. (Ks. kuvio 8.) Minun mallissani mallin keskiössä 

olevat käyttäjät eli opiskelijat saavat sattumalta ja hakevat tarkoituksella tietoa 

kaikilta mallin kehiltä. Williamsonin arkielämän tiedohankinnan ympäristöt –

mallissa (Williamson 1998, 36) tutkittavat hakivat tarkoituksella tieota kaikilta 

mallin kehiltä, mutta saivat sattumalta tietoa vain kolmelta ensimmäiseltä kehältä, 

läheisiltä ihmisiltä, laajemmasta kontaktiverkostosta ja joukkotiedotusvälineistä. 

Institutionaalisista lähteistä ei saatu sattumalta tietoa.  

Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden 

arkielämän tiedonhankinnan mallissa Oulun kaupungin tiedottamisen 

kontekstissa (ks. kuvio 8) laajemmat kontaktiverkostot sijoittuivat kaikkein 

kauimmaiselle kehälle. Williamsonin mallissa sen sijaan ne sijoittuvat heti 
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läheisten ihmisten jälkeen toiseksi käytetyimmiksi lähteiksi. Minun 

tutkimuksessani tutkittavat olivat huomattavasti nuorempia kuin Williamsonin yli 

60 vuotiaat tutkimukseen osallistuneet. Voi olla, että Williamsonin tutkimuksessa 

tutkittavien laajempaan kontaktiverkostoon ei kuulunut näin voimakkaasti 

sosiaalinen media, kuin mitä tässä tutkimuksessa kuului. Tämä on varmasti yksi 

syy, minkä takia minun mallini muodostui erilaiseksi verrattuna Williamsonin 

arkielämän tiedohankinnan ympäristöt -malliin (Williamson 1998, 36).  

Institutionaaliset lähteet sijoittuivat minun mallissani kolmannelle kehälle ennen 

laajempia kontaktiverkostoja, kun taas Williamsonin mallissa (Williamson 1998, 

36) institutionaaliset lähteet sijoittuivat kaikkein kauimmaiselle kehälle. 

Williamsonin mallissa institutionaalisiin lähteisiin kuului esimerkiksi kirjastot, kun 

taas minun tutkimuksessani institutionaalisilla lähteillä viitattiin erilaisiin 

”virallsiiin” www-sivuihin, esimerkiksi Oulun kaupungin tiedotteisiin. Minun 

tutkimukseni institutionaaliset lähteet olivat ehkä jollain tapaa ”vähemmän 

institutionaalisia”, ja siksi varsinkin nuorten keskuudessa helpommin 

saavutettavissa verrattuna esimerkiksi kirjastoihin. 

Malleissa on kuitenkin jotain yhteistäkin. Minun Oulun yliopiston humanistisen ja 

teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan mallissa 

Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa (ks. kuvio 8) ja Williamsonin 

ekologisessa mallissa (ks. kuvio 3 ) molemmissa käytetyimmiksi lähteiksi 

nousivat läheiset ihmiset. 

Tutkimukseni tulosta voidaan pitää luonnollisena, kun sitä verrataan muihin 

nuorten aikuisten arkielämän tiedonhankinnan tutkimuksiin. Agosto ja Hughes-

Hassell (2005) tutkivat nuorten, kaupungissa asuvien, aikuisten arkielämän 

tiedonhankintakäyttäytymistä. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että nuoret 

aikuiset suosivat tiedonlähteinä muita ihmisiä. Myös Van Cleemputin (2010) 

mukaan kasvotusten tapahtuva komminukointi on kaikkein suosituin 

kommunikointitapa nuorten keskuudessa. 

Kuviossa 7 kuvataan opiskelijoille tärkeimmät Oulun kaupungin 

kulttuuritapahtumien tiedottamisen ilmoituskanavat ja kuviossa 8 kuvataan Oulun 

yliopiston humanistisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden arkielämän 

tiedonhankinnan malli Oulun kaupungin tiedottamisen kontekstissa. (Ks. kuvio 7 
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ja 8.) Nämä mallit syventävät toinen toistaan, ja antavat paremman ja 

syvällisemmän käsityksen Oulun yliopiston humanistisen ja teknillisen 

tiedekunnan opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnanympäristöistä. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tämän työn vahvuutena on tutkimusta varten laadittu kyselylomake (ks. liite 1), 

jonka avulla saatiin strukturoitua tietoa Oulun yliopiston humanistisen ja 

teknillisen tiedekunnan  opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan ympäristöistä 

Oulun kaupungin kultturitapahtumien tiedottamisen kontekstissa.Kyselyn avulla 

saatiin tietoa erityisesti opiskeljoiden sattumanvaraisesta ja suunnitelmallisesta 

tiedonhankinnasta Oulun kaupungin ilmoituskanavista ja niiden tärkeydestä, 

mutta kysely antoi myös paljon uutta tietoa opiskeljoiden osallistumisesta 

tapahtumiin, äänestyskäyttäytymisestä, tiedon haun aktiivisuudesta, tiedon 

välttelystä ja tiedontarpeista. Nämä tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäävät 

kyselyn osat kiinnostavat varmasti Oulun kaupungin tapahtumatuotantoyksikköä, 

sillä kyselyn tulokset voivat antaa suuntaa markkinointiin ja antaa uusia ideoita 

tiimille. 

Tämän työn heikkoutena on tutkimuksen alhainen vastausprosentti,vain 14,6 %,. 

Tämän takia tutkimuksen tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina.  

Kyselyyn vastasi kuitenkin 156 miestä ja 329 naista 493 opiskelijasta, joten 

tulokset antavat kuitenkin melko tasapuolista kuvaa niin mies- kuin 

naisopiskelijoidenkin arkielämän tiedonhankinnan ympäristöistä. 

 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista luoda suuntaa antava yleiskuva Oulun 

yliopiston opiskelijoiden arkielämän tiedonhankinnan ympäristöistä Oulun 

kaupungin kulttuuritapahtumien tiedottamisen kontekstissa. Aineisto ei ollut kovin 

laaja, joten suuremmalla vastaajamäärällä olisi mahdollista tehdä 

yleistettävempiä johtopäätöksiä. Tämä tutkimus voi kuitenkin olla erittäin 

hyödyllinen Oulun kaupungille ja erityisesti Oulun kaupungin 
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tapahtumatuotantoyksilölle, kun he haluavat priorisoida käyttämiään 

ilmoituskanaviaan tai kohdistaa markkinointiaan juuri opiskelijoille. Tutkimuksen 

tulokset antavat Oulun kaupungille käsityksen niistä kanavista, joihin sen tulisi 

panostaa (eli mitä opiskelijat pitävät tärkeinä), sekä niistä kanavista, joita 

opiskelijat todellisuudessa hyödyntävät. 
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Liitteet 
 

Liite 1 Valitut tutkimuskysymykset 

 

Kysely Oulun yliopiston opiskelijoille Oulun kaupungin  

vuoden 2014 kulttuuritapahtumista 

 

1. Minkä ikäinen olet? * 

   alle 18 
 

   18 
 

   19 
 

   20 
 

   21 
 

   22 
 

   23 
 

   24 
 

   25 
 

   26 
 

   27 
 

   28 
 

   29 
 

   30 
 

   yli 30 
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2. Mikä on sukupuolesi? * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

   En halua vastata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mikä on siviilisäätysi? * 

   Sinkku 
 

   Avoliitto 
 

   Avioliitto 
 

   Jokin muu 
 

 

 

 

 

4. Onko sinulla lapsia? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mikä on pääaineesi Oulun yliopistossa? * 

   Arkkitehtuuri 
 

   Kaivos- ja rikastustekniikka 
 



89 
 

   Konetekniikka 
 

   Prosessitekniikka 
 

   Sähkötekniikka 
 

   Tietotekniikka 
 

   Tuotantotalous 
 

   Ympäristötekniikka 
 

   Aate- ja oppihistoria 
 

   Englannin kielen aineenopettajan koulutus 
 

   Englantilainen filologia 
 

   Germaaninen filologia 
 

   Historia 
 

   Informaatiotutkimus 
 

   Kirjallisuus 
 

   Kulttuuriantropologia ja arkeologia 
 

   Logopedia 
 

   Pohjoismainen filologia 
 

   Saamelainen kulttuuri 
 

   Saamen kieli 
 

   Suomen kieli 
 

   

Jokin muu, mikä? 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Montako vuotta olet opiskellut nykyistä pääainettasi Oulun yliopistossa? * 

   alle 1 
 

   1 
 

   2 
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   3 
 

   4 
 

   5 
 

   6 
 

   7 
 

   yli 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mistä seuraavista ilmoituskanavista olet joskus tarkoituksella hakenut tietoa Oulun  

kaupungin järjestämistä kulttuuritapahtumista? * 

 Kalevan menot- palsta Kalevassa 
 

 Oulu posti- kaupunkitiedotuslehti 
 

 Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 
 

 Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla 
 

 Tiedotteet kulttuulaitosten omilla verkkisivuilla ( esimerkiksi museon omat www- sivut) 
 

 Oulun Seudun tapahtumakalenteri internetissä 
 

 Asiakaskirjeet ( sähköpostiryhmät) 
 

 Oulun kaupungin Facebook 
 

 Kulttuurilaitosten Facebook 
 

 Oulun kaupungin Twitter 
 

 Kulttuurilaitosten Twitter 
 

 Oulun kaupungin Instagram 
 

 Kulttuurilaitosten Instagram 
 

 Oulun kaupungin Youtube- sivusto 
 

 Kaupunkitiedotustaulut 
 

 UBI- näytöt keskustassa 
 

 Rotuaarin Loistonäyttö (Rotuaarin lavalla) 
 

 Ystävät ja perheen jäsenet 
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 Tuttavat ja yliopistokollegat 
 

 En mistään edellisistä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 11. Oletko joskus saanut sattumalta tietoa Oulun kaupungin järjestämistä 

kulttuuritapahtumista seuraavista ilmoituskanavistakanavista? Esimerkiksi nähnyt 

mainoksen lehdessä tai kaupungilla, kuullut tuttavilta tai nähyt internetissä 

ilmoituksen.  

 Kalevan menot- palsta 
 

 Oulu posti- kaupunkitiedotuslehti 
 

 Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 
 

 Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä 
 

 Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla 
 

 
Tiedotteet kulttuulaitosten omilla verkkisivuilla ( esimerkiksi museon 

omat www- sivut) 
 

 Asiakaskirjeet ( sähköpostiryhmät) 
 

 Kaverilta Facebookissa 
 

 
Oulun kaupungilta Facebookissa (kutsu tapahtumaan, lähettäjänä 

Oulun kaupungin Facebook) 
 

 Oulun kaupungin Facebook sivuilta vahingossa 
 

 Kulttuurilaitosten Facebook 
 

 Oulun kaupungin Twitter 
 

 Kulttuurilaitosten Twitter 
 

 Oulun kaupungin Instagram 
 

 Kulttuurilaitosten Instagram 
 

 Oulun kaupungin Youtube- sivusto 
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 Kaupunkitiedotustaulut 
 

 UBI- näytöt keskustassa 
 

 Rotuaarin Loistonäyttö (Rotuaarin lavalla) 
 

 Kaverilta/perheeltä tavatessamme kasvokkain, puhelimitse jne. 
 

 Yliopisto tutulta tavatessamme kasvokkain, puhelimitse jne. 
 

 En ole saanut sattumalta tietoa mistään 
 

 

 

 

 

 

 

12. Mitä seuraavista Oulun kaupungin käyttämistä ilmoituskanavista pidät itsellesi 

tärkeimpinä? * 

 Kalevan menot- palsta 
 

 Oulu posti- kaupunkitiedotuslehti 
 

 Julisteet, flyerit, kausiohjelmat 
 

 Oulun seudun tapahtumakalenteri internetissä 
 

 Tiedotteet Oulun kaupungin yleisillä verkkosivuilla 
 

 
Tiedotteet kulttuulaitosten omilla verkkisivuilla ( esimerkiksi museon 

omat www- sivut) 
 

 Asiakaskirjeet ( sähköpostiryhmät) 
 

 Oulun kaupungin Facebook 
 

 Kulttuurilaitosten Facebook 
 

 Oulun kaupungin Twitter 
 

 Kulttuurilaitosten Twitter 
 

 Oulun kaupungin Instagram 
 

 Kulttuurilaitosten Instagram 
 

 Oulun kaupungin Youtube- sivusto 
 

 Kaupunkitiedotustaulut 
 

 UBI- näytöt keskustassa 
 

 Rotuaarin Loistonäyttö (Rotuaarin lavalla) 
 

 En mitään näistä 
 

 

 

 

 

 


